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”Nu blir det enklare att få med barnen ut i naturen och vi lär oss nya saker.” 
-Titta mamma, man kan spela med barnen på stenåldern! 

-Varför har vi inte gjort det här förut? 

 !                   !                   !                   !  
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Förord  

För många kommuner i Västra Götaland är besöksnäringen i högsta grad central för tillväxt 
och utveckling. Det är en komplex nätverksbransch som är beroende av och i sin tur påverkar 
andra näringar. Som representant för en naturvårdande stiftelse, tillika besöksmål med fokus 
på kunskapsturism, ser jag det som oerhört positivt att ett föreningsinitiativ här bidrar till att 
utveckla nya samhällsprojekt som syftar till att stärka våra mångskiftande och unika natur- 
och kulturmiljöer i regionen. 
  
Den här projektrapporten lyfter en viktig framgångsfaktor som borde vara självklar men som 
vi alla vet i praktiken ofta är allt annat än enkel att uppnå, nämligen samsyn och kreativ 
samverkan. Rapporten presenterar flera konkreta modeller och verktyg för att skapa 
konsensus och effektiv samverkan. 
Den interaktiva balansen mellan gästen och producenten beskrivs också, samt användandet 
av ny teknik, för att skapa realistiska och hållbara framtida upplevelser. Tyngdpunkten ligger 
på att ha gästens fokus och att använda ny digital transformation för att snabbare kunna skapa 
upplevelser. 
  
Den så kallade DNA-modellen belyser de grundläggande byggstenar som bör vara på plats 
för att prestera ett tillräckligt gott värdskap för ett hållbart nyttjande av våra natur- och 
kulturarv, det vill säga som samtidigt gör ett växande socio-ekonomiskt fotavtryck. 
Sammanställningen av publicerade rapporter och analyser från berörda departement, 
myndigheter, branschorganisationer och kommuner, samt omvärlds- och framtidsanalytisk 
forskning ligger också till grund för de tankar och resultat som redovisas i rapporten. 
  
Själva kontentan är att projektet undersöker hur ny och kostnadseffektiv teknik kan integreras 
med ett samordnat och i högsta grad mänskligt värdskap, vilket definitivt kan komma att 
bidra till förutsättningar för en ökad sysselsättning året runt inom regionens besöksnäring.  
  

Mats Höggren, vd Nordens Ark 
  

 !                   !                   !                   !  
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Sammanfattning  

Ambitionen har varit att framvisa hur man i bred samverkan kan tillmötesgå behovet av mer 
tillgängliga natur- och kulturmiljöer, bland annat med hjälp av ny teknik och ett mänskligt 
lokalt värdskap. När naturen blir en förhöjd upplevelse, som utgår ifrån besökarens 
förutsättningar, kan natur- och kulturmiljöerna bidra till en hållbar samhällstillväxt. 

Vi föreslår att man samverkar kring ”interpretationsplanering”, på valda vandringsleder och 1

vägar. Man kan med fördel använda sig av vår modell, där grunden kommer från 
Riksantikvarieämbetet, som vi kallar för; ”Visualiseringsplanering för Natur- och 
Kulturvägledning”. Detta finns under kapitel 4.1. 

För att lyckas med sitt utvecklingsarbete är det viktigt att man även arbetar med hur man ska 
kunna erbjuda ett gott värdskap som utgår runt besökarens/kommuninvånarens egna behov, 
att man tänker utifrån och in, och detta beskriver vi i kapitel 4.2.  

Dem som har extra stort behov av stöd för att kunna tillgängliggöra sig det som ett samhälle 
erbjuder är våra unga, äldre, funktionshindrade, nyanlända samt ensamstående föräldrar. Vi 
beskriver detta närmare under kapitel 4.3. 

För att nå framgång och undvika organisatoriska begränsningar bör man aktivt samverka med 
besöksnäringen för att skapa möjligheter runt de juridiska som redovisningsekonomiska 
hindren man möter. De kreativa klustren som mest kommer att hålla ihop och driva 
utvecklingsarbetet framåt behöver stöd, detta lyfter vi fram i kapitel 4.4.  

Det finns fantastiska möjligheter med befintlig och ny teknik i den digitala tid vi nu lever i, 
som öppnar för nya lösningar på många plan, hur man kan tillgodogöra sig den samt om 
utvecklingen framåt skriver vi i kapitel 4.5.  

Det finns vinster från att det ”läcker över” resurser emellan olika budgetområden inom den 
offentliga sektorn och att vi får en bättre folkhälsa. Att tillvarata de resurser man redan har 
och att stödja lokalbefolkningens engagemang samt arbeta med delnings- och cirkulär 
ekonomi beskriver vi bland annat i kapitel 4.6.  
             
          Tillbaka 

 Ett internationellt koncept för natur- och kulturarvskommunikation1
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1. Inledning 

Tänk om.. 

Tänk om vi i tidigt skede får veta när och hur en besökare skulle vilja komma till den plats 
där vi verkar, samt får veta vilka behov man har så att vi enkelt kan erbjuda en skräddarsydd 
upplevelse där besökaren tydligt kan se hur ett personligt och gott värdskap går som en 
livsnerv genom hela vår verksamhet.  

Tänk om vi som besökare i tidigt skede får veta hur vi kan få en personlig upplevelse där våra 
specifika behov kommer att tillgodoses genom ett mycket gott värdskap, vare sig vi bor i 
bygden eller kommer långväga ifrån - vi blir lika bra och personligt bemötta. 

Tänk om vi kunde få möjligheter att mötas så här och kunna skapa skräddarsydda upplevelser 
som kan ge en god hälsa och mer kunskap som bland annat våra spännande natur- och 
kulturmiljöer erbjuder. 

Vi har goda nyheter: Detta är nu möjligt! 

Mycket av önskemålen kan lösas genom att vi använder oss av de nya digitala möjligheterna 
som finns och från det som nu kommer bakom hörnet.  

Vi vill genom den här berättelsen visa vad vi behöver göra för att få det mesta på plats.  
Därför har vi här tagit fram olika scenarion med konkreta förslag på hur man i enkla former 
snabbt kan arbeta fram pragmatiska lösningsförslag för att möta många av dagens och 
framtidens behov.  

Välkomna att följa med oss på en spännande resa fram mot en ny tid, en resa där vi får börja 
med att tänka om! 

           Tillbaka  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1.1 Bakgrund 

Besöksnäringen kan idag ses som en av Sveriges viktigaste basnäringar, den omsätter ungefär 
296 miljarder kronor och sysselsätter 169 000 personer, men Sveriges möjligheter att öka 
dessa intäkter påverkas av hur hållbart vi kan utveckla både våra tjänster och produkter samt 
hur snabb omställningstid vi anser oss behöva i olika förändringsprocesser. 

Målgruppsanalyser, från bland annat Visit Sweden, Visita och Turistrådet Västsverige, visar 
att intresset för tillgängliga naturupplevelser ökar. Man kan även läsa i Visit Swedens 
förstudierapport ”Naturturismprogrammet – Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden” 2

om trender som påverkar besökarnas efterfrågan av hållbar naturturism. Dessa trendfaktorer 
uppstår och påverkas av en ökad medellivslängd med bibehållen hälsa, ökad urbanisering 
samt den snabba teknikutvecklingen. Man har även beskrivit i rapporter att det finns ett stort 
behov av en ny typ av värdskap, den mänskliga omvårdnaden i samverkan med ny digital 
teknik. Detta goda värdskap måste även vara inkluderande. 

Föreningen Geoparken Bohusgranit ville tidigt bidra till detta utvecklingsarbete, men på ett 
brett och modernt sätt, och vi tror att allt måste höra ihop för att man ska lyckas både snabbt 
och hållbart. Föreningen beslutade därför under 2016 att en Leaderprojektplan, med fokus på 
Bohuslän och Sotenäs, skulle arbetas fram där vi kan inspirera till hur man effektfullt kan 
visualisera natur- och kulturmiljöer med hjälp av befintlig och ny teknik. Projektidén skulle 
innehålla hållpunkter av dialogmöten, intervjuer, deltagande i aktiviteter samt fördjupningar i 
framtagna studier och rapporter.  

Föreningen lade fram projektplanen som ett pilotprojekt till ”Leader Bohuskust och 3

Gränsbygd” liksom Jordbruksverket godkände den via Landsbygdsprogrammet 2014-2020 4 5

där stor del ligger inom fokusområdet ”utveckling av nya jobb på landsbygden”.  
Under 2016 blev pilotprojektet förlängt och 2017 beslutade styrgruppen att lämna in 
slutresultatet till Jordbruksverket i slutet av projektperioden. 

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Foerstudie-2

Naturturismprogrammet_Pog6zlN.pdf

 https://www.leaderbohuskust.se3

 http://www.jordbruksverket.se4

 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/5

landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html
!  8
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1.2 Syfte och mål 

Vi vill inspirera till motivationshöjande insatser och initiativ för hållbara lösningar där man 
inom en snar framtid kan skapa förutsättningar för bärkraftiga strategiska utvecklingsprojekt 
där man även tydligt arbetar med tillgänglighet och mångfald samt med delnings- och 
cirkulär ekonomi. Vi vill visa på hur man i en hållbar landsbygdsutveckling kan bevara, 
tillgängliggöra och stärka landskapets karaktärsdrag med sina kulturvärden och identitet, 
genom en utvecklad interpretationsmodell; ”Visualiseringsplanering för Natur- och 
Kulturvägledning”.  

Modellen kan beskrivas som ett samarbetsverktyg till stöd för att planera, prioritera, följa upp 
och regelbundet utveckla besöksmål utifrån platsens värden och berättelser. Grundtanken är 
att man ska kunna lyfta fram kulturmiljöplatserna med bland annat ny teknik och gott 
värdskap, allt för att ”sätta platsen på kartan” och öka kunskapen samt intresset för de lokala 
natur- och kulturmiljöerna hos fler. Man ska kunna visualisera det som besökarna ska få 
uppleva på naturlederna, en del i förväg för att locka samt överraskningar på platsen med spel 
mm. En visualiserad och tydlig kommunikation med besökare krävs för att dem ska bli 
intresserade, samt både vill och vågar ta sig ut i naturen, och väl ute ska man finna lust att 
utveckla en egen relation till platsen och föra berättelserna vidare in i framtiden.  

Orsaken till att vi har gjort en omarbetad interpretationsplan är för att man tydligare ska börja 
tänka nytt på ett nytt sätt, med utgångsläget runt besökarens egna förutsättningar, där man är 
öppen för nya tankar och idéer. Modellen lyfter även fram att man med hjälp av ny teknik kan 
hjälpa unga, äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar och nyanlända att bli mer 
delaktiga i samhället. Om hela civilsamhället blir delaktiga på ett inkluderande sätt borgar det 
för en ökad samhällsutveckling med en social samhörighet vilket är en bidragande faktor för 
en god hälsa.  

Anledningen till att vi har valt ut natur- och kulturmiljöerna som ett område för en god  
samhällsutveckling är för att de är viktiga resurser och utgör en betydelsefull grund för 
nytänkande och innovation vilket är viktigt för att locka ny arbetskraft. Man får därmed 
förutsättningar för en ökad inflyttning och en levande landsbygd med ökad sysselsättning, där 
man även möter ett gott värdskap med tillgänglig service samt möjligheter till en aktiv fritid.  

!  9

 !                   !                   !                   !  



Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv         JBV journal nr: 2016-1578-3 

2. Metod och genomförande  

Informationsinsamling har bland annat skett via föreläsningar, kurslitteratur, rapporter samt 
våra intervjuer och tävlingar där både kön och ålder samt ursprungsland har varit jämt 
fördelat. Vid varje aktivitet presenterades projektarbetet och det gavs tillfälle till många 
givande dialoger som nedtecknades och redovisades till styrgruppen. Projektledaren har 
rapporterat löpande till styrgruppen i stort sett varje månad. Resultaten kommunicerades även 
regelbundet med våra olika dialogpartners.  

Svårigheterna har bland annat varit en tung projektadministration samt att få media att vilja 
uppmärksamma vårt arbete så att vi skulle kunna hålla föredrag i större sällskap. Vi tror att 
större marknadsförningsfokus hade löst problemen med att få svar i tävlingar samt på de 
utmailade intervjufrågorna.  

Det har även varit komplicerat att förklara och ge insikt för hur en digital framtid kan komma 
att se ut på landsbygden, men genom att lägga lite extra tid på att förklara beskrivande har 
man både förstått samt uttryckt att det var just det man kände saknade idag. Detta var det som 
kändes mest positivt med projektarbetet, att det finns ett starkt behov av att lösa det vi 
föreslår och att vi därmed ligger rätt i tiden med vårt arbete. Man har framfört uttryckliga 
önskningar av ett behov om att få natur- och kulturmiljöerna visualiserade och 
tillgängliggjorda. Detta gällde även för de nyanlända som saknar stöd från andra språk än 
svenska och engelska, samt att de gärna vill ha det visualiserat, för att de ska kunna ta del av 
samhället på lika villkor. Vidare ser vi att man föreslår i många nya utredningarna att Sverige 
måste göra något åt just de behov vi lyfter fram, men utredningarna inte har klara 
lösningsförslag, 

Då projektrapporten ska belysa de utvalda utvecklingsområden på bästa sätt, och för att 
förtydliga styrningen som kan påverka utvecklingen, har vi valt att lägga 
fördjupningstexterna under olika berörda instanser. När vi nu tar avstamp centralt, regionalt 
och lokalt kommer förhoppningsvis Leaderprojektet att få ett brett intresse hos både 
civilsamhället som inom de olika berörda förvaltningarna.  

          Tillbaka 
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2.1 LEADER som projektform 

Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Metoden bygger på samarbete, 
lokala initiativ och lokala förutsättningar. Leadermetoden är en metod för 
landsbygdsutveckling som innebär att privat, offentlig och ideell sektor arbetar tillsammans 
på lika villkor. Ordet Leader är en fransk förkortning och står för Liaison Entre Actions de 
Dèveloppement de l ́Economie Rurale, vilket kan översättas till ”samordnade aktiviteter för 
ekonomisk utveckling på landsbygden”.  

Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell, allmännyttig förening som stödjer  
landsbygdsutvecklingen i Norra Bohuslän i samverkan för en hållbar framtid för hav, 
skärgård och inland. De övergripande målen är att hitta och stimulera samverkansprojekt som 
utvecklar områdets ekonomi, miljö och livskvalité, utifrån lokala förutsättningar och lokala 
initiativ. Samverkan, nytänkande och nätverksbyggande är tre nyckelord. 
Leader Bohuskust och gränsbygd är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, 
Tanum och Strömstad. EU-kommissionen, svenska staten samt kommunerna finansierar 
projekten.  

Vi har utgått ifrån Leader Bohuskust och Gränsbygds insatsområde 3: Miljösmarta jobb – 
fokus på turism, miljö och energi med stöttning ur Landsbygdsfonden där målen är: 
”Fler säljbara produkter och besöksmål inom natur- och kulturturism” 
Leaderprojektet ”Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv” ingår i EU:s 
landsbygdsprogram som syftar bland annat till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt 
hållbar utveckling av god kvalitet för den kustnära landsbygden. Projektet ska bidra till EU:s 
mål om en ”smart och hållbar tillväxt för alla” och bidra till att förverkliga Västra 
Götalandsregionens prioriteringar och mål om minskad klimatpåverkan samt bidra till att 
realisera intentioner i regionens pågående arbete med digitaliseringsagendan. 

Tack vare Leaderkontorets stöd har vi kunna få igång ett samarbete med intressenter och 
lokala aktörer i en strukturerad och öppen process (kap 2.2). Vi har tidigt utfört en 
intresseinventering med dialogmöten och intervjuer i Sotenäs kommun samt inom Leader 
Bohuslän och Gränsbygds olika verksamhetsområden. 

!  11
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2.2 Dialogpartners 

Informationsspridningen skedde inledningsvis genom samverkansmöten som senare 
utmynnades mestadels i mailkontakt och enstaka träffar däribland via andra möten för 
besöksnäringen och för landsbygden. Även allmänheten har givits möjligheter att delta i 
rapportens framtagande via öppna möten och en interaktiv webb. 

Rådgivande dialogpartners för Leaderprojektet
Organisation/ Förening Person Webbsida

Bohusguiderna Wictoria Insulan, bohusguide http://bohuslanguide.se
Nordens Ark Mats Höggren, vd http://nordensark.se
Bohusläns Museum Kristina Lindholm, arkeolog www.bohuslansmuseum.se
Stenhuggarmuseet/
Sotenäsgillet Carl-Johan Starck, ordförande http://sotenasgillet.se

Sotenäs Symbioscenter Malin Oresten, koordinator www.sotenassymbioscenter.se
M/S Soten Göran Hahne, vd och skeppare http://www.soten.se
Ramsviks Camping Torbjörn Backlund, vd www.ramsvik.nu
Västarvet Anders Nilsson, utvecklare www.vastarvet.se
Sotenäs Kommun Mats Abrahamsson, Ks ordf www.sotenas.se

Ljungskile Samhällsförening Leader S.Bohuslän ”Utveckling 
Ljungskile Besöksmål & Ort" http://www.ljungskile.se

Sotenäs Kommun Åsa Andersson, 
besöksnäringsutvecklare www.sotenas.se

Turistrådet Västsverige Marie Linde, vice vd www.vastsverige.com/
turistradet-vastsverige

Hunnebostrands 
Samhällsförening Kjell Andersson, ordförande http://hunnebostrand.org

Sotenäs Personhistoriska 
Förening Barbro Marzelius, ordförande http://sotenasperson.se

Entreprenörsarenan Bohuslän Veronica Rosén, 
verksamh.ledare www.entreprenorsarenan.se

Högskolan i Skövde Lars Vipsjö, lektor i medier, 
estetik och berättande http://www.his.se

Sotenäs 
Integrationssamordning 

Petra Olsson, 
integrationssamordn www.sotenas.se

 Lysekils kommun Cia Säll-Lantz, projektledare 
turism http://www.lysekil.se

 Föreningen Bohus-Malmön Karl Ingemar Blomsterberg www.bohus-malmon.org
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http://bohuslanguide.se/1-wictoria-insulan
http://nordensark.se/om-oss/ledningsgruppen/
http://www.bohuslansmuseum.se/arkeologi-och-kulturmiljo/kulturmiljo/
http://sotenasgillet.se
http://www.sotenassymbioscenter.se
http://www.soten.se
http://www.ramsvik.nu
http://www.vastarvet.se
http://www.sotenas.se
http://www.ljungskile.se
http://www.sotenas.se
http://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige
http://hunnebostrand.org
http://sotenasperson.se
http://www.entreprenorsarenan.se
http://www.his.se
http://www.sotenas.se/kommunen/forvaltningaravdelningar/kommunstyrelsensforvaltning/arbetsmarknadsenheten/integrationssamordning.4.32ee29ac120fa660f3180004542.html
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation.html
http://www.bohus-malmon.org
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Vad vi har gjort under 2016 - ofta med projektredovisning och egen monter:  
Geologins Dag i Sotenäs, Västerhavsveckan, Arkeologidagen och Kulturarvsdagen i 6 7 8 9

Sotenäs. Vidare kan nämnas Ljungskiledagen, Länsstyrelsen Västra Götalands kurser ”Om 
hållbart värdskap” och ”Storytelling". 

Under 2017 och 2018 - ofta med projektredovisning och egen monter:  
Länsstyrelsen Västra Götalands kurs ”Turism för landsbygden” och ”Regional tankesmedja 
om friluftslivet”, Turistrådet Västsveriges ”Turistrådsdagen”, Södra Bohuslän Turisms 
”Turismdagen”, Leader Södra Bohusläns samhällsutvecklingsträffar för Ljungskile, 
Bygga&Bo-mässa i Ljungskile, samverkansträff ”Tillväxt Bohuslän” från Maritim 
utveckling, Sotenäs Västerhavsveckan samt Oktobermässa, Uddevallas ”Kultur- och 10

integrationsmässa” och Rotarys språkcafé för nyanlända. 

Samtliga dialogpartners har bjudits in slutskedet in för att lämna synpunkter på ett utkast till 
slutrapporten och vi har tagit hänsyn till allas kommentarer i möjligaste mån. 

2.3 Fokusgrupper 

Vi har valt att lyfta fram prioriterade grupper, eller ”fokusgrupper”, där vi har sett störst 
behov av ett nytänkande för ett kunna nå ett hållbart inkluderande samhälle. 

Grupperna finns bland de nyanlända, äldre, funktionsnedsatta, ungdomar och ensamma 
föräldrar. 

 https://geologinsdag.nu6

 http://vasterhavsveckan.se7

 https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/arkeologidagen/8

 https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/kulturarvsdagen/9

 https://www.oktobermassan.se10
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2.3.1 Intervjuer och tävlingar 

Vi har arbetat efter en frågeenkät som var tänkt att tjäna som ett undersökningsunderlag för 
att kunna ta fram en projektrapport ur besökarnas perspektiv.  
Vi ställde frågorna på webben, via Facebook-event varje månad och på hemsidan där ett 
deltagande innebär att man får vara med om att vinna lokala produkter, allt för att få in fler 
svar på frågorna. Priser har bland annat varit lokalproducerad honung och årsmedlemskap 
med fri entré på en av våra dialogpartners Nordens Ark. 11

Ambitionen med var att ta tempen på olika kategorier av människors uppfattningar om gott 
värdskap samt natur- och kulturmiljöer. Att belysa hur man upplever sig ha tillgång till 
befintliga och framtida natur- och kulturmiljöer samt hur man upplever att man blir bemött 
och önskar att bli bemötta i framtiden när man vill uppleva natur- och kulturarvsmiljöerna. 
Frågorna rörde sig mycket runt projektets prioriterade sk ”grupper”; äldre, unga, 
funktionsnedsatta, nyanlända och ensamma föräldrar för att just dem ska komma i fokus.   

Då man inte svarade på de hemsända enkäterna gjorde vi även nedslag, stickprov, i vimlet i 
Sotenäs under några dagar under sommartid. Vi intervjuade ett jämt antal ur kategorierna: 
turister, året-runt-boende, nyanlända, äldre, funktionsnedsatta, ungdomar, ensamstående och 
familjer. Vi ställde även frågor till Sotenäs förvaltning, politiker och tjänstemän som arbetar 
för våra prioriterade grupper för att få en djupare insyn i hur samhället bidrar idag. Några 
urval gjordes även från våra dialogpartners för att få en svarsfrekvens ur näringslivet och 
föreningar som oftast arbetar med besöksnäringen och kommer i kontakt med problematiken 
för våra prioriterade grupper. 

Tack vare frågorna har många diskussioner framkommit som vi har formulerat i slutrapporten 
på olika sätt, eftersom vi har arbetat från besökarens perspektiv.  
Man kan läsa mer fördjupat om vad de intervjuade tyckte i kapitel 5.5.2 Sotenäs kommun. 

Det blev 13 personer som svarade på enkäten och sammanställningen kan läsas ur tabellen 
här nedan genom en snittberäkning. Resultatet är dock inte statistiskt säkerställt då inte 
tillräckligt stort antal personer representeras.  

 http://nordensark.se11
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2.4 Film 

Vi har filmat och redigerat med effekter för att kunna visualisera och inspirera projektets mål 
och syfte. Filmen ingår som ett visuellt komplement till slutrapporten. 

Det går bra att få filmen sänt till sig vid förfrågningar via projektledarens E-post: 
uddevallahelen@gmail.com  

Vi vill passa på att tacka Youssef Hamad, Nadya och Amara samt Cecilia Cinar för 
medverkan i filmen!  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3. Resultat 

Det är viktigt att vara medveten om att en besökare/kommuninvånare ser allt runt sin egen 
person, att man inte kan utgå från den egna verksamhet och anpassar besöken efter 
verksamhetens förutsättningar. Numera ser besökarna kollektivtrafiken, hotellen, 
restaurangerna, affärerna, tillgängligheten, aktiviteter, kommunen, regionen osv som en 
helhet för vad de vill uppleva. Detta är en god anledning till att man måste samarbeta bredare, 
mer horisontellt och undvika organisatoriska begränsningar för att varje verksamhet ska ha 
framgång i sitt möte med besökaren/kommuninvånaren. 

Vidare vet man att en besökare/kommuninvånare väljer platser att besöka eller bo på där man 
blir väl bemött, får uppleva mycket och känna sig trygg. Samtidigt hör man ofta från 
verksamheter att man måste ha fokus på kunden för att kunna dra nytta av besöket, eller få in 
många nya kommuninvånare. Så man registrerar, räknar och har möten m m. Vi vill med den 
här rapporten vända på detta och istället säga att man måste ha fokus på kundens fokus.  
Det är inte verksamhetens egna behov som ska tillgodoses utan det är besökarens och 
kommuninvånarens behov. Detta är den största orsaken till att vi har valt att presentera våra 
resultat runt de inkomna svaren från intervjuerna och möten när vi har arbetat med projektet. 
Vi har lyssnat på behov och önskemål om vad man vill uppleva och därefter lyfter vi fram 
deras åsikter om hur det borde vara. 

Vi föreslår att man börjar med att samlas i kreativa kluster kring en utvecklad 
interpretationsmodell, där grunderna är ur öppna källor från bland annat 
Riksantikvarieämbetet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har valt kalla den här modellen 
för; ”Visualiseringsplanering för Natur- och Kulturvägledning” (se kap 4.1.1). Den ringar in 
de viktigaste utvecklingsbehoven som vi har identifierat i olika analyser och kan skapa en 
grund för synergier mellan besöksnäringen och kommunerna. Den öppnar också för 
utveckling av lokalsamhällen och företag mot ökad hållbarhet och starkare lokala ekonomier.  

Noteras kan att dialogpartner Ljungskile Samhällsförening, med sina olika 
utvecklingsplaner, har valt att prova denna visualiseringsplanering i början av 2019 där 12

projektledaren Helen Andersson ska stötta dem som en inspiratör i deras arbete.  

          Tillbaka  

 www.ljungskile.se/utveckling-ljungskile12
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Att söka synergier med besöksnäringen är centralt i ett samverkansarbete för ökad försäljning 
av lokala produkter och tjänster. Nyrekryteringar kan främjas genom insatserna att synliggöra 
behoven och stärker den lokala marknaden via nya kontaktytor mellan besökare/konsument 
och dem som erbjuder behovsanpassade produkter och tjänster. Vi vill även lyfta fram 
möjligheterna att skapa en digital lösning för utbytet mellan dessa.  

3.1 Mätbara resultat, indikatorer och måluppfyllelse 

Vi har utgått ifrån Leader Bohuskust och Gränsbygds insatsområde 3:  
Miljösmarta jobb – fokus på turism, miljö och energi med stöttning ur Landsbygdsfonden där 
målen är: ”Fler säljbara produkter och besöksmål inom natur- och kulturturism”. 

UTFALLSINDIKATORER  
Befolkningsprognosen i Sverige, Västra Götaland, Bohuslän och Sotenäs visar att andelen 
äldre kommer att fortsätta öka det närmaste decenniet. Sotenäs är ett bra exempel att belysa 
Sveriges befolkningsvärden på. 

Redan nu är ungefär var tredje invånare i Sotenäs 65 år eller äldre och kommunen har idag 
den tredje högsta medelåldern i Sverige. Prognoser visar att företagandet ligger under 
sverigesnittet och att endast 51% av befolkningen i Sotenäs är i arbetsför ålder år 2023. 
Sotenäs stora utmaning är att vända denna trend och stimulera utvecklingen för en jämnare 
befolkningsstruktur genom att fler barnfamiljer flyttar in, att få unga att stanna kvar samt att 
locka till sig ny kompetens för att kunna växa och utvecklas med nya kreativa invånare och 
företag.  
Det finns dock parallella värden, som att befolkningen som är 65+ gärna arbetar aktivt för sin 
kommun och att det i Sotenäs finns en stor kompetenskälla med högutbildade helårs- och 
delårsboenden. Följaktligen bör man finna fler arbetstillfällen för kommunens äldre. De 
ekonomiska direkta och indirekta spridningseffekterna av turismens betydelse för omsättning 
och sysselsättning i Sotenäs kommun uppgick under 2014 till cirka 900 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 13,1 procent av kommunens totala omsättning, enligt HUI Research.  

Med dessa ingångsvärden ser man att det är viktigt att ha en vital kommun i Sverige året om, 
med en human äldreomsorg som tar sina utgångspunkter i den enskildes behov med en aktiv 
fritid och arbetsmöjligheter, samt en bra barnomsorg för unga föräldrar samt stimulerande 
miljö för ungdomar så att de väljer att vara kvar och bidra till samhällsutvecklingen så att 
ekonomin stannar inom destinationen.  
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Detta projekt är tänkt att bidra till att bygga upp platsvarumärken där även det forntida natur- 
och kulturarvet ingår som ett samhällsvården för kommunerna i Sverige. Genom tillgängliga 
och modernt framlyftna kulturmiljöer får man nya besöksmål som kan användas för 
utveckling av nya produkter och tjänster året om genom ökat företagande, entreprenörskap 
och stärkt innovationskraft.  
Enligt världens ledande kulturekonomer handlar kulturvård inte bara om historia och 
kulturhistoriska värden utan hur man kan bygga plattform för en innovationsdriven 
utveckling som stärker innovationskraft, tillväxt och hållbar utveckling. Man 
uppmärksammar möjligheterna av en säsongsförlängning genom ett tillgängligt och modernt 
framlyft natur- och kulturarv precis så som vi menar är möjligt. 
Med en långsiktig och hållbar turismutveckling får man ökade antal arbetstillfällen genom 
fler och nya gästnätter, med bland annat fler konferensbokningar under vinterhalvåret, fler 
samarbetsplattformer och ny kompetensutveckling med kunskapsöverföring samt 
uppbyggnad för våra nyanlända.Vi vill bidra till ökad näringslivsutveckling året om, bland 
annat genom att möjliggöra fler paket inom besöksnäringssegment ”resa, bo, äta och göra 
(uppleva)”, en högre livskvalité för landsbygdsboende samt till hållbart nyttjande av 
landsbygdens resurser.  

Visita är en av flera som gjort analyser som ser ett ökat intresse för kulturen och kulturarvet 
för såväl svenska som utländska besökare. Ur besöksnäringens perspektiv utgör således 
kulturarvet en viktig resurs i det turistiska systemet som både måste bevaras och utvecklas 
med sin samtid. För att säkerställa detta har vi valt att beskriva definitioner i en modell av 
indikatorer /år som ingår i utvecklingsprojektet. Indikatorer som kan redovisas i måltal för 
förändringsvärdet är ”Nya arbetstillfällen”, ”Nya gästnätter”, ”Nya produkter och tjänster”, 
”Nya insatser för ett hållbart samhälle”. Man kan se i prognosrutan varför insatserna är 
värdefulla för landsbygden. 

Indikator 1 – Antal nyskapade arbetstillfällen  
Indikator 2 – Antal nya gästnätter 
Indikator 3 – Antal nya produkter och tjänster   
Indikator 4 – Antal nya insatser för ett hållbart samhälle  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Om man jämför med nationella indikatorer kan man förutse följande resultat: 
Hur många nya produkter kan projektet bidra till att det kan skapas? 20 
Hur många nya tjänster kan projektet bidra till att det kan skapas? 10 
Hur många nya fysiska anläggningar kan projektet bidra till att det kan skapas? 1 
Hur många nya fysiska mötesplatser kan projektet bidra till att det kan skapas? 10 
Hur många nya tekniker kan projektet att bidra till att det kan införas? 5 
Hur många nya fritids- och kulturverksamheter kan projektet bidra till att det kan skapas? 4 
Hur många nya samarbetskonstellationer kan projektet bidra till att det kan skapas? 10 
Hur många nya virtuella mötesplatser kan projektet bidra till att det kan skapas? 5 
Hur många nya dagsbesökare kan projektet bidra till att det kan skapas? 40000 
Hur många nya gästnätter kan projektet bidra till att det kan skapas? 25000 

Indikator Definition Mätnings-
metod Måltal Progn. 

resultat

1 Nya 
arbetstillfällen

Nyskapade och bestående 
arbetstillfällen per helår.  
Förtydligande beskrivs i 
rapporten för att skapa 

möjligheter.

Mäts 
genom 

intervjuer 
och nya 

rön.

1,5 5

2
Nya gästnätter  

Gästnätter, antal nätter för 
turister som övernattar på 

platsen för besöket.  
Förtydligande beskrivs i 
rapporten för att skapa 

möjligheter.

Mäts 
genom 

intervjuer 
och nya 

rön.

14 % 14 %

3 Nya produkter 
och tjänster 

Lokala produkter och tjänster 
som kan nås enkelt.  

Förtydligande beskrivs i 
rapporten för att skapa 

möjligheter.

Mäts 
genom 

intervjuer 
och nya 

rön.

4 16

4
Nya insatser för 

ett hållbart 
samhälle

Bättre folkhälsa, 
tillvaratagande av resurser. 

Allt med ett 
jämställdhetsperspektiv.  
Förtydligande beskrivs i 
rapporten för att skapa 

möjligheter.

Mäts 
genom 

intervjuer 
och nya 

rön.

4 8
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Mer om mål samt de horisontella målen 

Vårt projekt ska skap förutsättningar för: 
- ett bättre mänskligt värdskap 
- att kunna tillmötesgå behovet av mer tillgänglighet 
- att öka förutsättningar för att lokalt producerade tjänster och produkter erbjuds gästen 
- att stärka platsvarumärket 

Arbetet med att genomföra projektet utifrån det horisontella målet om 
jämställdhetsperspektivet har genomsyrat projektet. Målet har varit uppfyllt att lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska lyftas fram för alla, oavsett könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Med kunskapshöjande insatser samt 
utvecklande samverkansmodeller för nyanlända (för att stödja dem i ett tryggt och kreativt 
deltagande i sociala sammanhang) och äldre samt ensamstående småbarnsföräldrar får 
området en kompetensutveckling som ökar möjligheterna till ekonomisk jämställdhet för en 
hållbar tillväxt där även social hållbarhet är inkluderat. Vi har här gått efter 

Brundtlandkommissionens rapport som beskriver social hållbarhet så här: 13

”Social hållbarhet är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Projektet är innovativt i sin ambition att stimulera till nya lösningar på identifierade behov 
genom nya arbetsmetoder och samarbeten mellan intressenter och lokala aktörer.  
Det är även innovativt genom sin ambition om entreprenöriellt lärande, erfarenhetsutbyte och 
kunskapsuppbyggnad i fråga om kreativ utveckling.  
Projektet  främjar innovationer, delaktighet och nytänkande hos bl a ungdomar genom att 
lyfta fram natur och kulturmiljöerna med det som just dem behöver för att vilja ge sig ut.  

Projektet kan bidra till att lyfta fram spel med berättande som engagerar många unga 
användare och ofta bidrar till att uppnå ett annat definierat syfte än ren underhållning (oavsett 
om användaren är medveten om det eller ej). Syften kan vara utbildning, hälso- och sjukvård 
eller marknadsföring. Detta kallas för gameifikation eller serious games som beskrivs av 
Institutionen för informationsteknologi, en av våra dialogpartners, med sitt Kastis där man 14

arbetar mycket med berättande; 

 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf13

 http://www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Media-Technology-and-Culture/KASTiS-ett-samverkansprojekt/14
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”Projektet KASTiS har syftat till att stärka den delregionala kulturella infrastrukturen. Ett 
sätt att göra detta har varit att arbeta med seminarier för kunskapsspridning om hur digital 
spelteknologi på ett hållbart sätt kan användas till att stödja besöksmålsnäring och 
kulturarvsförmedling i delregionen Skaraborg.” 
Ur rapporten ”Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg” 15

KASTiS 2.0 kommer starta i januari 2019 för att pågå till och med december 2021, där man 
kommer att arbeta vidare med innehållet i barnboksprojektet KLUB för en 
besöksmålsutveckling. 

Vi vill i detta Leaderprojekt påvisa fördelarna av att lyfta fram det lokala natur- och 
kulturarvet i en ny form av visualiseringsplan där bland annat det finns olika tips och 
rekommendationer om guidningar, värdskapsutbildningar, möjligheter till samarbeten över 
gränser, försäljning av lokalt hantverk, om hur man tar fram olika målgrupper, hur man kan 
dela på resurserna (som med cirkulär ekonomi, delningsekonomi och crowdfunding).  

Vid projektets slut är projektet tänkt att synliggöra behoven för ett arbete för hållbara 
besöksanledningar i en levande landsbygd och ge ett referenskoncept med bra arbetsätt och 
rekommendationer för att utföra detta. Vi har även tänkt att inspirera till att man kan börja ta 
fram en visualiseringsplan, med strategier från de värden som finns i pilotstudiens rapport, så 
att vi öppnar upp för möjligheter till att driva arbetet mot ett hållbart natur- och kulturarv 
vidare. På lång sikt blir det ökade möjligheter till nya arbetstillfällen under helårsbasis. Nya 
gästnätter, nya produkter och tjänster samt nya insatser för hållbart bevarande och utveckling 
av natur- och kulturmiljöer som ger nya mötesplatser och besöksanledningar.  

a) Miljö 
Miljömässigt hållbar utveckling är en ledstjärna för projektet med tydliga miljöförbättrande 
ambitioner. Naturresurserna ska användas på ett hållbart sätt så upplevelsevärden består och 
så att kommande generationer får likvärdiga förutsättningar som dagens. Miljökriteriet har 
varit vägledande i framtagande av detta leaderprojekt. Projektet vill lyfta fram hållbara 
lösningar som underlättar möjligheterna att uppfylla miljömålen. Projektet bidrar även till att 
bevara och utveckla natur- och kulturvärden.  
Under projekttiden har vi valt att åka kollektivtrafik delvis för att kunna belysa dess fördelar 
och brister. 

 https://www.nosp.se/wp-content/uploads/Slutrapport_KASTiS_181008.pdf15

!  23

 !                   !                   !                   !  

https://www.nosp.se/wp-content/uploads/Slutrapport_KASTiS_181008.pdf


Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv         JBV journal nr: 2016-1578-3 

b) Jämställdhet  
Jämlikhet mellan kvinnor och män har tagits hänsyn till och vi har bland annat intervjuat lika 
många från båda könen. Jämställdhet märks även av projektets förslag då båda könen kan 
med fördel få användning av dem. Inget bygger till exempel på fysisk styrka, utseende eller 
kön. Kvinnor och män har samma möjligheter att delta i projektförslagen; 
”Visualiseringsplanering för Natur- och Kulturvägledning”. Behov av jämställdhet beaktas 
även ur ett lokalt perspektiv vid möjligheter till utvecklingsinsatser. 
Projektet lyfter även fram jämställdheten genom ett fokus på ensamma föräldrar som ofta är 
kvinnor med låg inkomst. Vi lyfter fram äldre och funktionsnedsatta som finns i alla 
kategorier. 
Projektets styrgrupp har representerats av tre kvinnor och tre män. Medverkan från övriga 
aktörer har mestadels representerats av jämt fördelat deltagare från kvinnor som män, men 
det har varit hög ålder på de flesta. 

c) Likabehandling/antidiskriminering 
Antidiskriminering är både ett mål och en förutsättning för att nå de övergripande målen i 
projektförslagen. Inkludering och insatser för att främja inkludering har identifierats av 
projektet som viktigt för att dämpa negativa effekter av den demografiska utvecklingen och 
för att främja ett öppet och socialt hållbart samhälle. Hållbar tillväxt förutsätter att nya 
svenskar ses som en resurs och ges möjlighet att på ett bra sätt inkluderas i samhället. 

d) Hållbarhet 
Avseende hållbarhetsfrågor har vi lyft fram ny teknik för att det är något som kan gynna hela 
samhället. Det är även något som den nya generationen är van att arbeta med och 
utvecklingen går mot ett samhälle som inkluderar smart teknik. 
Vidare ser vi att återväxten av unga personer till föreningarna är inte tillfredställande. Idag 
drivs föreningar av mogna erfarna personer med en betydande samlad kompetens, men de 
saknar eldsjälar av avgörande betydelse för föreningens fortsatta arbeten.   
Då detta är ett projekt som även den yngre generationen har visat intresse för, allra helst på 
grund av att vi lyfter fram ny teknik, och behovet av att innehåll från bland annat föreningars 
bildarkiv och berättelser bör lyftas fram så bidrar projektet till att det kan skapas forum för 
utbyte mellan olika generationer.  
Vi har arbetat efter att man ska ha fokus på gästens fokus i projektarbete med hållbar turism 
och ny samhällsutveckling. Under hela datainsamlingsprocessen har vi även utgått ifrån 
”Triple Bottom Line” och ”People, Planet, Profit”. Vi har strävat efter att visa på hur man 
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uppnår kvalité genom att stimulera i att man ska deltaga i arbetet för att levandegöra 
besöksmålen hållbart, bl a med crowdfunding och digital transformation. 

Se även effektvärderingsmodellen under kapitel 7. 
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4. Slutsatser och utvecklingsförslag 

Det finns många anledningar till varför man bör arbeta med främjandet av tillgång till natur 
och friluftsliv samt att man måste samverka i bred form för att man ska lyckas. Vi vill tillägga 
att man även måste ha samsyn i sitt samverkansarbete för att kunna nå hela vägen fram när 
man vill utveckla en hållbar natur- och kulturturism som även är redo för ett förändrat 
samhällsbehov med ökade krav på kompetensutveckling. Om man har samsyn kan kreativa 
grupper få större möjligheter tänka nytt på ett nytt sätt, regelbundet. 

Vi föreslår att man börjar med att samlas i kreativa kluster kring vår utvecklade 
interpretationsmodell ”Visualiseringsplanering för Natur- och Kulturvägledning”, och det är 
viktigt att man redan i tidigt skede finner stöd från kommunledningen. En ledning som har en 
förändringsvilja och visar förtroende samt skapar förutsättningar till den kreativa gruppen 
som kommer att arbeta med utvecklingsplanen. Därför har vi med ett viktigt stycke 
inledningsvis som kallas för ”Förarbetet”. När man sedan har fått ledningens stöd är det 
viktigt att stödet förankras och genomsyras uppifrån och ner i verksamheten så att det 
kreativa klustret kan arbeta ganska fritt. Kreativa människor/eldsjälar är kända för att vara 
dem som både vågar och kan gå över gamla gränsdragningar där juridiska och ekonomiska 
barriärer är höga.  

Dessa barriärer, samt övriga tunga administrativa bördor, kväver ofta eldsjälarnas kreativitet 
och det är därför den kreativa gruppen inte fortsatt ska vara dem som blir ålagda att lösa 
dessa hinder. Det kanske är juristerna och redovisningsekonomerna själva som ska ha den här 
uppgiften, inte bara på grund av sina kunskaper utan även för att många framtidsrapporter 
redovisar att den här yrkesrollen kommer att försvinna på grund av ny teknik. Kunskaper om 
hur man ska ta sig runt de juridiska och ekonomiska barriärerna, så att man regelbundet kan 
utvecklas både kreativt och hållbart, kan således bli en ny form av tjänster som jurister och 
redovisningsekonomer kan bidra utvecklingen med. 

Vi har sett tydliga önskemål om att verksamheter och beslutsfattare samverkar mer kring de 
många behov en kommuninvånare och besökare har. Detta på grund av att den som behöver 
stödet inte ser gränsdragningar på samma sätt som förvaltningarna själva gör. Samverkan 
över budgetgränser kan även leda till att förvaltningarna kan ta fram mer kostnadseffektiva 
lösningar. Behovet av att man samarbetar har gjort att vi nu lyfter fram alla 
samverkansmöjligheter i en DNA-spiral eftersom allt hör ihop. 
          Tillbaka 
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Arbeta med en ”Visualiseringsplanering för Natur- och Kulturvägledning” (kap 4.1) för att 
erbjuda ett gott värdskap som utgår runt besökarens behov (kap 4.2) och självklart ska allt 
tillgängliggöras även för dem som har extra behov av stöd (kap 4.3).  
Man gör detta bäst tillsammans med besöksnäringen (kap 4.4) i god samverkan, i kreativa 
kluster för att få större utvecklingsmöjligheter, samt använder sig av befintlig och ny teknik 
(kap 4.5) för att kunna tillvarata resurserna väl (kap 4.6). 
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4.1 Öppna natur- och kulturmiljöer 

Vi behöver också tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på våra 
utmaningar. /Sveriges Turistförening (STF) 

Många av dem som vi har intervjuat brukar inte göra naturvandringar men man blev mycket 
intresserad när man förstod hur berättelser, från det kulturarv som ofta är rik i naturområden 
på t ex vandringsleder, kan levandegöras med ny teknik. Orsakerna till att man inte var ute så 
mycket som man egentligen ville var olika. En hel del ansåg att friluftsliv i skogen och ute på 
vandringslederna lät lockande men att man ansåg att det var otillgängligt. Att det till exempel 
är besvärligt när man är ensam med barnen, att man har ett funktionshinder som hindrar för 
mycket eller att man saknade sällskap. Man saknade även information och utmärkning om 
hur man kan ta sig runt på vandringslederna, vare sig om man ville vandra med barnvagn 
eller rullator, ta sig runt på cykel eller till häst till exempel. Vana cyklister ansåg vidare att 
lederna kunde bli perfekta miljöer för natur- och kulturcykling om det bara fanns 
tillgänglighetskartor man lätt kunde följa. De tyckte även att det skulle vara lockande om det 
fanns strategiska och interaktiva stopp under vägen som erbjuder upplevelser av olika slag.  
Flera nysvenskar berättade även att man inte var van vid varken föreningsliv eller friluftsliv 
samt saknade en förståelse för svensk historia då man inte förstod språket på samma sätt som 
många andra. De var dock intresserade av att få uppleva mer av sitt nya land och få möjlighet 
att lära känna lokalinvånarna mer samt få bli inkluderade i samhällsutvecklingen. 

Riksantikvarieämbetet beskriver i rapporter att natur- och kulturarvets roll som en resurs för 
hållbar utveckling och tillväxt behöver stärkas upp än mer och att inte många känner till 
kulturarvet ens nära sitt eget hem. Samtidigt pekar flera analyser på att en av de största 
besöksgrupperna är lokalbefolkningens egna vänner, och man vet även att turistintresset har 
ökat drastiskt när det kommer till naturupplevelser på hemmaplan, så när lokalbefolkningen 
vill göra småturer i trakten vet man alltså oftast inte vad som finns runt hörnet eller under 
fötterna. Det borde då vara av stor vikt att lokalbefolkningen får möjlighet att kunna lyfta 
fram och översätta de lokala destinationsvärdena för sina besökare, och man behöver stöd för 
att nå dit. 

Vidare görs nu fler internationella sökningar på Sverige med naturupplevelser än tidigare. Ett 
av sökorden som ökar mest är ”vandring”. En rad undersökningar bekräftar att besöket/
semestern med natur- och kulturupplevelserna även måste erbjuda trygghet och frihet, vilket 
man kan få med hjälp av ny teknik tillsammans med ett gott mänskligt värdskap.  
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Visualiserade och levandegjorda natur- och kulturupplevelser kan ge ett stort mervärde även 
till besöksnäringen vilken i sin tur genererar arbetstillfällen större delen av året. Satsningarna 
kan få stor betydelse för näringslivsutvecklingen inom många områden för glesbygden. Att 
sälja och marknadsföra dessa sektorer i en upplevelseturism kan vara en resurs för god 
tillväxt och hållbar utveckling. 

4.1.1 ”Visualiseringsplanering för Natur- och Kulturvägledning” 
  
”Naturvägledning avslöjar landskapets gömda berättelse; levandegör platser, företeelser och 
idéer; provocerar tanken och bjuder på minnesvärda upplevelser; synliggör vårt natur- och 
kulturarv genom att fördjupa vår förståelse och vidga våra perspektiv.” 
/Association for Heritage Interpretation 

Det finns många anledningar att arbeta aktivt med att främja tillgången till natur och 
friluftsliv med en tydlig fokus på innovation samt gott värdskap. Men hur börjar man? 
Man vet genom undersökningar att mycket av det vardagliga om hur folk levde, att känna 
igen sitt eget liv i en främmande kulturmiljö, är det mest spännande man vill få uppleva. Att 
stiga rakt ut och in i en levandegjord lokal historia, med till exempel temavandringar och 
experimentell arkeologi, blir ett nervkittlande äventyr som man vill dela med sig av på 
sociala medier - vilket lockar andra att vilja uppleva detsamma och helst ännu mer. 

För att kunna konkretisera och visualisera fram vad besökarna vill uppleva på just er plats 
kan man använda sig av olika metoder och redskap. Här finns planeringsmallar från bland 
annat Riksantikvarieämbetet tillsammans med fler idéer som vi tror kan bli ett hållbart 
utvecklingsarbete: 
1. Förarbete 
2. Välja och inventera vandringsled  
3. Besökarnas fokus är i fokus 
4. Utse natur- och kulturplatser 
5. Om tematisk visualisering 
6. Planera för själva visualiseringen 
7. Visualiseringsprodukter  
8. Utvärdering och fortsättning 
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Vi rekommenderar att man alltid inleder med ett uppstartsmöte, eller ”kick-off”, när nya 
arbeten ska utvecklas. Man kan med hjälp av en inhyrd facilitator, som både har en förmåga 
och vilja att nå en effektiv och konstruktiv samverkan mellan olika parter, bättre lyckas gå 
vidare i arbetet. Ett råd kan vara en facilitator återkommer, med mindre tid /tillfälle, flera 
gånger under resans gång. 

1. Förarbete 

Om man har ekonomiska förutsättningar från början är det självklart bra, men man kan med 
fördel ta fram en enkel förstudie först genom att arbeta med ett förarbete. 
Det viktigaste är att inte förvaltningen gör detta själv utan att man tar in hjälp utifrån, till 
exempel från olika eldsjälar i kommunen och/eller kontaktar projektledaren till den här 
rapporten för hjälp. Det krävs oftast andra ögon för att kunna börja se ”utanför boxen”.  
Det räcker vanligtvis att få någons godkännande från ledningen för att göra ett förarbete. 
Efter att man har lämnat in förarbetets resultat kommer det säkert att presenteras för resten av 
ledningen, till exempel kommunstyrelsen, som förhoppningsvis kan se till att ett 
visualiseringsplanenerande kommer igång. 
  
”Visualiseringsplanering för Natur- och Kulturvägledning” är ett stegvist planerande. Läs 
igenom hela mallen så att ni har en uppfattning om var ni bör lägga mest av ert 
arbete. Förarbetet är till för att ”se över” hela planen för att kunna visa på potentialen. 

A. Ledningsgruppen. För att komma igång med sin samhällsutveckling och 
visualiseringsarbete kräver det att en sammankallande och drivande verksamhet kan 
uppbära ansvaret. Vårt förslag är att man förbereder en grupp som ansvarar för 
uppdraget där kommunen har en sammankallande och ansvarande roll. Planera för att 
man ska kunna starta en mindre ansvarande arbetsgrupp, den ledningsgrupp som ska 
leda utvecklingsarbetet framåt utan att styra för mycket. Sedan är det viktigt att man får 
utöka med några eldsjälar för det arbete man vill utföra. 

B. Grupparbetesformen. Vilket arbetssätt ledningsgruppen och de andra arbetsgruppern 
väljer att arbeta är olika.  

!  30

 !                   !                   !                   !  



Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv         JBV journal nr: 2016-1578-3 

C. Syftet. Den första uppgiften ledningsgruppen kommer att få är att formulera syftet av 
vad man vill åstadkomma med visualiseringen. Syftet innehåller ofta en skrivning om att 
man vill kommunicera platsens värden med besökarna. Det kan vara att locka människor 
till platsen genom att erbjuda det man tror att besökarna vill uppleva, att öka 
engagemang för platsen och dess bevarande, att bidra till intresse för kulturarv och 
historia generellt samt att påverka besökarna att bete sig på ett särskilt sätt. Det kan bli 
så här: ”I den strategiska samverkan fokuserar vi på utveckling av de natur- och 
kulturmiljöer som finns på naturlederna, vissa platser/punkter, med platsutvecklande 
aktiviteter.” Planens syften bör samordnas med andra mer överordnade syften som finns 
i till exempel verksamhetsplaner eller planer i länet eller regionen. Det är viktigt att alla 
som är involverade i att utveckla visualiseringen på platsen får samsyn om syftet, annars 
är risken stor att genomförandet av visualiseringsplanen rinner ut i sanden.  

D. Kommunal nytta. Man behöver göra en strategi för hur visualiseringsplanen kan komma 
till användning och nytta i den kommunala verksamheten. Först bör man göra en 
nulägesanalys och se till att man har samsyn, vilket man vet av erfarenhet att det är både 
svårt och viktigt, men det finns både bra arbetssätt samt verktyg att arbeta med för att 
lyckas. 

E. Fördelning samverkan, ansvar och roller. Vem ska göra vad och när? Diskutera inte 
minst den fortsatta förvaltningen och se till att detta sätts på pränt.  Beskriv hur 
aktörerna ska förhålla sig till helheten (teman och valda media mm). I vissa fall kan 
särskilda överenskommelser eller avtal behöva slutas. Redogör för marknadsföringen ur 
gemensamt och enskilda perspektiv. Gå alltså igenom vilka funktioner och vilken 
bemanning som behövs för att uppnå målen och för att genomföra de föreslagna 
åtgärderna och förvalta resultatet. Glöm inte kostnader för utbildning och 
kompetensutveckling. Se över möjliga finansiella förutsättningar och personella resurser 
både kortsiktigt och långsiktigt. Lite att tänka på att klara av: 

- Identifiera hinder 
- Prioritera mål och insatser 
- Lös medfinansieringen 
- Bygg upp den organisation som krävs för att genomföra projektet 
- Förbered för att utveckla samarbetet mellan entreprenörer och offentliga aktörer 
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F. Frågor för visualiseringsplanen. När formerna och grunderna är lagda kan man fokusera 
på att lyfta fram frågor runt visualiseringsplanen som nu inledningsvis behöver svar. En 
del svar kommer när man har varit igång ett tag, en del svar och frågor förändras och 
utvecklas samt så får man räkna med att nya frågor tillkommer när andra helt lyfts bort. 
Här är några vikta frågor att se över: 

- Ska vi ska bygga på ett eller flera teman? 
- Hur kan civilsamhället komma igång och in i arbetet? 
- Hur säkerställer vi att arbetet är inkluderande och resultaten blir tillgängliga för alla? 
- Hur kan den nya tekniken starta upp och sedan underhållas? 
- Hur får vi fram t ex en digital plattform som kan förmedla olika tjänster till och från? 
- Hur säkerställer vi att man regelbundet arbetar med en hållbar utveckling? 
- Hur arbetar vi med värdskapet och säkerställer att det finns med i allt för besökaren? 

G. Ledningsgruppen ska sedan planera för att få igång en arbetsgrupp då ett utvidgat 
deltagande är nödvändigt. Även om det inte är möjligt för alla aktörer och intressenter 
att delta i en arbetsgrupp så kan det finnas andra sätt att göra dem delaktiga, de kan få 
andra uppgifter helt enkelt. Visualiseringsplanering ger möjlighet att fokusera på de 
centrala, gemensamma berättelserna och att utveckla aktiviteter utifrån dem. Planeringen 
sätter fokus på platsens värden både för dem som tar emot besökare och de som kommer 
till platsen. Därför är det lämpligt att involvera så många av de berörda som möjligt i 
planeringsprocessen, och berättelser om platser och dess värden engagerar ofta många.  
Bjud gärna in brett till dialogen, till exempel lokala aktörer, berörda myndigheter, 
guideföretag, skolor, representanter för målgrupper, entreprenörer, företagare, lokala 
hembygdsföreningar etc. Deras delaktighet i arbetet med en visualiseringsplan, att vara 
med och äga frågorna kring den, är viktigt för planens genomförande och förvaltning. En 
öppen process borgar för en hållbarhet.  
 
Det är bra att få med representanter för era målgrupper, det vill säga de olika besökarna 
där även dem ur grupper med behov av lite extra stöd ingår som vi lyfter fram i kapitel 
4.3. Försök att få med så många olika representanter som möjligt, de kan bilda fokus- 
eller referensgrupper och dialogpartiers. De är värdefulla för att ge en uppfattning om 
hur planerna kommer att fungera i praktiken. Se även till att det både finns olika typer av 
erfarenhet och nytänkande i gruppen. Lägg tid på att tänka över vilka aktörer som kan 
vara strategiskt att involvera. Arbeta sedan fortlöpande med att samla in intresserade. 
När ett samarbete så småningom tar fart, med ömsesidig insikt i andra aktörers 
perspektiv, så kan nya, och oväntade, idéer födas.  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Utse en sammankallande kontaktperson, en som får huvudansvar och fungerar som 
redaktör och sedan slutför texten, för arbetsgruppen eller arbetsgrupperna. För vissa 
arbetsgrupper kan det fungera bra att mejla ett manus mellan deltagarna och hjälpas åt 
att skriva, i andra grupper har man utsett en person som skriver. Det finns inget rätt eller 
fel, men en person måste ha huvudansvar. Klargör förväntningar på varandra i 
arbetsgruppen. Realistiska förväntningar underlättas av att synliggöra vilka mandat varje 
person har inom arbetsgruppen och i sina respektive organisationer. Gå igenom hur 
mycket tid respektive deltagare tror sig kunna avsätta för arbetet.  
 
Genom hela planeringsprocessen bör det finnas tillfällen för så många som möjligt att på 
olika sätt få och ge input i arbetet, även dem som inte ingår i en arbetsgrupp. 
Transparens är A och O i ett utvecklingsarbete, att få komma till tals och påverka skapar 
förutsättningar för att man ska vilja bidra till genomförande och förvaltning av en 
visualiseringsplan. Ledningsgruppen bör arbeta för att engagera alla i arbetsgruppen/
grupperna och formerna för hur det ska ske bör planeras i god tid inledningsvis. 

2. Välja och inventera vandringsled 

A. När arbetsgruppen är på plats, och formerna för samarbetet är överenskomna, är det dags 
att sätta igång med själva visualiseringsplaneringen. Först ska det väljas ut en 
vandringsled som kan vara intressant att arbeta med och där det kan finnas ett flertal 
natur- och kulturmiljöplatser som besökare kan vara intresserade av. Utgå från en 
vandringsled i taget, det kan kan vara bra att välja en prioriteringslista om man anser att 
det finns fler leder som är intressanta för att sedan arbeta med dem på samma sätt i tur 
och ordning. Det är mycket arbete som ni gör på den första leden som sedan kan 
användas på de andra. Man kan börja med en öppen fråga:  

- Hur gör vi för att välja ut vilka natur- och kulturmiljöer som är bra att lyfta fram? 
Kanske ni behöver gå runt på de föreslagna lederna för att kunna lista upp vilken ni vill 
välja och i vilken ordning och det är fler leder ni vill arbeta med. 
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B. Inventera platsen  
Vandringsleden med dess värden och sammanhang ska nu inventeras.  
Beskriv platsens resurser och värden för en visualisering. Det kan handla om både 
materiella och immateriella företeelser, till exempel intressanta föremål, 
landskapselement, byggnader, växter, utsikter. Inte minst viktigt är platsens berättelser 
och sägner. Inventeringen av värden ska framförallt svara på frågan vad som är unikt 
med detta område.  
Exempel på värden för visualisering är: 

- Kulturmiljöer, samt företeelser, olika historiska lämningar, byggnader och föremål. 
- Finns det några platser i landskapet som har speciella kvaliteter, som spektakulära 

utsiktspunkter eller där det kan vara lämpat att ha särskilda aktiviteter? 
- Berättelser om platsen och dess händelser. Berättelser från forskare, turister, skolbarn, 

nuvarande eller gångna tiders lokalbefolkning. Folktro, myter och sagor. 
- Platsens naturresurser. Naturresurser som utvunnits på platsen som till exempel 

mineralfyndigheter, vattenkraft, kulturväxter, vilt med mera. Samt hur dessa hanterats: 
seder, hantverkstraditioner, matkultur och liknande. 

- Om kulturmiljöer eller platsens kulturarv är unikt och hotat, ta fram på vilket sätt och hur  
man arbetar med ett bevarandearbete. 

- Landskapets närområde, samhället, finns det något utmärkande om hur 
arbetslivsutvecklingen och förändringen sett ut genom tiderna? Ta då fram de olika 
beslut som har påverkat dem som har arbetat och levt här. 

- Definiera i vilket sammanhang platsen befinner sig i ett vidare perspektiv. Om det finns 
kulturella, historiska eller andra länkar till andra platser och verksamheter. Till exempel 
kan växter finnas kvar som enda spår av att människor levt på en plats och vara en bra 
utgångspunkt för era berättelser. 

C. Det är nu dags att inventera befintliga skyltar, guidningar, utställningar och annan 
vägledning om platsen. Vad finns redan och i vilket skick är de? Hur enhetlig är 
informationen? Här börjar ni också få en bild av vad som saknas på platsen. Tänk på att 
besöket inte börjar och slutar med en utställning eller guidad tur. Att tänka igenom 
besökets alla faser hjälper dig att få en så komplett bild som möjligt av den visualisering 
som finns. Ta gärna del av eventuella utvärderingar ur besökarperspektiv som tidigare 
gjorts i närområdet. Vad visar resultaten? Vad har besökarna uppskattat och vad har de 
saknat på platsen? Vilka mål har gällt tidigare? Vilka slutsatser kan dras inför det 
kommande arbetet? 
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D. Beskriv platsens intressenter och aktörer; till exempel myndigheter, entreprenörer och 
företagare, intresseorganisationer, hyresgäster, vänföreningar, hembygdsföreningar, 
kommunen – samt deras olika ansvar och roller i relation till visualiseringsarbetet. 
Beskriv kort förvaltningen av platsen och hur ansvar och roller fördelas. Ingår platsen i 
ett större sammanhang eller i en destination? Vad finns det för tematiskt eller geografiskt 
samarbete? Hur påverkar det platsens förutsättningar? 

E. Ni ska nu kartlägga vilka faciliteter som finns runt om i form av kollektivtrafik och 
infrastruktur, tillgänglighetsanpassningar, källsortering, parkeringsplatser, toaletter, 
möjligheter att fika eller köpa mat och så vidare. 

3. Besökarnas fokus i fokus 

Ni ska nu försöka skaffa er en bild av besökarnas förväntningar för det dem ni vill locka till 
era natur- och kulturmiljöer. Men vilka kan besökarna vara och vilka kan komma om ni lyfter 
fram vissa värden? Genom att fundera på detta kan man bättre möta upp behov och 
förväntningar. Målet är att fånga deras intresse, veta hur mycket information de vill ha och 
hur man kan stimulera deras nyfikenhet att vilja veta mer. Ju mer detaljerad information ni 
har om vad som är relevant för dem som besöker er plats, desto större möjligheter får ni att 
skapa länkar mellan det ni vill berätta och besökarnas behov, önskemål och intressen.  
Ställ er frågorna: 
- Hur möter vi förväntningar och behov från alla olika besökare? 
- Om besökaren är särskilt intresserad av platsens historia, byggnadens arkitektur, och/eller 

tittar förbi för en fika, kan vi möta detta på ett bra sätt? 
- Hur har besökaren hittat sin informationen om platsen? Beroende på var de läst eller hört 

om platsen har besökarna skaffat sig förväntningar inför besöket, vilka kunskaper de redan 
hade innan besöket, vilket påverkar hur mycket och vilken information ni ska ge dem. Har 
ni koll på det kan ni möta upp bättre och locka fler genom att finnas där besökarna finns. 

- Hur länge kan ni få dem att stanna? Kan ni erbjuda både korta guidningar som 
flerdagarsturer? Kan ni ordna underhållning under en timme eller olika aktiviteter för att 
fylla en hel dag? Vilka dagar och tider är mest populära? Vill ni ha återkommande besökare 
kan ni behöva variera och förnya era aktiviteter ofta. Vart kan vi få dem att söka sig efteråt? 

- Om besökarna kommer i grupper, med blandade förutsättningar och intressen, hur kan 
deras olika behov tillgodoses? 

- Vilka behov av grundläggande faciliteter har besökarna? 
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Man kan dela in besökare i representativa kategorier utifrån behov, intressen och beteenden 
(samt motiv) vid besöket och arbeta fram koncept/anpassa aktiviteter för olika målgrupper. 
Detta beskrivs i 5.1.3 VisitSwedens målgruppsanalyser. Ofta baseras indelningar i 
besökarkategorier på kunskap om besökares sociala situation och relation till platsen. 
”Barnfamiljer”, ”aktiva medelålders med utflugna barn”, ”unga individualister” och så 
vidare. Använd gärna mallen om ”Besökarprofiler” från SLU. 16

Även globala resenärer är intressanta att titta på då vi numera agerar globalt i vårt 
lokalområde, detta kallas för ett ”glokalt besöksbeteende”. Man kan se exempel på dem i en 
indelning av potentiella internationella resenärer till Sverige av VisitSweden ”Den globala 17

resenären”. 

Vidare kan man läsa i ”Naturvägledning i skyddade naturområden” om besökare som delas 18

upp i följande kategorier: 
- Rusare. De tar en hastig titt på någon del av visualisering och går snabbt vidare. 
- Skannare. De är nyfikna, tittar lite här och där men lägger inte mycket tid på detaljer som 

vad som beskrivs i en utställning eller på skyltar. 
- Facilitatorer. De besöker platsen för sitt sällskaps skull, barn och vänner, och söker främst 

visualisering som underlättar för att dem ska kunna ta del av platsens värden. 
- Upplevelsesökare. De vill mest vara i området och ha det bra, de tycker inte att det är så 

viktigt att ta in detaljerad information.  
- Närvarosökare. De tycker att det viktigaste är att uppleva känslan av att vara i området, att 

”ladda batterierna” och få en djup beröring och närvaro på platsen. 
- Specialister. De är mycket intresserade och ofta engagerade och kunniga. De läser och tar 

del av all information som erbjuds men utgör ofta en mycket liten del av besökarna. Ett 
vanligt misstag är att planering sker för denna kategori.  

 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cnv/naturvagledning/planera-for-naturvagledning/besokarprofiler_mallar.pdf16

 https://www.vastsverige.com/globalassets/turistradet-vastsverige/pdf/besoksnaringens-malgruppsguide/17

visit_sweden_besoksnaringens_malgruppsguide_2018.pdf

 https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2017/Handledning-18

naturvagledning-20171220.pdf
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Det bästa sättet för att förstå de besökare ni har kategoriserat är att mentalt ”gå en stund i 
deras skor”. Det är en mycket nyttig övning i ett par olika steg som ledningsgruppen kan 
göra. Även om ni har gått runt på vandringsleden eller stigen tidigare, då ni skulle välja ut 
vilken/vilka leder som ni vill arbeta med, så gör det nu igen:  

A. Ta ett pass med arbetsgruppen runt och upplev platsens värden tillsammans med de 
andra i den miljö där människor har levt och verkat genom tiderna. Skriv ner 
anteckningar när ni är ute och ta med hur ni känner det och vad ni själva skulle vilja 
uppleva. Notera så mycket spontana input ni får höra från alla, oavsett vad man själv tror 
och tycker kan vara med, gallra gör man alltid sist. 

B. Gå nästa gång ut ensam för att känna efter i lugn och ro vad du känner på de utvalda 
platserna och kanske finner nya att tipsa om nu när du är själv. Finns det roliga och 
intressanta kopplingar mellan historien och nutiden? 

C. Nästa gång tar du med dig olika privata vänner och bekanta (gärna med en eller flera 
representanter för era besökarkategorier). Skriv på samma sätt, gärna förtydligande om 
vilken besöksprofil som tycker vad, och ta med anteckningarna till nästa möte. 

D. Sedan ska ni i arbetsgruppen samlas igen för att fundera på hur besökarna med de olika 
besökskategorierna kan känna och tycka på de platser ni valt ut. Försök föreställa er hur 
de kan tänka. Vad kan de vara intresserade av, vad brinner de vanligtvis för? Vad är deras 
”kulturella diet”? Vad gör dem arga och vad gör dem glada? Vad talar de om med sina 
vänner? Var hämtar de information? Hur rör de sig på den plats ni vill berätta om? Vad i 
er berättelse har beröringspunkter med deras liv? Vem eller vilka kommer de 
tillsammans med? Om ni har tagit fram besökarprofiler har ni en ganska tydlig bild av 
besökare, befintliga och önskade. Ni kan då utforma vägledning utefter profilerna: ”Vad 
skulle Anja, 36, och John, 34, från Skövde vilja ha ut av den här aktiviteten?” Precis som 
man analyserar sina befintliga besökare, kan man försöka ringa in de besökarkategorier 
man ännu inte har, men skulle vilja locka i framtiden. Ställ samma frågor om era 
önskade besökare och försök visualisera dem när ni går runt. 
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Det är även viktigt att prata om vilka besökets olika faser är: 

a) Beslutsfasen. Den infaller redan innan besöket. En person får kännedom om besöksmålet 
genom till exempel webbplatser eller tips och kommer för första gången i kontakt med 
de upplevelser som finns på platsen och vad man vill berätta. Här väcks motiva tion att 
ta sig dit, liksom förväntningar. 

b) Ankomstfasen. Den inkluderar allt som händer på väg till er plats och vid entrén. 
Praktiska frågor och grundläggande behov måste tillgodoses: hur hittar man till och på 
plat sen? Var finns toaletterna? Var kan man fika? Det första intrycket och bemötandet 
lägger grund för besökarens upplevelser under själva besöket. Utöver praktiska frågor 
bör vägledningen erbjuda svar på frågan ”Vad finns det för mig här?” 

c) Anknytningsfasen. Den omfattar huvuddelen av besökarens upplevelse på platsen. I 
denna fas ingår att delta i guidningar, att ta del av utställningar och följa självguidade 
stigar. Det är inte minst här som interpretationsprodukter och aktiviteter kan bidra till att 
besökaren skapar en relation till platsen. 

d) Exit-fasen. Här reflekterar besökaren över sin upplevelse. Man tänker tillbaka på besö 
ket, funderar på dess mening och berättar för andra om det, till exempel via sociala 
medier. Finns det foldrar, souvenirer och annat som besökaren kan ta med hem och hålla 
minnet levande?  

När ni nu vet vilka som kan komma är det bra att arbeta igenom kap 4.2 om ett gott värdskap. 
Det värdskapsarbete vi vill lyfta fram i den här rapporten är bland annat det som kan skapa ett 
ökat värde till en plats, hur man kan göra finner man under 4.2.1.  
Platser som med en ökad attraktionskraft kan locka fler besökare och entreprenörer genom att 
man får människor att känna sig välkomna. Besökare som vill komma tillbaka och blir goda 
ambassadörer som stärker varumärket ännu mer. 
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4. Utse natur- och kulturmiljöplatser  
 
Nu när ni har valt en vandringsled och inventerat den, samt lärt känna de olika besökartyper 
som kan tänkas besöka platsen, är det dags att (inledningsvis) välja ut natur- och 
kulturmiljöplatser som ni vill att besökarna ska få uppleva. Det kan tyckas självklart vad man 
kan och bör lyfta fram när man pratar om den plats man känner väl, men i en grupp som är 
sammansatt av personer som representerar många olika intressen, och den nya insikten om de 
olika besökarprofilerna, inser man snart att uppfattningarna skiljer sig åt om vad ens 
gemensamma plats egentligen är och vad den betyder för andra. Vi ser på en plats och dess 
värden med olika glasögon beroende på våra intressen och vilka aktiviteter vi företräder. Här 
blir det tydligt att kulturarv är mycket mer än de fysiska föremål, byggnader, landskap eller 
objekt som vi kan se. Kulturarvet finns lika mycket i våra huvuden, i våra idéer om vad det 
betyder. Det fysiska, det vi kan uppfatta med våra sinnen, är dock en viktig gemensam 
utgångspunkt för vägledningen. Att samlas kring en gemensam bild av er plats och dess 
kontext är viktigt, så att ni talar om samma sak, eller blir medvetna om vilka olikheter som 
finns. Detta ger också tydlighet för andra som ska läsa och använda visualiseringsplanen. 

Nu ska ni arbeta fram vilka ”Unice Selling Points” som finns i närområdet! Som arbetsfråga 
kan man fråga arbetsgruppen: Vilka ”Sweetspots” finns på vandringsleden som bör lyftas 
fram? Glöm inte att även ta fram självklara platser för en selfie och hashtaggar för att dela 
upplevelsen.. 

5. Om tematisk visualisering 

Tematisk visualisering är att ha en röd tråd eller huvudidé som man bygger visualiseringen 
kring inom ett område. Tematisk visualisering handlar inte om att överföra en eller flera idéer 
till besökaren utan om att få denne att bli intresserad av och reflektera kring den idé eller det 
perspektiv på områdets värden som du som planerar tycker är särskilt viktigt. Tema hjälper 
planeraren att fokusera på ett begränsat antal idéer och hjälper besökaren att sortera bland 
sina intryck samt ger en tydligare bild av platsen, eftersom visualiseringen blir en 
sammanhängande berättelse, snarare än en samling fakta. Besökaren drar egna slutsatser och 
bygger sin egen kunskap. Till temat kan alla aktörer knyta sina egna berättelser och 
aktiviteter. 
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Man behöver egentligen inte begränsa sig till en viss besökargrupp, många får ut olika saker 
av landskapet och det gäller att vara öppen. Att ha en röd tråd och ett tema kan vara viktigare 
än att hitta rätt bland alla målgrupper. I USA säger man ofta att om delar av vandringsleden 
har en röd tråd med ett uttalat syfte så blir det något som berättar lite om vad man kan 
förvänta sig att få uppleva samt gör det lättare att minnas den efteråt.  

Kanske vågar ni erbjuda flera teman att välja mellan, likt ett smörgåsbord som ger fler 
alternativ för upplevelser av och i landskapet som man kan välja mellan. Ingen vill ju samma. 
En del vill ha en upplevelse och andra få naturvetenskapliga fakta, de flesta besökare är ute 
på fritiden för att ha roligt men det finns många som vill göra natur- och kulturstudier.  

Ställ er följande frågor: 
- Vilka är de bärande och viktigaste berättelserna om natur- och kulturmiljön?  
- Vad är besökarna mest intresserade av?  
- Vems berättelser och eventuella budskap ska kommuniceras? Om det finns flera perspektiv 

och förhållningssätt så bör de ges plats. Temat för ett besöksmål bör också vara tillräckligt 
brett för att tillåta att flera aktörers aktiviteter kan relatera till dem. 

- Vad har förvaltaren eller den som ansvarar för besöksmålet behov av att kommunicera med 
sina besökare? Det kan exempelvis handla om förhållningsregler och säkerhetsföreskrifter 
eller bevarandearbete i historiska miljöer. 

För att konkret formulera ett visualiseringstema, och göra det till ett starkt och användbart 
verktyg i platsens visualisering, kan man behöva tänka på följande:  
Ett tema skrivs i kompletta meningar som uttrycker den huvudidé man vill lyfta fram och 
som man önskar att besökarna reflekterar över eller bär med sig efter besöket. Temat bör 
tydliggöra vad vägledningen handlar om och vara så intresseväckande och specifikt som 
möjligt. Enklast formulerar man ett tema genom att fullborda meningen: ”När mina besökare 
går härifrån skulle jag vilja att de tänker/känner/inser att…”. ”När mina besökare går härifrån 
skulle jag vilja att mina besökare tänker att grön infrastruktur i städer ger utrymme för vilda 
grannar och mänsklig livskvalitet.” 
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6. Planera för själva visualiseringen 

Nu har ni inventerat leden, bestämt er för om ni ska arbeta med tema eller ej, lärt känna 
besökarna och vet på ett ungefär vilka natur- och kulturmiljöplatser ni vill använda er av. 
Nästa steg är att formulera vad ni vill uppnå samt planera för visualiseringen. På detta 
moment behöver ni lägga tid, det är här delaktighet kring platsens berättelse måste skapas.  

Använd resultaten från den tidigare inventeringen för att:  
a) Identifiera prioriterade målgrupper utifrån besökarkategorier 
b) Bestäm vilka insatser som ska göras på platsen 
c) Välja resurser och platser för visualisering 
d) Formulera mätbara mål  

A. Identifiera prioriterade målgrupper utifrån besökarkategorier  
Utifrån er inventering, välj vilka besökarkategorier som visualiseringen främst ska riktas 
till, även om ni väljer att arbeta efter tema. Redovisa er motivering så att nytillkomna 
läsare av planen kan följa era resonemang. Relatera valen till vad som låter sig berättas 
om platsen och till visualiseringsplanens syfte samt till hur besökarnas röster kan göras 
till del i berättelsen. Beskriv om en mer utvidgad besökargrupp är önskvärd på sikt.  

B. Bestäm vilka insatser som ska göras på platsen  
När man vet vad man vill berätta om platsen och i huvudsak var insatserna ska ske är det 
dags att fundera ut vilka objekt och aktiviteter som kan ge liv åt er plats. Man kan ställa 
frågorna: 
- Vilka föremål kan lyfta fram känslorna i berättelsen?  
- Var kan besökaren bäst se, ta på, lukta på och höra ljuden i berättelsen?  
- Hur kan man få fram vad som har hänt på platsen, det som kan vara spännande och/
eller intressant och roligt att lyfta fram, som man kan använda? Finns det sägner om den 
här platsen och varför?  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C. Ta hjälp av kunskaper om målgruppen för att styra valen. Se om det finns ny teknik att 
använda er av, se kap 4.5. Det är klokt att se över vilka prioriteringar man eventuellt 
måste göra och i vilken turordning insatserna bör ske. Kanske väljer man att göra 
satsningar på ett urval av de mest lämpade platserna eller börjar med ett mindre 
pilotförsök? Utifrån inventeringen fattas beslut om redan befintlig vägledning ska ingå i 
det fortsatta planeringsarbetet. Sådant som uppenbarligen inte kommer att fylla syften 
och mål, bör ändras eller tas bort. Till exempel kan flera generationer av skyltar ge ett 
rörigt intryck och störa upplevelsen.  
 
Aspekter att beakta i prioriteringsarbetet: 

- Befintlig visualisering: Finns det redan? Finns förutsättningar att utveckla den? 
- Representativt urval: I vilka natur- och kulturmiljöer i området har man redan satsat på 

visualisering? Finns liknande miljöer och visualisering i angränsande områden?  
- Säsong: Kan obemannad visualisering (t.ex. skyltar, modeller, audioguider m.m.) 

underhållas tillfredsställande under alla delar av året då man räknar med besökare? 
Även de som inte räknas till huvudsäsong? 

- Målpunkter och aktiviteter: Vilka resurser för visualisering finns på platsen? 
- Platsens sammanhang: Kan vägledningen på er plats komplettera visualisering i andra 

områden? I prioritering mellan två platser där den ena har aktiviteter och målpunkter av 
en karaktär som redan representeras på andra platser, kan det vara bättre att välja den 
plats vars aktivitet redan är representerad. 

- Upplevelser: Vilka särskilda upplevelsevärden (som estetiska värden, möjlighet att 
uppleva kultur- och naturmiljöer, service och anläggningar) finns i landskapet? 

- Andra intressenter: Är mark- och fastighetsägare, andra intressenter på platsen positiva 
till eventuella satsningar på visualiseringsplanering? Kan de bidra på olika sätt? 

- Tillgänglighet: Kan man ta del av visualiseringen med barnvagn, rullstol, rollator? 
Behövs material på flera språk och syntolkning och så vidare. 

- Känslighet: Kan vissa delar av platsen eller vissa föremål vara extra känsliga för ökad 
tillgänglighet genom satsning på ett visualiseringsplanerande? 

- Annat som kan påverka val av plats: Finns det skydd eller begränsningar inom eller 
utanför den tänkta platsen som kan hindra satsningar på visualiseringsplanering?  
(K-märkningar, skydd för fornlämningar, naturskydd m.m.) 
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D. Sammanställ ekonomiska och personella resurser  
För att få en bild av vilka personella och ekonomiska resurser som redan finns (eller 
behöver skjutas till) för visualisering behöver man:  
kartlägga kompetenser och bemanning som redan finns på platsen 

- sammanställa dagens finansiella situation vad gäller avtal, kostnader, intäkter, 
finansiering (bidrag, extern finansiering m.m.).  
Analysera den insamlade informationen 
 
Information om resurser, besökare och den befintliga visualiseringen är nu insamlad. 
Innan ni går vidare till nästa steg, stanna upp och analysera informationen genom att 
ställa frågorna ”Vad betyder den samlade informationen för visualiseringsplaneringen? Är 
alla relevanta platser och resurser med i arbetet? Är kunskapen om besökarna tillräcklig?” 
Om ni inte känner er nöjda med den information ni har är det viktigt att hitta vägar för att 
komplettera den innan ni går vidare till nästa steg. 

E. Formulera mätbara mål  
Gör eventuellt en SWOT-analys mm som kan ligga till grund för målformuleringar och 
det fortsatta arbetet. 

7. Visualiseringsprodukter 

Huvuddelen av planeringsfasen är nu klar! Ni uttrycker vad ni vill berätta, ni vet vem eller 
vilka ni vänder er till och har beslutat er för var det ska ske. Eventuellt finns även tema 
inplanerat. Ni har även formulerat syfte och mål som är förankrade hos och tillsammans med 
andra aktörer. Nu kommer det roligaste; att omsätta planerna i praktiken och utforma en eller 
flera visualiseringsprodukter och aktiviteter! 
  
Inför valet av vilka visualiseringsprodukter och aktiviteter som det är lämpligast att välja är 
det bra att påminna sig om de egna avsikterna och målen man har samt om besökarnas behov 
och intressen. Tänk igenom besökets alla faser utifrån de prioriterade besökarkategoriernas 
perspektiv. Utforma gärna produkter som passar både längre och ett kortare besök.  
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Bemannad eller obemannad vandringsled: 

- Bemannad naturvägledning:  
Guidade turer är uppskattade och möjligheter att boka en ”närnaturguide” kan vara lönsamt 
som ett lokalt extrajobb. I Bohuslän arbetar Bohusguiderna med detta där en av guiderna, 
vår dialogpartner Wictoria Insulan, har guidning som en extratjänst i sitt företag  Outdoor 19

West som handlar om utomhusturism.  
Kanske man kan ha digitala beställningar i förväg. Man kan sälja in en lokal guide, bilder 
och kartor samt lokala produkter till besöksmålen på webben. En personlig guide, en natur- 
och kulturvägledare, kan vara utformad på många sätt. De har en särskild styrka jämfört 
med andra visualiseringsmetoder. Den direkta dialogen skapar möjligheter att anpassa 
vägledningen efter olika besökare, dagsläget och så vidare. Som natur- och kulturvägledare 
delar man med sig av sina kunskaper om platsen och försöker hitta kopplingar till 
besökarnas liv idag som kan öppna för de betydelser platsen kan ha för dem.  
Att bli en lokal guide, natur- och kulturvägledare på orten är även att bli en lokal värd. Man 
kan se till att några kan gå en ”internutbildning” där de blivande guiderna (som får diplom) 
även samlas med andra på orten kring en värdskapsutbildning (där man får ett 
värdskapsintyg). Natur- och kulturguide kan på detta sätt bli ett nytt yrke på orten och leda 
till nya arbetstillfällen. 

- Obemannad naturvägledning:  
Till exempel utställningar; stigar med naturvägledningsskyltar och audioguider. Man kan 
blanda in fysiska upplevelser som luckor som kan öppnas där man kan känna doft av något 
eller får ta på. Man kan placera ut konst eller förstoring av det man vill berätta om (t ex en 
gigantisk ekoxe som sitter på ett träd samt en låda att öppna som lockar fram besökaren för 
att få veta mer och där inne finnar man en riktig ekoxe med spännande fakta och ljud).  
Den självguidande stigen är tillgänglig alla tider på dygnet och året. Man kan gå den i egen 
takt och vid en tidpunkt som passar just besökaren, men man är mer utlämnad till sig själv. 
Utställningar kan fungera både inom- och utomhus. Utan ett direkt möte blir det än mer 
betydelsefullt att känna besökaren väl för att få till en lyckad utställning. Se kap 4.5 för 
input om ny teknik. 
 

 http://www.outdoorwest.se/sv_SE/lysekilguide19
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Arbeta även med följande frågor:  
* Hur rör sig besökarna i utställningen?  
* Hur mycket vill de läsa eller själva vara aktiva?  
* Finns möjlighet till samtal med besökarna?  
* Finns det möjligheter att arbeta med olika nivåer och fördjupningar?  
* Kan vi förnya ofta genom att byta ut vissa element så utställningen hålls aktuell och kännas 
spännande även för återkommande besökare.  
* Vilken teknik kan vi använda på platsen? Självguidande stigar med skyltar, foldrar eller 
audio- och videoguider mm.  
* Vilka tider på dygnet och på året kan besökarna rekommenderas gå runt i miljön?  
* Hur kan vi ta hänsyn till olika förhållanden som kan tänkas råda? 

Att använda sig av ny teknik skapar stora möjligheter för visualisering. Man kan erbjuda 
digitala lösningar ute i landskapet för att ge information runt platsen och övrigt som 
besökaren vill ha hjälp med, vilket ofta är ett bra komplement till analoga skyltar och 
broschyrer m m. Man kan uppdatera och ge praktisk information på olika språk om bland 
annat toaletter, öppettider, grillplatser, soptunnor, parkering, regler. 
Med digital teknik kan man få platsspecifik information samt ta del av audioguider, filmer 
eller bilder från webbkameror. Visualiseringen kan nås med hjälp av appar, QR-koder, 
telefonnummer eller liknande. Med augmented reality ges möjligheter att förstärka en bild av 
verkligheten med animerade element som spel och inspirerande äventyr för att lära sig mer. 

Med dynamisk information kan man ge med GPS-position om till exempel var på kartan man 
befinner sig, fördjupad information om något man passerar just nu (kanske röster som 
berättar något när man passerar en plats), framlyfta nyheter i området/samhället som man 
oväntat får på en plats inne i skogen m m. Detta kräver att täckning finnas, men om det finns 
problem bör man ju finna lösningar och ett av dem kan vara att lägga in statisk information 
som även går att se även när man inte har täckning (t.ex. kartor som inte baseras på google 
maps, bilder och information). Man bör då ge tips och erbjuda hjälp att ladda ner detta innan 
besökaren går ut.  

Utvecklingen sker snabbt och ny avancerad teknik kan kännas oemotståndlig i stunden men 
man bör tänka noga igenom vad som passar bäst för er berättelse och plats. Lås inte upp er till 
dyra lösningar, som kanske dessutom känns daterade efter kort tid, om ni har svårt att se hur 
det långsiktigt ska finansieras. Överväg inledningsvis att använda befintlig teknik och se över 
vilka möjligheter ni själva har att underhålla, utveckla och göra uppdateringar av tekniken.  
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Exempel på olika naturvägledningsmetoder: 

- Tidsresor.  
Ett sätt för att levandegöra historiska händelser och miljöer. Det kan vara kostymerade 
guider och andra dramatiserande metoder. Naturvägledning kan se väldigt olika ut beroende 
på vilken målgrupp man vänder sig till och vad som är syftet. 

- Skyltar.  
Inledningsvis vid en vandringsled är det bra att ha en skylt med analog information där 
besökaren hälsas välkommen och får instruktioner. Gärna en sittbänk och vindskydd etc i 
direkt anslutning till entrén om det är möjligt och önskas av besökarna. 

- Audioguider på telefonen.  

- Bildspel och filmvisningar finns på många naturum som del av utställningar. Film- och 
fotoutställningar brukar vara populära och kan vara ett bra sätt att engagera besökare i ett 
naturområde. 

-  QR-kod (Quick Response), Geocaching, Appar.  
Med hjälp av GPS informerar man om platser, oftast när besökaren väl är framme. Med en 
”smartphone” kan man ladda ner applikationer att använda i olika sammanhang, till 
exempel till ett visst naturområde. Exempelvis finns det appar som man kan inkludera i sin 
visualisering kostnadsfritt. Det finns till exempel en gratis app med namn ”Tidsmaskinen” 
som skolor skulle kunna använda då barnen skapar egen vandringsled med stopp som de 
fyller med tävlingar och berättelser. Man blir guidad av vibrationer, ljud och tal när man 
kommer till vissa utvalda platser. Den virtuella turistguiden berättar om sevärdheterna, och 
informationen kan stoppas, pausas och upprepas så många gånger man vill. Man behöver 
inte titta på skärmen då det finns historiska ljudfönster, plötsligt hör man en 
kreatursmarknad eller ljuden från en smedja. Det finns även en app som heter Xnote som 
man kan prova gratis men betalar för när man vill använda den i större grupper eller för ett 
kommersiellt bruk. Meningen är att man ska skicka iväg någon ut för att läsa de virtuella 
meddelanden man har gömt via GPS-koordinater. Man använder Xnote-appen för att skapa 
ett gömt meddelande och där skickas det iväg till någon i form av en länk via SMS/e-post/
facebook/twitter eller annan tjänst. Liksom ”Geocaching” får man sedan leta sig fram till 
rätt punkt, här via en GPS-karta.  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- Lek och lärande.  
Med spel och tävlingar, för barn och vuxna, där man kanske ska lösa mysterier på området. 
Genom analoga lösningar eller digitala (gps och webbaserade till exempel) kan man locka 
grupper att komma ut och samarbeta. Tex att en del av laget löser problem och en annan del 
ska kommunicera och hjälpa de som är där ute. Det kan handla om att ta sig till platser i 
naturen och tillsammans komma på vad det är för något de upplever som ska förmedlas 
vidare. Detta finns bland annat hos en av våra dialogpartners Ramsviks Stugby & Camping, 
via sitt mobila familjespel "Ramsvik Challenge”. Man får en uppgift att lösa ute i 20

området, som att koppla ihop ett läte med rätt djur.  
Man kan använda sig av sms-tjänster eller social medier för att annonsera om aktiviteter. 
Efter aktiviteten kan besökaren uppmuntras till att dela sina intryck på ett forum. 

- Hjälpverktyg på kulturmiljöplatserna.  
Man kan hjälpa till att rikta besökarens blick och rörelser åt ett visst håll eller att förstärka 
syn, lukt-, ljud- eller känselförnimmelser. 

- Foldrar, böcker eller utställningskataloger.  
För att ge en analog fördjupad information om platsen kan man skapa olika produkter. De 
kan vara riktade till olika besökargrupper eller till alla. En del tycker om att ta med hem 
produkter och att få läsa analogt för att fördjupa sig före, under eller i efterhand om vad 
man upplevt. Detta kan vara en ohållbar ide men det kan även fungera som lokala 
souvenirer och en ny platslyftande marknadsföring då analogt blir mer vanligt i en digital 
värld. 

Vandringsledens berättelser: 

Erbjud gärna korta och många spännande vandringar med stopp. Det behövs inte långa 
ingående berättelser utan låt heller besökarens egna fantasi få fylla i själv så mycket det går. 
Då är det lättare att besökaren blandar in sina egna intressen och talar till något inom 
besökaren och kan anknyta till besökarens nutid. 
Om man vill göra en vandring med tema, en röd tråd som man följer, är det bra att 
vandringen håller sig runt 45min. Man brukar säga KISS Keep It Short and Simple.  
En digital storytelling via film på olika språk, som kan till fullo aktiveras på plats, kan lyfta 
fram berättelserna ännu mer.  

 https://www.ramsvik.nu/hander-pa-ramsvik/ramsvik-challenge20
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Berättelser som kan ”ladda” platser har i alla tider varit ett verktyg för att bygga broar, skapa 
glädje, bearbeta konflikter, starta diskussioner mm. Berättelser sätter igång vår kreativitet och 
vilja att lösa problem. Att enkelt hitta fram till nygamla mötesplatser, med en nu levandegjord 
historia som lyfts fram med olika sinnesupplevelser, är inte som att bara läsa om dem. Ett 
besök i en tillgänglig, visualiserad natur- och kulturmiljö är som att stiga rakt in i en levande 
historia. Kan man visualisera länkarna mellan det förflutna och framtiden, där man blandar 
både fakta och sägner för att locka fram tankar utanför de vanliga banorna, så kan man skapa 
intresse och hjälpa nya synsätt att utvecklas. Kulturhistorien hjälper oss att förstå vår nutid 
och ger oss perspektiv på samhällsutvecklingen, gör oss kreativa och nyfikna, frigör både 
kraft och idéer samt inspirerar oss att utvecklas.  

En berättelse brukar innehålla fyra ingredienser: 
- Personen, en huvudfigur som vi kan uppleva saker genom. 
- Platsen, en miljö där man upplever berättelsen. 
- Dilemma, ett problem som är orsaken till varför vi stannar upp. 
- Slutet, är en förklaring eller lösning på det som antyddes inledningsvis.  

Berättarens verktyg: 
- Val av berättelse (behov, genrer mm) 
- Redigering (att väva ihop historien, intro, kronologi, ram, paralleller, kommentarer m m) 
- Situation (organisera rummet/platsen, ljus, föremål, mötet med lyssnarna) 
- Attityd (hur, med vilken inre o yttre hållning, framförs berättelsen) 
- Relation (samspelet med besökaren och andra faktorer i omgivningen) 
- Språk (eget språk eller dialekt m m) 
- Intensitet (plus eller minus eller ett noll-berättande) 
- Röst (tonläge, personlighet, nå ut) 
- Tempo och rytm (hastighet och pausering) 
- Replik (att förevisa eller gestalta en replik, hur mycket dialog som används) 
- Ljud och tystnad (använda andra ljud än rösten och t ex låta pauser prata) 
- Kropp (mimik, hållning, gester,  rörelser i och relation till ”rummet”) 
- Konkretisering (ser till att det blir ”en film i huvudet”, ett konkret språk men ej abstrakt) 
- Kommentarer (kommentarer blir en del av berättelsen) 
- Perspektiv (berättarens tre rum) 
- Oförutsedda händelser (störningar som vävs in i berättelsen) 
- Kombination (komponenterna som för historien framåt) 
- Längden på historien (man kan ofta korta en berättelse 50%) 
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Ingenting är bättre än att väva in fakta i sägner och myter. Lyssna efter gamla berättelser och 
anteckna. Läs i litteraturen om området och om liknande områden för att få tips. Intervjua, 
iaktta och fantisera. 

 En detaljerad och tydlig beskrivning av produkterna kan vara värdefull som en del till 
planen. Inte minst eftersom utförandet ofta beställs från underleverantörer som behöver förstå 
för hur produkten är del i en större plan, eller för efterträdare som kommer att arbeta vidare 
med det som startats. Var tydlig med vad ni vill och hur ni har tänkt, inte minst om det 
konkreta fysiska utförandet: beskriv storlek, färger, materialval och hur produkterna ska 
fungera. Vilken text och vilka bilder som besökaren ska möta på en skylt, vad som ska sägas i 
en ljudguide och så vidare. Ni bör också beskriva vad ni hoppas att besökaren vet, tänker, 
känner och gör efter mötet med produkten. Kostnadsuppskattningar ska inkluderas och då 
gärna med långsiktiga kostnader för underhåll och skötsel.  
Se till att er intention uppfylls genom en god dialog med guiden, formgivaren eller 
byggentreprenören och se samtidigt till att den som ska utföra uppdraget ges tillfälle att bidra 
med sina kunskaper, expertis och kreativitet.  

Testa mot målgruppen innan sjösättning och använd er av agila arbetsmetoder. Det kan vara 
väl värt en investering i tid och pengar att diskutera den tilltänkta produkten med en 
fokusgrupp för att stämma av om ni har tänkt rätt kring målgruppens intressen och önskemål. 
Man kan med fördel välja att ta fram en pilot/småskalig testprodukt först, för att testa om er 
guidning, audioguide, app och så vidare fungerar för de tilltänkta användarna. 

Planera för att finna de uttryckssätt, media och kanaler som på allra bästa sätt bidrar till 
berättelsen och ett utbyte med besökarna. I planen har ni beskrivit hur de önskade 
besökarkategorierna ska nås och göras delaktiga. Utgå ifrån den insamlade kunskapen om 
besökarna för att reflektera över hur media kan bidra. 
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8. Utvärdering och fortsättning 

Att ta fram och genomföra en hel visualiseringsplan kan vara ett stort åtagande men är en 
viktig del i mötet med olika målgrupper – besökare, beslutsfattare och investerare. Man får 
något konkret att arbeta med för en hållbar samhällsutveckling, se kap 4.6. 
Att utvärdera resultaten både kvalitativt och kvantitativt, för att ta reda på hur väl man lyckats 
och vad som kan utvecklas vidare, är centralt och kräver planering. De tydliga syften och 
mätbara mål som formulerats är en grund för utvärderingen. Formulera vad som ska 
åstadkommas med utvärderingen i förhållande till mätbara mål och teman för området som 
helhet, och för olika besökspunkter. Kvalitativ utvärdering av visualiseringsinsatser bör utgå 
från de övergripande syften och teman man har formulerat. Frågor utformas så de ger så 
direkt svar som möjligt kring måluppfyllelse. För att fånga in så stor andel av 
besökargrupperna som möjligt genomförs utvärderingen gärna i flera sammanhang och på 
olika platser, till exempel vid entréer, besökspunkter, guidningar och stigar. Så många 
visualiseringsmetoder som möjligt utvärderas. Men undvik att samla in mer data än 
nödvändigt. Resultaten av utvärderingar ska kunna användas. Det kan handla om att utveckla 
realistiska mål, förbättra information, genomförande och värdskap, göra omprioriteringar i 
verksamheten eller omformuleringar av syften och tema – samt att utveckla sitt fortsatta 
utvärderingsarbete. Besökarundersökningar (räkning, enkäter, intervjuer med mera) syftar till 
att få bättre kunskap om antalet besökare, vilka de är, hur de rör sig och får information i 
området, hur nöjda de är med sitt besök, om de vill återkomma och så vidare. 
  
En kvalitativ metod för utvärdering av visualisering är tankelistning, en metod för att 
kartlägga besökarnas tankar kring det tema som visualiseringen handlar om. Arbete med 
tankelistning kan bidra till utvecklad reflektion, både för aktörer och besökare. Frågor ställs i 
korta intervjuer som spelas in eller skrivs ned. De insamlade tankarna jämförs med tema och 
eventuella underteman om man har det. Resultaten från tankelistningen kan visa om det 
övergripande temat behöver modifieras och kan utgöra ett bra underlag för formulering av 
underteman för olika besökspunkter. Metoden kan användas för såväl guidningar som 
utställningar och självguidande stigar, då gärna kopplat till särskilda besökspunkter.  
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Tankelistning:  
- är en användbar metod för att förstå vilka tankar som väcks eller förstärks hos besökare i 

visualiseringsituationer 
- ger en klar bild av vilka resultat som uppnås i förhållande till vad man önskar att besökare 

ska tänka och reflektera över 
- ger en god empirisk bas för beslut om förändringar eller förbättringar av visualisering i 

olika former 
- ger möjlighet till reflektion för personal och aktörer. 

Tankelistning eller andra utvärderingsmetoder bör upprepas med jämna mellanrum så att man 
dels får veta hur kunskapen om eller attityden till centrala teman för området utvecklas över 
tid och dels får upprepade möjligheter att reflektera över resultaten. 
  
Slutligen vill vi lyfta fram lite tips: 
- Planen bör innehålla information om var underlagen finns, alla relevanta dokument, 

kontaktuppgifter och filmer m.m.  
- Se över så att ni har med er alla delar av DNA-spiralen. 
- Var transparenta så att input kan komma in utifrån, från dem som arbetet är till för. 
- Testa både snabbt och smått varje gång ni har bestämt er för något.  

På det här sättet kommer man nu att lyckas med att skapa ett levande dokument i åtta delar. 
8 som inom matematiken ofta används som en symbol för oändligheten, precis så som en 
visualiseringsplan ska vara; ett förnyelsearbete för en forntida natur- och kulturhistoria i nutid 
in i framtiden. 
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4.2 Ett hjärtligt bemötande  

Människor bryr sig inte om hur mycket vi vet förrän de vet hur mycket vi bryr oss. 
/Theodore Roosevelt 

Det räcker alltså inte med att vi har kunskap om vad besökarna vill ha, det viktigaste är vad vi 
gör för besökarna med kunskapen. Att vara goda värdar och ge ett hjärtligt bemötande. 

Vad är då ett bra värdskap? Det beskrivs ofta så här: ”Värdskap är konsten att få människor 
att känna sig välkomna”. ”Värdskap är att se dem vi möter som våra gäster oavsett om de är 
kunder, kommuninvånare, patienter eller kollegor”. Ett gott värdskap rymmer begrepp som 
service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är att ha ett 
välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och olika situationer vi möter dem i.  

Värdskap sägs även ha 6 grundstenar: 
1. Tjänandet. Att man verkligen vill hjälpa dem man möter. 
2. Helheten. Att man försöker sätta sig in i besökarens hela upplevelseresa och behov. 
3. Dialog. Att man lyssnar och vill förstå för att kunna ge rätt service. Samtalsprocessen 

brukar ha 5 faser: Lyssna->Analysera->Bedöma->Åtgärda->Avsluta. 
4. Ansvar. Att man tar ett ansvar och inte bara hänvisar vidare och skyller ifrån sig. 
5. Omtänksamhet. Att man hjälper till närmast reflexmässigt, ofta före frågor om behov 

kommer. 
6. Kunskap. Att man håller sig uppdaterad så att gästen får rätt information. 

Man vet att gäster och kunder agerar efter sina behov, mycket tack vare insamlad data där 
man ser kopplingar till åsikter och önskemål med köp och besök. Besökarna vet vad de vill 
ha och uttrycker åsikter och önskemål om detta i sociala medier. Företag och 
turistorganisationer försöker ofta justera de fel som uppstår efter att man har noterat åsikterna 
från sina gäster/kunder, men försöken till justeringar blir närmast en stressig kamp för att 
hinna släcka de bränder som uppstår. Det finns mycket att hålla reda på eftersom man även 
vill ha bra omdömen på webben, och en stressig miljö är inte att föredra om man vill ha både 
en hållbar arbetsplats som besöksplats.  

Ett framsynt värdskap kan vara att gå från att vara en stressad brandsläckare till en lugn och 
tillgänglig värd som vet i förväg vad gästerna vill ha. Hur gör man då?  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4.2.1 Lokala värdeskapare 

En bra början är att vara överens om vad ett gott värdskap är och att man vill erbjuda detta, 
bland annat genom att ta reda på vad besökarna behöver i god tid så att man hinner planera 
för besöket. Att arbeta med samsyn för ett gott värdskap är lönsamt på många sätt och det är 
viktigt att man lägger in en extra växel för det är många aktörer som nu vässar sig i den hårda 
konkurrensen genom att stärka sina externa och interna relationer. 

Det finns tydliga vinster med att en plats har många goda värdar för våra besökare och i 
helheten av en upplevelse har bemötandet så stor betydelse att man även kan göra 
beräkningar efter sk. ”upplevelsevärden”.  Den vinst som detta kan innebära, med en ökad 
kundnöjdhet liksom en ökad medarbetarnöjdhet, borde vara så värdefullt att man arbetar 
aktivt med planering för en ökad kundupplevelse. Det kanske borde få en ny ekonomisk 
status, eftersom ett gott värdskap verkar vara en värdefull ingrediens för en verksamhets 
utveckling, och på så sätt kan det bli lättare att frigöra resurser för att starta upp interna 
innovativa kluster som kan arbeta aktivt med värdskapsarbetet.  

En välkomnande verksamhet ger erkänt förutsättningar för att skapa kreativitet och 
effektivitet. Man vet att när ett gott värdskap präglar verksamheten attraherar man även 
talanger, eldsjälar, utvecklare, ambassadörer, inspiratörer, samarbetspartners och besökare 
som olika kunder m.m - alla är livsviktiga för en hållbar samhällsutveckling. Man vet även att 
ett värdskapsarbete bidrar till social hållbarhet bland annat genom att man växer själv som 
människa. I stort sett är alla verksamheter är beroende av en välkomnande kultur, både internt 
som externt. Man bör även tänka på att ledningen måste ha kännedom om vad besökaren och 
lokalbefolkningen värdesätter, och de måste visa förståelse och stötta arbetet för ett gott 
värdskap då det är ledningen som styr hur de värdeskapsgrundande värderingarna ska se ut. 

Lokalbefolkningens och besökarens krav på god service och flexibilitet i ett aktivt värdskap 
ökar även i takt med digitaliseringen. Samtidigt frigör den nya tekniken tid så att vi bättre kan 
ta hand om våra besökare och medarbetare, samt extra tid för utveckling. Den digitala 
kompletteringen och automatiska förbättringen skulle alltså kunna skapa utrymme för ett 
grundligt arbete med utveckling och kvalitet, som att skapa sk ”innovationslabb” där man 
arbetar i kluster/grupper för att skapa hållbara förändringsprocesser i verksamheten vilket 
både arbetstagarna som gästerna/kunderna/medborgarna kan få nytta av. 
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Allt detta kan låta självklart, ändå möts vi ibland av miljöer som verkar vara beredda på allt 
annat än mötet med en människa. Som om mötet endast har varit planerat i teorin och inte 
prövat i praktiken. Det skiljer mycket på bemötandet i t ex olika kommunhus och butiker, 
platser där man är beroende av hur besökaren upplever servicen. 

Föreläsare inom digitalisering och innovation, på bland annat Lean Forward, menar att när 
världen nu blir mer högteknologisk är vinnarkonceptet att ha fokus på ett mer flexibelt och 
omhändertagande värdskap. I en värld när produkter, tjänster och verksamhet blir allt mer 
lika är relationen med sin kund/besökare ofta den faktor som avgör valet av t ex leverantör, 
arbetsplats eller besöksplats. Ett gott bemötande är en viktig komponent för lönsamhet med 
andra ord och att tänka utifrån och in i kommer snart att bli ett måste för att överleva. 

En ny våg av digital teknologi som artificiell intelligens och robotisering är på väg att 
förändra hur vi lever och arbetar. Maskiner är inte bara kapabla till att utföra mekaniska 
processer utan kan komma att utföra ett bredare spektrum av mer komplexa uppgifter. 
Electrolux ansvarige för IOT-plattformar har utryckt sig att det är många företag som har 
tappat kundnärhet och inte förstår kundens slutupplevelse som man gjorde förr. Att vi nu står 
inför en disruption som kommer att förändra marknaden i grunden som gör att vi måste satsa 
än mer på service och se till att ge dagens kund det man verkligen behöver och inte nöja oss 
längre med att tro att vi vet vad man behöver. 

Maskinerna vinner över oss på vissa områden, men när människor och maskiner jobbar ihop 
blir resultatet allra bäst. Även i framtiden kommer det nog finnas uppgifter för människor. 
Hur ser arbetslivet ut 2030? Digitaliseringen kommer att förändra sättet vi arbetar på. Men 
kombinationen av humana människor, med fokus på ett flexibelt och omhändertagande 
värdskap, och maskinerna kommer sannolikt vara kraftfullare än enbart maskin under lång tid 
framöver. Vår konkurrensfördel – att vara mänskliga. Maskinerna har vissa fördelar. De har 
gott minne, förmåga att lyfta tungt, blir inte distraherade eller uttråkade. Människor kommer 
emellertid att vara överlägsna i fråga om nyfikenhet, kreativitet, visioner, tycke, smak, etiska 
överväganden och empati.  
Vi måste redan nu rusta oss för nya yrkesroller pga att teknikutvecklingen kommer att få ännu 
större inflytande på hur vi söker information och vägledning framåt så att människans egen 
roll kommer att förändras. Det betyder att allt som kan automatiseras kommer att 
automatiseras, att den service som fortsatt skall ges av människan i fysiska möten är beroende 
på hur vi interagerar i vårt värdskap för att täcka upp där digitalisering och automatisering 
inte duger.  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Man kommer att behöva arbeta mer för att ge en god personlig service, att vara en god värd 
som behandlar besökaren som om det var en personlig vän på besök i den egna trädgården 
och ger besökaren tips om utflykter samt finns med som stöd vid problem före och under 
besöket, vilket gäller för både allmänheten som för dem som arbetar i besöksnäringen. Man 
ska visa medkänsla på ett nytt sätt och förgylla upplevelsen med ett personligt värdskap och 
stå för fingertoppskänslan. Sammanfattningsvis kan man säga att besökarna kommer att vilja 
ha ett värdskap som inspirerar och där man får vara med från början och designa sin utvalda 
resa, att man även vill ha ett digitalt närvarande av stöd vid behov under sitt besök för en 
ökad upplevelse på destinationen. 

Man vet att ett gott värdskap är viktigt före, under och efter besöket. Om man arbetar med att 
försöka förstå gästens hela besökskedja, för att kunna täcka in så mycket som möjligt av 
behoven som kan inträffa, och gör det utefter olika besöksprofiler tillsammans med ett 
helhetstänk som vi beskriver i en DNA-spiral - då ökar chanserna betydligt att träffa rätt om 
de olika behoven som kan inträffa. Att arbeta så här brett är även bra bland annat för att man 
bättre kan se vilka beröringspunkter som finns med andra produkter och tjänster som erbjuds 
som vi i god samverkan kan erbjuda besökarna.  

Dem som behöver service ser inte ser gränsdragningar på samma sätt som dem som erbjuder 
sina produkter och tjänster. Behov går över gränser på många sätt och för att kunna ha ett nytt 
gränslöst ”mindset” kanske man måste öppna sin egen verksamhet för att få igång kreativa 
kluster som kommer på nya idéer och lösningar. 

Vi har delat upp värdskapsarbetet i tre delar med tre arbetsmoment: 
A. Den hela besökskedjan 
B. Besöksbehov av produkter och tjänster 
C. Det goda värdskapet 

A. Den hela besökskedjan 
Man vet att ett gott värdskap är viktigt före, under och efter besöket. Om man arbetar med att 
försöka förstå gästens hela besökskedja för att kunna täcka in så mycket som möjligt av 
behoven som kan inträffa, och gör det utefter olika besöksprofiler, så ökar chanserna att man 
är väl förberedd. 
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1. Besöksprofilerna. Ta fram de olika besökarna från tidigare arbete i kapitel 4.1.1  under nr 
6: ”Identifiera prioriterade målgrupper utifrån besökarkategorier”). I de olika 
besökarkategorierna finner man besöksprofiler, med sina olika förutsättningar och behov, 
som man kan börja göra en besökskedja för.  

2. Personas. När man har arbetat fram besöksresorna är det dags att göra besökarna mer 
personliga och med mer olika förutsättningar för sitt besök, vilket är mer naturligt då vi 
inte brukar hålla oss inom satta mallar. Detta kan man göra genom att blanda de olika 
besöksprofilerna genom att pröva dem med hänsyn till olika förutsättningar från kapitel 
4.3. Deras olika ”personas” kan även få namn och blir nya exempel på hur besökarna kan 
se ut. 

3. Touchpoints. Nu är det dags att finna vilka sk ”touchpoints”, beröringsträffar där 
besökarna har behov, som finns som man ska se till att finna lösningar på i förväg. 

Se gärna hur ett exempel på hur en enkel besökskedjemodell kan se ut under kapitel 4.5. 

B. Besöksbehov av produkter och tjänster 
Att ha produkter och tjänster redo visar en hel del på att man vill ge ett gott värdskap, 
samtidigt lönar det sig som en ”win-win”-effekt när detta kan erbjudas eftersom förarbetet 
både underlättar för besökaren samtidigt som det minskar stressen för dem som ska upptäcka 
och tjäna på att uppfylla besökarens olika behov. Tanken med att ha gjort en besökskedja i 
förväg är för att kunna hitta de olika besökarnas behov så tidigt som möjligt så att man ska 
kunna matcha rätt erbjudande vid rätt tidpunkt.  
1. Vad? Ta reda på vad som kan passa att erbjudas vid de olika touchpoints som arbetats 

fram från det tidigare arbetet. Det är bra att man skriver ner detta på listor som är fria från 
tankar om olika hinder, sortera kan man alltid göra senare. Det kan till exempel vara  

2. Vem? För att få igång produktioner och inspirationer är det bra att börja skissa på förslag 
på vem som skulle kunna sälja tjänsterna och produkterna samt ge service. Kanske det 
kan vara  

3. Hur? Hur kan man nå besökarna med sina erbjudanden? Kanske via en digital portal 
bland annat.. 

Här kanske man bör grupparbeta och då kanske man kan använda verktyget ”Design 
Thinking”, vilket är ett sätt att lösa problem som tar avstamp i användarens behov, och  
metoden ”crowdsourcing” där man genom öppna och tillgänglig data får möjligheter till att 
ge och få input. 
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C. Det goda värdskapet 
En förändrad arbetsmarknad, där smart teknik hjälper oss att förstå vad besökare vill ha och 
vi får möjligheter att erbjuda digitala lösningar, ger oss även möjligheter att utveckla det som 
tidigare inte hanns med; mer kvalitetstid till värdskapet. Att ta hand om våra besökare på ett 
sätt som robotar ännu inte kan ersätta; genom ett personligt mänskligt värdskap! 

1. Värdskapsutbildning. Vi börjar med att lyfta fram ett verktyg som kan hjälpa oss att bli 
bättre på det som är viktigt för besökaren i alla möten; En utbildning i gott värdskap. Det 
finns digitala värdskapsutbildningar att ladda ner, det finns säkert även olika 
utbildningssätt men vi lyfter här fram den digitala formen. Man bör även tänka på att det 
finns dem som kan ha behov av att man går igenom kursen gemensamt och det stödet bör 
därför finnas. I Lysekil berättar vår dialogpartner Cia Säll om värdskapsarbete: ”Det goda 
värdskapet handlar mycket om att hitta en balans i sitt arbete och välkomna både sig själv, 
sina kollegor och sina gäster i olika sammanhang. Värdskapsutbildning kan man gå 
många gånger och ständigt förnya och utveckla sig själv och sitt sätt att bemöta andra 
människor.”  

2. Värdarna. Även om närmast alla i kommunen skulle behöva få en utbildning är det vissa 
som ni vet kan möta era besökare, via era touch points (mötesmöjligheter), och det är dem 
som ni bör informera först och främst. Nästa moment här är att ta fram hur ni kan bjuda in 
dem på bästa sätt så att många av dem vill anta erbjudandet.  

3. Informationsträffar. Oavsett vilken utbildningsform man använder bör man ha träffar 
inledningsvis som efteråt. Den inledande träffen går främst ut på att informera om 
utbildningen, räkna med att fler tillkommer efter hand. Under den sista samlingen kan 
man dela ut diplom, som man kan skrivas ut eller användas i ett CV. Kanske ni även kan 
erbjuda, till ett reducerat pris och endast till dem som gått kursen, lokalproducerade 
produkter; som en T-shirt, keps eller badge (märke som man kan fästa på sina kläder), 
med texten: ”Ask me - I’m a local”. 

Vi tror att man måste börja tänka nytt på ett nytt sätt och våga tänka över tidigare satta 
gränser och ramar. Att man får börja se besöken utifrån och in samt arbeta över budgetgränser 
och ta bort ohållbara regelverk. Vi tror även att det är möjligt - om man gör det tillsammans.  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”Produkterna ska leva upp till besökarnas förväntningar i varje del av leveranskedjan, från 
transporter och infrastruktur till erbjudanden om att bo, äta, göra och handla. Det ska 
dessutom ske på ett affärsmässigt och hållbart sätt” 
/Tillväxtverkets rapport: ”Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer?” 21

Att planera enkelt, uppleva mycket och dela brett är dagens besökares önskan. Då är det 
viktigt att hela kedjan fungerar för att besöket på orten ska bli lyckad. En till synes 
komplicerad resa med många olösbara hinder lockar inte och en genomförd resa utan snabbt 
lösta problem ger inte mersmak utan blir en viral varningsflagga till andra potentiella 
besökare. Kanske kan företag och förvaltningar ha en egen ansvarig för kundupplevelser, 
någon som kan vara som en lots eller coach för att hela kedjan är intakt. Någon som kan göra 
en GAP-analys för att belysa vilka ”touch points” som finns med kunden/gästen under hela 
besöket, samt vilka bristerna är för att hela kedjan är intakt för besökaren. Detta arbete ökar 
chanserna för att förhöja besökarens upplevelser och ge ett gott värdskap som kan kan utföras 
hållbart i en helhet i alla led. Det kan bli ett nytt yrke; ”Kundupplevelseansvarig”, 
eller ”Upplevelsecoach”, utvecklingspotentialen är enorm för denna roll. Men hur kan man 
börja redan nu se över en ”besökskedja”, innan det finns ”upplevelsecoacher” att använda sig 
av?  

Vi föreslår att man börjar enkelt och provar sig fram, testa av arbetet ofta för att både snabbt 
och enkelt kunna rätta till det som kan vara lite fel. Det är viktigt att man ser över flera olika 
exempel av besöksresemodeller, besökarens hela resekedja, eftersom olika besökare har olika 
förutsättningar viket ger olika typer av behov av er service. 

 https://tillvaxtverket.se/download/18.f607e5d15aeacd3b3d4a69/1490025413895/21

Hur%20utvecklar%20vi%20hållbara%20turistdestinationer%3F.PDF
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4.3 Välkomna mångfald och tillgänglighet  

Världen snurrar inte enbart runt er, man måste lära sig att se saker genom andra människors 
ögon. /Barack Obama 

Besöksnäringens värde utgör ett viktigt bidrag till vår ekonomi idag, den ger även likt ett 
kretslopp av intäkter och möjligheter ett gott stöd när vi behöver hjälpa dem som har behov 
av extra stöd. Om man ser över hur turismintäkterna används och fördelas kan dessa 
tillgångar även hjälpa till att ge en bättre vård och ökad tillgänglighet till samhället.  
Vi beskriver mer om hållbar turism under kapitel 4.4, men vi vill påpeka även här att det är 
bra att man belyser för besöksnäringen att det finns lönsamhet även för dem att satsa på en 
ökad tillgänglighet. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att var femte invånare i Sverige har en bestående 
funktionsnedsättning, till exempel svårigheter att läsa, nedsatt rörelseförmåga eller svårt att 
se, höra eller förstå. Endast ca30% är synliga med uppenbara hinder så det kan vara vem som 
helst av oss som har behov av extra stöd och stöttning i någon form. Detta kräver ett 
medvetet arbetssätt i att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöerna.  
En ökad tillgänglighet främjas genom ett samspel mellan en turistisk översiktsplan, den 
fysiska samhällsplaneringen, med serviceverksamheterna samt med en digitaliseringsplan. 
Om man har en bred samverkan kan man använda resurserna bättre och för dem som 
resurserna är till för blir utvecklingssatsningarna mer effektiva, eftersom allt hör ihop för en 
individen. Man bör tänka runt individen och börja se utifrån och in på sina verksamheter. 
Exempel på insatser för bättre tillgänglighet vid kulturmiljöer; ledstänger, parkering för 
rörelsehindrade, hörslingor, kontrastmarkeringar, audioguide, ramper, taktila skyltar, 
hårdgjorda ytor, tröskelutjämningar, dörröppnare. 

Man vet genom olika studier att besökare idag är i snitt äldre människor med olika fysiska 
nedsättningar, men även ensamstående föräldrar har extra och olika behov av stöd för att ta 
sig runt bra med sina barn. Det finns många unga som bör komma ut i natur- och 
kulturmiljöer, fast de vet inte hur, och många är funktionsnedsatta. Det finns alltså många 
besökare ur våra så kallade ”extra utsatta grupper”: Unga, Äldre, Funktionshindrade, 
Ensamstående föräldrar och Nyanlända.  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4.3.1 Inkludera fler 

Att se över tillgängligheten runt om i samhället, börja på de utvalda natur- och 
kulturmiljöerna, för dessa grupper skulle alltså innebära en ökning av många olika turister, 
vilket ger ökade intäkter till besöksnäringen och gynnar lokalbefolkningen. Man har allt att 
vinna och som underlag kan man se i svaren från olika rön, blandat med våra intervjuer, om 
hur några från dem ur dessa extra utsatt grupper förhåller sig till frågor som: ”Vilka 
kulturplatser skulle du vilja uppleva och vad kan man göra för att locka dig att besöka fler?” 

Äldre och äldre funktionsnedsatta 
Äldre både vill och orkar uppleva äventyrsaktiviteter i berikande expeditioner när de besöker 
olika platser. De följer gärna med grupper i olika natur- och kulturpaket, men vill även 
emellanåt ge sig iväg själv med digital hjälp. Det enda kravet för att ta steget och boka är att 
de måste känna trygghet. Trygghet nämns ofta som en av de viktigaste ingredienserna för en 
lyckad semester. I våra intervjuer har många äldre, eller ”årsrika” som flera kallade sig, 
bekräftat detta. Liknande har vi hört från alla ur våra ”extra utsatta grupper”, även om man 
kan misstänka att trygghet är en viktig faktor för de flesta av oss när vi ska ge oss ut på 
njutbara äventyr. Trygghet för en besökare kan vara att man vet vad som väntar när man ska 
åka iväg, att man kan få hjälp vid behov och att någon har sett över tillgängligheten på olika 
sätt, att det finns stöd för digitala uppkopplingar, att det finns någon att nå om det uppstår 
problem och så vidare.  

Ny teknik börjar utvecklas med en personlig AI för att äldre ska kunna bo kvar hemma längre 
med bra stöd, den gör hemmet säkrare och smartare, och snart kan den tekniken även 
samverka med mobil teknik utanför hemmet. Tekniken kommer att lära sig dina rutiner och 
det du tycker om eller ogillar, när du mest sannolikt glömmer att ta din medicin, vilka 
aspekter av din hälsa som mest behöver uppmärksamhet mm. Att känna sig oberoende är 
mycket viktigt för de flesta av oss. Till exempel finns det för hemmet golv med 
gångavkänningsteknik som analyserar gångmönstren hos någon för att se om man har börjat 
gå sämre och kanske mår dåligt. Dessa personuppgifter kan användas för att spåra den 
enskildes hälsa. Datan kan programmeras med en algoritm för att varna en närstående eller 
vårdgivare om eventuella skadliga förändringar uppstår i gångmönstret. Man har börjat 
producera tekniska lösningar för att påminna om när man bör ta sina mediciner på ett 
anpassat sätt under dagen, röstaktiverade teknologier som man kan (nästan helt och hållet) 
styra allt med rösten då många har problem med knappar på tekniken. Det finns idag klockor 
som mäter pulsen mm och larmar läkare om man faller tex.  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Ungdomar 
STF har genomfört 804 intervjuer, under perioden 11-18 april 2018, via Novus. Syftet var att 
undersöka hur föräldrar med barn i åldern 6-18 år ser på sina barns vistelse i natur. Hälften av 
alla föräldrar anser att deras barn inte kommer ut tillräckligt ofta i naturen. 7 av 10 föräldrar 
menar att andra aktiviteter lockar mer än naturen. I våra intervjuer sa ungdomarna att det 
måste vara spännande och mer av ny teknik - och den bör uppdateras ofta. De tar för givet att 
stöd finns om vuxna nu vill att de ger sig iväg ut, så detta måste självklart även finnas här. 

Unga och funktionsnedsatta 
Det är likadant för den här gruppen som för alla andra unga, se ovan, men de behöver mer 
stöd och det är liknande den vi beskrev för de äldre. 

Ensamstående föräldrar 
Här är det tydligt att man vill ha enkla lösningar på praktiska frågor som: 
- Hur tar jag mig snabbt och enkelt till och från platsen? 
- Finns det parkering nära? 
- Finns det extra hjälp att få om man behöver det? 
- Är det enkelt att köra runt med en vagn? 
- Är det tydligt var man kan släppa sina barn utan att de riskerar ramla? 
- Är vandringsleden barnsäker alls? 
- Är det intressant för de minsta som för storasyskonet så jag klarar ta med dem båda? 
- Hur ser tillgängligheten ut till matplats, toaletter, sittplatser att vila/äta vid? 
- Finns det internettäckning? 

Nyanlända 
Vi vet idag att etableringen av nyanlända behöver förbättras, att vi bör ta till vara på 
kompetenser som nyanlända tillför samt öka gemenskapen med andra och få ett bättre 
samhällsdeltagande då många känner ett utanförskap. Här kan visualiseringsarbetet för natur- 
och kulturarvet vara både nyttigt och kul för nyanlända att få vara med i. De ser med ”nya 
ögon” och kan beskriva hur kanske många nyanlända vill ha det för att kunna komma ut till 
en spännande vandringsled. 
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4.4 Engagera besöksnäringen 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin 
vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” 
/Internationellt rekommenderade begrepp för turism 

Besöksnäringen är i princip all konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive 
affärsresande och dagsbesök. Besöksnäringen i sig är inte någon egen bransch utan ett 
samlingsbegrepp som utgörs av summan av de verksamheter i olika branscher runt turismen 
där även handeln ingår.  

Vad vill man då uppleva på sin semester? Som tidigare nämnts är vandring, cykling och 
löpning stort idag enligt många undersökningar. Man vill även ha kulturinslag i sina 
naturpaket samt få träffa lokalbefolkningen i dess vardag för att få en ökad förståelse för 
traditioner och livsstil med god mat och bra service. Man vill även uppleva lugna natur- och 
kulturmiljöer i vår stressade värld. Slow travel är att stänga av allt annat och koncentrera sig 
på resan, vilket är populärt. Slow travel härstammar från andra ”långsamma rörelser” som 
handlar om att leva långsamt: ”slow living” och ”slow food”, som grundades i Italien på 80-
talet. Det handlar om att resa långsamt i jakt på mer genuina upplevelser. I ett ständigt 
uppkopplat och stressigt samhälle kommer det långsamma resandet att handla om att lära 
känna sig själv och andra, och att öppna upp sina sinnen för omvärlden.  
Genom att resa långsamt uppmuntras resenärerna att fokusera på kvalitet över kvantitet, att 
koppla bort all teknik (även om den finns används den bara i nödfall), att ta det lugnt och 
njuta av livet. Det handlar även om anti-prestation, en form av resande som är raka motsatsen 
till att få dåligt samvete för att man inte levererar något hela tiden. Man är fri att göra mindre 
och bara betrakta mer, sin omvärld och dagdrömma i timtal. Det är populärt med s.k. ”Tyst 
plats” som ett slags konvalescensområde, ett retreat för reflexioner, och det kan skapas på 
vissa platser på till exempel en vandringsled. 

Millenniegenerationen driver även på idén om ett engagerat resande och möjligheten att 
uppleva någonting äkta och genuint på sina resor. Att ”leva som en lokalbo”, anpassa sig efter 
nya livsrytmer och skapa genuina band med lokalborna har blivit viktiga ingredienser för att 
resa långsamt på bästa sätt. Oavsett vad man gör så handlar det om att omfamna miljön och 
den lokala kulturen för att uppleva genuina möten med människor. Många vill även uppleva 
saker och utforska sin egen närmiljö under sin långledighet, att hemma pyssla och ta emot 
besök samt att bara vila, vilket kallas för ”en hemester”. 
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4.4.1 Inspirera till samverkan 

Besöksnäringen är viktig att få med i ett arbete för samhällsutvecklingen som vi visar på, 
detta då turismen skapar underlag till en växande och mer attraktiv infrastruktur, samt att den 
har på många håll en stor betydelse för bibehållen service på landsbygden.  
Besöksnäringen är en personalintensiv bransch som skapar många arbetstillfällen och är ofta 
en bra inkörsport på arbetsmarknaden. För att skapa turistekonomisk tillväxt, och bli ett 
attraktivt område att besöka för en ökad trivsel och livskvalitet samt bättre hälsa för både 
turister som boende i kommunerna, så måste destinationen ha starka resanledningar. Ju mer 
unikt det är desto längre är turisten beredd att resa för att få uppleva det som erbjuds och för 
att lyckas med detta är besöksnäringen starkt beroende av ett gott samarbete mellan privata 
och offentliga aktörer. Förutsättningarna påverkas även av lagstiftning, regelverk och 
regeltillämpning inom en rad olika politikområden - så om man till exempel framtidsutveckla 
i näringslivet, med olika innovativa lösningar, bör det offentliga ses över i ett gott 
samarbetsklimat där förvaltningarna ser vad man kan bidraga med för att inte skapa obalans 
och hämma tillväxt. 

Vi bör alltså samverka mer för att få bättre möjligheter till att skapa en god 
samhällsutveckling, som ett större visualiseringsarbete på vandringslederna, men för att 
kunna samverka bör man först vara medveten om utmaningarna. Inte sällan kantas 
samverkansprocessen av en rad utmaningar när offentliga organisationer möter samhällets 
krav på samverkan och att jobba i nätverk. Detta beror mycket på grund av att offentliga 
organisationer oftast organiseras efter hierarkiska principer vilket leder till att många 
upplever att det bara är möten med villkor och fackkunskaper utan större resultat.  

Vi rekommenderar att man inleder med ett slags uppstartsmöte, eller ”kick-off”, där man med 
hjälp av en facilitator (som använder bra idématerial) kan nå en effektiv och konstruktiv 
samverkan mellan olika parter. Målet är att uppmuntra till samverkan mellan myndigheter 
och verksamheter kring lagar och andra regelverk, samt att få samsyn för målet och hur man 
skapar en väl fungerande och långsiktig hållbar samverkan. Deltagarna får lära sig, utifrån ett 
helhetsperspektiv där exempel på olika nivåer lyfts fram, vilka värderingar och 
förhållningssätt som styr samverkansprocessen och vilka villkor som gynnar eller hindrar 
processen. Mötet ska utmynna i nya perspektiv, förhållningssätt och kunskaper om metoder 
som leder till ett positivt och konstruktivt samverkansarbete där man är mer kompatibel med 
fler att docka ihop med. 
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4.5 Omfamna nya tekniska möjligheter  

Teknikutvecklingen går framåt fort, den digitala världen är idag en naturlig del av våra liv. Vi 
är ständigt uppkopplade och delar gärna våra liv på sociala medier, före och under samt efter 
själva händelsen. Man kan nu läsa i olika rapporter att hälften av alla jobb, som vi känner till 
idag, kommer att försvinna inom 20år. Det är smart teknik som tar över och nya 
arbetsuppgifter kommer att kräva annan kompetens. Det som kan skötas av automatiserad 
intelligenser kommer alltså inte längre att skötas av människor, och kanske vi inte ens har 
arbeten till alla. Då kan man fråga sig om vår inkomst ska vara grundad på andra kriterier? 
Nu kan vi börja se att myndigheter och politiker lyfter fram frågorna, vilket är nödvändigt, 
och vi undrar om man är beredd på den här förändringen för att snabbt komma igång med ett 
innovativt utvecklingsarbete för att tillvarata resurserna som nu frigörs med den nya tekniken?

Enligt bland annat Arbetsförmedlingen är det svårt att svara på när möjligheterna med ny 
teknik blir kommersiell och kan tas i bruk i stor skala. Det är i hög grad avhängigt politiska 
beslut, den tekniska utvecklingen ligger alltså långt före den legala utvecklingen. Man frågar 
sig nu vad som kommer att hända med yrken som busschaufför, lastbilsförare och 
taxichaufför när allt mer självkörande fordon inom kort gör entré på våra gator. Många tror 
att vissa delar av körningen kommer att automatiseras där yrket chaufför blir mer av ett 
serviceyrke. De ska stötta resenärer och ge service på annat sätt än i dag, här är den 
mänskliga sociala kontakten oslagbar om den är rätt utvecklad. Även våra myndigheter måste 
bli mer serviceminded i ett nytt digitalt utvecklat samhälle då mycket kan lösas via smart 
teknik. Digitala lösningar som kommunen tillhandahåller måste vara flexibla och agila för att 
man ska kunna fortsätta att förändra och experimentera. 

Artificiell intelligens och maskininlärning har även påbörjat sin omvandling för framtidens 
sjukvård, men trots stora prestationer inom teknisk innovation de senaste åren fortsätter den 
moderna vården att förbli relativt oföränderlig. Samtidigt lever människor längre och har mer 
vårdbehov på hälsosystemet vilket leder till sängbrist och längre väntelistor för behandling. 
Tillväxten i stillasittande livsstil innebär en ohållbar belastning för vården, med ständigt ökat 
påtryckning för att tjäna en ökande befolkning hos äldre och med fetma, allt ska sedan 
kommuner och landsting lösa med ohållbara budgetar.  
En mobilisering av ny teknik för att lindra denna belastning kan vara en god lösning då det 
finns många indikationer på att vanligt beteende förändras, som att använda BankId och att 
beställa snabbmaten på digitala skärmar i stället för att stå i kö. Den här förändringsprocess 
kallas för en digital transformation.  
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Människor är allt mer benägna att mäta sina fysiska värden med bärbar och dynamisk 
sensorteknik som når en mängd hälsoinformation vilken är tillgänglig online. Med 
”wearables”, IoT och bärbara enheter som man kan ha på eller inuti sig, som är idealiskt 
placerade för att omvandla hanteringen av data om vår hälsa (samt integrerad i stora 
ekosystem av ”Big data” som tar emot våra hjärtslag, syreförbrukning, kroppstemperatur 
m.m) kan vi vara interaktiva med sjukvården som kan larma och hjälpa till vid behov. 

Sådan data ger en insyn med möjlighet att göra små men betydande förändringar i våra 
livsstilvanor så att vi kan arbeta för att leva ett längre och hälsosammare liv. Vi söker numera 
själva aktivt medel för att förbättra sitt eget välbefinnande och förebygga sjukdom.  
Styrkan i AI och maskininlärning är att den klarar stora mängder data och hitta statistiska 
korrelationer där de finns. Med förbättrade förutsägelser om sjukdomsrisk, och möjligheter 
att leva ett hälsosammare och mer aktivt liv, kommer hälsovårdstekniken att underlätta 
trycket på folkhälsovården och reducera många livshotade kroniska sjukdomar. 

Det är inte många som är insatta i vad tekniken kan göra, och redan gör, för positivt för oss. 
Diabetes, hjärtsjukdomar eller blodförgiftning (sepsis som drabbar upp till 40 000 patienter i 
Sverige varje år) är svår att uppfatta i tid, men om en AI-algoritm kontinuerligt får ta del av 
informationen i den digitala journalen kan den identifiera och varna när en patient löper risk. 
En läkare kan då ställa diagnosen, nästan före patienten når sjukhuset, och sätta in rätt 
behandling i tid.  
Just nu pågår även flera forskningsprojekt som syftar till att göra vårdkedjan mer effektiv. På 
Skaraborgs sjukhus har man till exempel tagit fram en AI för att få hjälp att förutsäga hur 
många som kommer till akutmottagningen vid en viss tidpunkt. På så vis kan de bättre 
planera både personaltätheten och beläggningen på andra avdelningar. 

Vidare kan nämnas att utvecklingen av proteser har tagit ett kliv framåt de senaste åren, inte 
minst i form av den tankestyrda protes som utvecklats på Chalmers. Samtidigt har Ontario 
universitet i Kanada tränat upp en AI som går att placera i en armprotes. Programmet har lärt 
sig att känna igen föremål och kan anpassa sitt grepp därefter. Med hjälp av en liten kamera 
fortsätter programmet att registrera och lära sig av vad armen plockar upp. 
Det pågår även flera parallella utvecklingar av mjukvara som ska kunna analysera bilder på 
pigmentförändringar och födelsemärken, för att snabbare kunna upptäcka hudcancer.  

Bildigenkänning är ett av de mest lovande sätten att använda AI och maskininlärning. Man 
kan fästa små kameror på till exempel glasögonen, som klarar skakningar, och som sedan 
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skickas automatiskt till ”molnet” där man även inhämtar mer information. Det finns även 
betalfunktioner, information om bland annat tider och priser samt aktivitetsförslag i våra 
”wearables” vilket kan avhjälpa missförstånd och stress.  

Möjligheterna kommer emellertid inte utan utmaningar. Några av de största hindren som 
måste förhandlas ligger i juridik, redovisningsekonomi och allmän patientsäkerhet om sådan 
teknik kan antas bli en del av vardagen.  

Per Wallentin, koncernchef för konsultbolaget Knowit, skrev i ett fackförbunds magasin:  22

Vinnovas rapport ”Digitalisering – mer än teknik”, som kom i våras, visar att Sverige har en 
bit kvar dit. Än långsammare går det inom offentlig sektor. Här har många länder nått längre 
på viktiga områden. Inte bara ekonomiska fördelar uppstår genom digitaliseringen, utan 
också vardagsnytta för medborgarna. Vi kommer att se positiva effekter som ökad 
rättssäkerhet och integritet, demokrati, färre risker skapade av den mänskliga faktorn och 
bättre samordning av komplexa offentliga system. Men vägen dit kräver politiskt mod att 
förändra invanda och föråldrade strukturer. 

4.5.1 Öppna digitala mötesplatser 

Vi hoppas dock att det finns både mod och utvecklingsvilja hos dem i ledande positioner, 
därav denna rapport. Vi tänker därför även beskriva inledningsvis om hur ny smart teknik kan 
se ut och hjälpa till, nu och i framtiden.  

Det är ett utdrag av en metod som brukar användas, service design, som vi har 
medvetet ”rivit av” för att inspirera er. Det är ni själva som ska ta fram material utefter era 
besökares förutsättningar på er vandringsled.  
Här ser man olika besöksprofiler, personas. Man ser även olika s.k ”touchpoints”, 
beröringsträffar där besökarna har behov, som man ska se till att finna lösningar på i förväg. 
Man väjer ett framtida scenario för olika besökare med olika förutsättningar. Dessa fiktiva 
besökares gemensamma nämnare kan vara att de använder sig av intelligent teknik för att 
kunna uppleva nya miljöer och möten utan större problem eller ekonomiska förluster. 

 https://www.publikt.se/artikel/sa-kan-digitaliseringen-spara-miljarder-i-staten-2177522
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Gästens resa De som erbjuder tjänster och produkter

Fö
re

U
nd

er
Ef

te
r

D
rö

m
m

er

Vi
rt

ue
ll

pr
ov

a 
på

re
sa

Pl
an

er
a

Bo
ka

Al
la

re
le

va
nt

a
sy

st
em

vi
rt

ue
lla

up
pl

ev
el

se
r

Si
te

 so
m

 ä
r i

nt
er

ak
tiv

  
oc

h 
an

vä
nd

er
 A

I,
Au

gu
m

en
te

d 
re

al
ity

.
Fö

re
slå

r p
er

so
nl

ig
 

re
so

r b
as

er
at

 p
å 

Pe
rn

ill
as

be
ho

v

Sm
ar

t 
pe

rs
on

lig
 

AI
 a

ss
ist

en
t

(A
va

ta
r)

Bo
ka

 p
ak

et
,

m
ob

ilt
 

sk
ol

ar
be

te
....

Vi
rt

ue
ll

be
kr

äf
te

lse
... 

ve
t e

xa
kt

 v
ad

 
so

m
 v

än
ta

r

U
pp

le
ve

ls
e

Sk
ol

sy
st

em

Sy
st

em
 Y

Sy
st

em
X

Tr
ed

je
pa

rt
s

ko
nf

er
an

s

Sa
m

m
a 

re
sa

m
en

 v
i ä

nd
ra

r 
ak

tiv
ite

te
r

Ko
m

m
un

pl
at

tfo
rm

vi
rt

ue
lla

up
pl

ev
el

se
r

Si
te

 so
m

 ä
r i

nt
er

ak
tiv

  
oc

h 
an

vä
nd

er
 A

I,
Au

gu
m

en
te

d 
re

al
ity

.
Fö

re
slå

r p
er

so
nl

ig
 

re
so

r b
as

er
at

 p
å 

Pe
rn

ill
as

be
ho

v

Al
la

re
le

va
nt

a
sy

st
em

Tr
an

sp
or

t
 a

nk
om

m
er

 o
m

 3
0 

m
in

Ko
m

m
un

pl
at

tfo
rm

Be
kr

äf
ta

r

U
pp

da
te

ra
r n

y 
in

fo
til

l a
lla

Sk
ol

sy
st

em
la

dd
ar

 u
pp

 
m

ob
ilt

 sk
ol

ar
be

te
ba

se
ra

t p
å 

re
sa

ns
 in

eh
ål

l

Be
kr

äf
ta

r

Få
r e

n
 c

he
ck

lis
ta

på
 v

ad
 so

m
bö

r t
as

 m
ed

M
ob

ilt
sk

ol
-

ar
be

te

Vä
de

r-
fö

rä
nd

rin
g

U
pp

da
te

ra
r a

ll 
re

le
va

nt
 in

fo
, 

t e
x 

up
pd

at
er

a 
al

la
 k

al
en

dr
ar

, 
sk

ic
ka

r i
nf

o 
til

la
 a

lla
 le

ve
re

ra
r 

pr
od

uk
te

r o
ch

 tj
än

st
er

 u
nd

er
, 

up
pl

ev
el

se
n,

 e
tc

.

Sj
äl

vk
ör

an
de

 tr
an

sp
or

t
m

ed
 st

or
yt

el
lin

g

Fö
rv

än
ta

ns
-

fu
lla

Sj
äl

vk
ör

an
de

 tr
an

sp
or

t

Le
ve

re
ra

r a
ll 

ut
ru

st
ni

ng
s s

om
 in

gå
r i

 p
ak

et
et

Pe
rs

on
lig

 g
ui

de
m

öt
er

 u
pp

H
ot

el

An
na

n 
fa

m
ilj

 p
å

sa
m

m
a 

st
äl

le
sö

ke
r k

on
ta

kt

M
in

na
s



Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv         JBV journal nr: 2016-1578-3 

4.6 Verka för ett hållbart samhälle 

”Vi vill ha en glokal mötesplats som agerar på ett inkluderande, personligt och hållbart sätt.” 
Globalisering medför ett stort förändringstryck på lokalsamhällen och företag. Nya 
ekonomiska begrepp pekar på alternativ, men vad betyder begreppen och hur kan vi uppnå de 
målen?  

4.6.1 Ett blomstrande glokalt samhälle 

Vi föreslår att man diskuterar öppet för att kanske även får svar på frågorna: 

- Hur tar vi vara på globaliseringen för lokal utveckling? 
- Hur lyckas vi med att tänka nytt, attrahera nytt kapital och ny kompetens för företag och 

lokal utveckling? 
- Hur kan vi lyckas med crowdfunding och att få tag på och använda kompetens där den är 

som bäst? 
- Hur ser det glokala ledarskapet för en hållbar lokal utveckling ut i vår kommun och hur kan 

vi bidra för att förbättra den? Det gäller i stor grad att ledningen ser till att det lokala finns 
med i det globala utvecklingsarbetet. 

- Kanske måste föreningslivsformen göras om? Återväxten av unga personer till föreningarna 
är inte tillfredställande. Då föreningar drivs av mogna erfarna personer finns det en 
betydande samlad kompetens här som driver projekten framåt på ett föredömligt sätt. Här 
finns eldsjälar av avgörande betydelse för att projekt kommer igång och drivs framåt, men 
för att de ska bli hållbara måste även ny kompetens komma med - hur kan detta lyckas? 

- Hur kan vi locka till oss yngre förmågor? Enligt våra undersökningar är avflyttning av 
ungdomar ett problem på landsbygden och många påpekade att det är svårt att få människor 
att bosätta sig på landsbygden då arbetstillfällen och kommunikationerna är bristande 
åretruntresurser. 

- Hur använder vi oss av ”Cirkulär ekonomi”? Vi har i tidigare kapitel beskrivit hur framtida 
samverkansmodeller kan utvecklas fram genom ett strategiskt gränsöverskridande 
samarbete, kanske det finns möjlig samverkan även här.  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- Kan vi använda oss av delningsekonomi? Det är t ex att dela produkter och tjänster med 
andra och möjliggöra för människor att maximera användning av fysiska resurser med 
minimal administration och till låg kostnad. Det är ofta ett alternativ till ägande, vi äger allt 
färre saker och har i stället tillgång till de tjänster som tillfredsställer våra behov. Redan 
idag finner man delningsekonomi inom besöksnäringen med bl a samåkning, som 

”Skjutsgruppen”, och hyra av privata produkter. Även ortsboende vill känna sig behövda 23

och kan bland annat erbjuda som guide eller översättare, med en viss ersättning, där 
bokningar görs digitalt. Lokalbefolkningen skulle kunna, via en teknisk funktion, länkas 
ihop med besökare och där kunna tala om när de är hemma. Här finns det möjlighet att 
verkligen sätta gästens förutsättning först genom att en besökare själv kan informera när 
man vill ha en omhändertagande guide/värd.  
Många funderar på ”What’s in it for me?”, vilket är helt naturligt, men det är inte att 
utnyttja systemet eller varandra. Det brukar skapa möjligheter att arbeta med drivkrafter 
och att ta tillvara på resurstillgångar. 

- Man vill bli mer delaktig i bygdens utveckling och allt ligger i linje för delningsekonomins 
grundtanke. 

- Går vi från Leakage till Linkage? Detta behöver inte göras med certifieringskrav, som är 
oftast endast dyra processer, däremot kan man arbeta för ett hållbart medvetande där 
belöningssystemen kan vara något annat än ett certifieringsdiplom som ofta bara är ett 
dokument. 

- Hur ser vi till att säkerställa att man även fortsättningsvis arbetar med hållbar besöksnäring 
när vi nu har dragit igång vårt visualiseringsarbete? Det gäller att se över detta regelbundet. 

Om man arbetar med dessa frågor, i en kreativ visualiseringsgrupp och i öppet forum, kan det 
med stor sannolikhet smitta av sig till fler. Arbetet frigör kraft och idéer samt inspirerar 
människor att utvecklas vilket sprider sig lätt.  

 https://skjutsgruppen.nu23
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5. Tidigare analyser och förslag 

Det finns många olika analyser som är gjorda av företag, kommuner, regioner och staten. 
Rapporter som belyser frågeställningar och skriver att man bör göra nya utvecklingsåtgärder, 
men sällan hur det ska åstadkommas och nästan aldrig hur det kan göras i en bred samverkan. 

Vi vill visa i följande kapitel att det finns resurser i Sveriges tio departement, statliga 
myndigheter, län och kommuner genom att lyfta fram några beröringspunkter som skulle 
kunna komma till användning för ett fortsatt arbete för nya samverkansformer för en digital 
transformation - där man självklart utgår från besökarens/kommuninvånarens fokus.  

5.1 Näringsdepartementet 

Om Näringsdepartementet: 24

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt 
ägande, digitaliseringspolitik, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, 
postfrågor, samt transporter och infrastruktur. 

Om digitaliseringspolitiken beskriver man att det handlar om att använda och främja de 
möjligheter som digitaliseringen för med sig. Näringsdepartementet har bland annat därför 
gjort två utredningar för att nå ett övergripande mål; ”Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter; ”För ett hållbart digitaliserat Sverige - en 25

digitaliseringsstrategi” och ”Nationell inriktning för artificiell intelligens”. 26

Vi ser dock inte några beskrivningar om digital transformation eller om processerna, i någon 
av dokumenten. Det är transformationerna som kan skapa flöde fram och tillbaka av 
produktivitet och effektivitet vilket gör så att något verkligen händer. 

Näringsdepartementet har även gjort utredningen; ”Ett land att besöka - En samlad politik 27

för hållbar turism och växande besöksnäring”, med uppdrag: 

           Tillbaka 

 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/24

 https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/25

digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf

 https://www.regeringen.se/49a828/contentassets/844d30fb0d594d1b9d96e2f5d57ed14b/2018ai_webb.pdf26

 https://www.regeringen.se/4addac/contentassets/153ef49a58224148be5ae509ebb619b0/sou-2017_95-webb.pdf27
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- att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 
med förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och 
sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom 
besöksnäringen.  

Man kan utläsa i utredningen att huvudförslagen är: 
- att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för 

hållbar turism och växande besöksnäring för att öka besöksnäringens och turismens bidrag 
till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet. 

- att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell strategi för hållbar turism och 
växande besöksnäring, en plattform för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 
2030, och att utveckling av denna strategi sker i samverkan med besöksnäringen, statliga 
myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället. 

- att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som får uppdraget att ta fram den 
nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring samt därefter koordinera 
genomförandet av strategin.  

Vi ser att mycket mer kunde lyftas fram för våra fokusgrupper samt fördjupade analyser och 
konkreta utvecklingsförslag under följande kapitel:  
- Kapitel 4, där man lämnar kommentarer om vikten av att arbeta med hållbar besöksnäring 
- Kapitel 5 och 7, om att vi måste ha en innovativ digitaliserad besöksnäring 
- Kapitel 10 och 11, om vikten av natur- och kulturturism på våra vandringsleder. 

Även de 11 bohuslänska kommunerna, via samarbetsforumet ”Ett enat Bohuslän” (se kap 
5.5.1.1), har lite kommentarer om rapporten och har lämnat ett yttrande om rapporten. 28

Man är generellt positiv till utredningen men vill lämna synpunkter om bland annat: 
- att nationella insatser bör stödja och komplettera lokala och regionala satsningar som görs 
- att skärgården bör inräknas i vad man beskriver som landsbygdsutmaningar 
- att mer resurser bör tillkommer digitaliseringsarbetet 
- att man bör belysa hur kommuner och regioner ska möta upp en höjning av 

kompetensförsörjningen 
- att mandat och resurser för implementering av åtgärder ska tydliggöras 
- att det blir en tydlighet kring naturturismens betydelse för besöksnäringen samt att man gör 

en nationell översyn om regler och tillstånd avseende t ex strandskydd inför 
aktivitetsturismen 

 https://www.vastsverige.com/contentassets/89850f1522d146d5920ed757ffa53c8c/yttrande---sou-ett-land-att-besoka.pdf28

!  71

 !                   !                   !                   !  

https://www.vastsverige.com/contentassets/89850f1522d146d5920ed757ffa53c8c/yttrande---sou-ett-land-att-besoka.pdf


Det Goda Värdskapet för ett Hållbart Natur- och Kulturarv         JBV journal nr: 2016-1578-3 

5.1.1 Tillväxtverket  

”Turismen i Sverige är fortfarande relativt outvecklad och i många sammanhang har dess 
potential för utveckling ännu inte beaktats. För att nå framgång förutsätts därför ett ökat 
samarbete mellan näringen, turismföreträdare, samhällsplanerare och övriga 
förvaltningar.för att skapa attraktionskraft. Det är inte bara boendeformen som lockar utan 
också naturen med möjlighet till aktiva upplevelser. Naturen är en bärande pelare.” 
/Tillväxtverket 

Om Tillväxtverket: 29

Tillväxtverkets jobb ska vara att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av 
företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. 

Utdrag från Tillväxtverkets rapport ”Fakta Om Svensk Turism 2017”: 30

”Kan det bli praktiskt för människor att bo på landsbygd och glesbygd, med enkla 
transporter, god digital infrastruktur och tillgänglighet till service, då blir det också möjligt 
att starta och driva företag där.” 

”Enligt internationella bedömningar kommer den globala turismen öka med cirka tre procent 
per år fram till 2030. Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning då våra 
basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur i förädlad 
form ligger i linje med vad både fritids- och affärsresenärer förväntas efterfråga.” 

Man kan även läsa i rapporten att kultur och natur i förädlad form med aktiviteter bidrar till 
den attraktionskraft som driver på besöken, samt att närmare 30 procent av alla 
internationella dagsbesökare och övernattande besökare gjorde någon aktivitet i naturen 
under sitt besök i Sverige. 

Tillväxtverkets rapport ”Nationell kartläggning och sammanställning av det pågående 31

arbetet inom turism- och rekreationscykling”:  

 https://tillvaxtverket.se29

 https://tillvaxtverket.se/download/18.7e283a4316443177d3d6644b/1530862475122/30

Fakta%20om%20svensk%20turism%202017.pdf

 https://tillvaxtverket.se/download/18.bef858a162645a8406b5ad/1522155560004/31

Tillväxtverkets%20slutrapport%20nationell%20kartläggning%20cykelturism.pdf
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Regeringen har inom ramen för den nationella cykelstrategin beslutat att ge Tillväxtverket i 
uppdrag att genomföra en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående 
arbetet inom turism- och rekreationscykling. Kartläggningen bör vara inriktad på att ta fram 
en nulägesbild av befintliga turism- och rekreationsleder, öka kunskaperna om vad som 
utmärker framgångsrika cykelleder samt ta fram förslag till hur området kan utvecklas i hela 
landet. 

Intresset för cykelturism ökar och det finns stor möjlighet till ökade intäkter och 
sysselsättning i hela landet med förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Men 
det finns också svårigheter som rapporten vill belysa. Vi har även sett problem i Bohuslän, 
även om det finns både cykelleder och cykelkartor, där bland annat Sotenäs är en av många 
kustsamhällen som har smala trafikfarliga vägar. Vi tycker ändå att viss cykelleder kan tas 
fram på befintliga sträckor på olika vandringsleder, men marknasföras som lugnare cykelturer 
med lite matpackning på en cykelkorg till exempel. 

5.1.1.1 Besöksnäringens myndighetsgrupp 
Om Besöksnäringens myndighetsgrupp 32

Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 14 myndigheter och statliga bolag 
under ledning av Tillväxtverket. Gruppens arbete ska bidra till att stärka den svenska 
besöksnäringens internationella konkurrenskraft, att skapa förutsättningar för hållbar 
tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer, att skapa förutsättningar för 
hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen. 
De som ingår i gruppen är: Tillväxtverket, Visit Sweden, Trafikverket, Tillväxtanalys,          
Business Sweden, Vinnova, Sjöfartsverket, Jordbruksverket, Swedavia, Statens 
Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket. 

 https://www.raa.se/app/uploads/2012/06/Besöksnäringens-myndighetsgrupp.pdf32
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5.1.2 Parlamentariska landsbygdskommittén 

Om Parlamentariska landsbygdskommittén 33

2015 beslutade regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna 
förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges 
landsbygder. I uppdraget ligger att en ny politik ska skapa förutsättningar för tillväxt, 
företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Inom ramen för uppdraget 
ska kommittén belysa utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer 
av landsbygder. landsbygdskommittén. 

I kommitténs rapport ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 34

hållbar tillväxt och välfärd” vill vi lyfta fram kapitel 9; ”Civilsamhället utvecklar 
landsbygderna”: Föreningar utvecklar, driver och förvaltar lokal service och infrastruktur. 
Genom ett rikt föreningsliv stärks en bygds sociala kapital. En landsbygdspolitik måste 
därför ta till vara och underlätta för den avgörande insats som civilsamhället bidrar med. 
Man skriver vidare att det även är hos civilsamhället som man finner stödet till nyanlända och 
till ungdomar via kommunens olika föreningar. Rapporten lämnar bland annat därför förslag 
på att det behövs en stärkt dialog och samverkan mellan det civila samhället och offentlig 
sektor. 

5.1.3 VisitSweden AB 
Allt fler reser i världen och den tekniska utvecklingen går snabbt. Stora förändringar pågår 
som påverkar människors attityder och beteenden i vardagen. Det har effekt även på 
människors resande. Digitalisering och hållbarhet påverkar resandet. 
/VisitSweden 

Om VisitSweden 35

Kommunikationsbolaget VisitSweden har ansvar för marknadsföringen av Sverige som 
turistland utomlands samt för varumärket Sverige och Sverigebilden. VisitSweden ägs till lika 
delar av staten och av besöksnäringen genom Svensk Turism AB. 

 http://www.sou.gov.se/parlamentariska-landsbygdskommitten/33

 http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/01/SOU-2017_1_tryck.pdf34

 https://corporate.visitsweden.com35
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VisitSweden har i många år genomfört omfattande studier och målgruppsanalyser som 
bekräftar att besökarna drivs idag av sina reseanledningar. 
Man kan utläsa att de flesta beter sig i allt mindre utsträckning som “sin ålder” eller 
familjesituation. Det är i stället intressen, värderingar och drivkrafter som avgör vilka beslut 
som fattas och vilken typ av semester som bokas.  
Många besökare är idag ständigt på jakt efter nya resmål och nya upplevelser. Man har 
relativt bra inkomst och utbildning. Man väljer ofta miljövänliga destinationer som tar hand 
om naturen och att alla behandlas lika. Man gillar även överraskningar och vill prova nya 
saker.  

Den starkaste drivkraften för att resa är att koppla av och slippa rutiner samtidigt som man 
har roligt tillsammans och får njuta av god mat och dryck. Man vill även uppleva nya platser 
där man får lära sig något nytt som spännande kulturer och livsstilar - allt tillsammans med 
ett gott bemötande. Eftersom svenskar är världsmedborgare sätter vi även detta 
reseanledningsmönster efter den globala resenären.  

VisitSweden har även identifierat olika besöksgrupper och deras drivkrafter som de kan 
tänkas ha för sina besök. Det har visat sig att dessa finns i alla åldersgrupper och i lika stor 
utsträckning bland kvinnor som bland män. Undersökningarna är baserat på bokningar och ett 
övergripande reseanledningsmönster: 

- Nyfikna upptäckare  
De gillar överraskningar, nya upplevelser och tycker att det är viktigt att göra många olika 
saker under sin livstid. De tillhör en aktiv nyfiken grupp med många intressen och de vill 
gärna lära sig mer om landet de besöker på sin semester. Deras starkaste drivkrafter för en 
semester i Sverige är att uppleva nya städer och platser, att lära sig något nytt och att hinna 
se och göra så mycket som möjligt. De är mycket intresserade av svensk kultur och livsstil 
och vill gärna besöka både städer och landsbygd. 

- Vardagssmitande livsnjutare  
Det här är personer som gillar att ha kul med dem de reser med och tycker att det är viktigt 
att kunna skämma bort sig själv lite. De är en något mindre nyfiken grupp än de andra, 
strosar hellre runt och njuter av stämningen, omgivningarna, mat och shopping. De absolut 
starkaste drivkrafterna är att koppla av och slippa rutiner och att ha roligt med dem de reser 
med. De vill känna sig fria, njuta av god mat och dryck medan de upplever nya städer och 
platser. Lite sol, värme och vackert väder uppskattas också. Analyser visar att de är de mest 
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shoppingintresserade av dem alla och det är också dem som vill ha kulinariska upplevelser, 
besöka nöjesparker, sport- eller musikevenemang och få en spa/wellness-upplevelse. I 
städerna vill de gärna gå på restaurang med internationellt som lokalt kök, uppleva 
människorna och stämningen, besöka berömda platser och sevärdheter.  
De är ofta online då den digitala världen är en naturlig del av deras liv och de använder ofta 
sociala medier. 7 av 10 brukar göra inlägg på olika sociala medier om sin resa under 
semestern. Före resan använder nästan alla datorn för att planera inför en utlandssemester 
och under resan är internet en viktig del av informationssökningen. Fortfarande svarar cirka 
hälften att de även använder traditionella tryckta resehandböcker, guideböcker eller 
broschyrer av olika slag. Andelen som är störst i den här gruppen är norden, minst andel 
livsnjutare är från Ryssland, Spanien och Italien. 

- Aktiva naturälskare  
Här finner man något fler män än kvinnor. De vill alla prova mycket, gillar överraskningar 
och letar alltid efter nya saker att göra för ett spännande liv. Att ta hand om naturen är en 
hjärtefråga för dem och de är överrepresenterade bland dem som tar miljöhänsyn vid val av 
semesterresa. För dem är det allra viktigaste att få uppleva den svenska naturen och att 
njuta av lugnet och stillheten. Samtidigt vill de gärna vara aktiva och röra på sig. De älskar 
att vara utomhus och deltar i många utomhusaktiviteter. Precis som andra vill de också ha 
roligt på andra sätt och hinna med att koppla av på sin semester. Att känna frihet och slippa 
rutiner är viktigt. Analyser visar att de gärna vill vandra, helst ”lätt vandring” även om 
en ”tuffare vandring” är mer populärt i detta segment än i de andra. De vill också gärna 
besöka naturreservat och nationalparker, åka båt i skärgården, paddla eller cykla, safari och 
viltskåding. Även utomhusaktiviteter som fiske, segling och bergsklättring är vanligare i 
detta segment än i andra, även om  andelarna som vill göra detta är totalt sett lägre. I 
städerna vill de gärna uppleva människorna och stämningen, besöka berömda platser och 
sevärdheter. En del kan tänka sig att besöka parker och trädgårdar. När det handlar om 
shopping har detta segment lägst intresse av alla.  
De är ofta online och använder ofta sociala medier. 6 av 10 brukar göra inlägg på olika 
sociala medier om sin resa under semestern. Alla sociala media är fortfarande vanligare 
bland yngre. Ungefär varannan ser på Youtube varje vecka. Även många av denna grupp 
använder traditionella tryckta resehandböcker, guideböcker eller broschyrer av olika slag. 
Andelen är som störst i Danmark, Nederländerna och Tyskland, och som minst i Norge, UK 
och Ryssland. 
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2017 kom VisitSwedens trendrapport. Rapporten består av tre delar; den inleds med en 36

överblick över trenderna, följt av två fördjupningar som beskriver samhällsförändringar 
respektive framsteg inom teknik. 

Minnesvärt är när VisitSweden 2017 genomförde det första globala 
marknadsföringsinitiativet för svensk natur, Freedom to Roam, där man lyfte fram 37

möjligheten för alla att få tillgång till den svenska naturen genom allemansrätten. Man hade 
samarbete med Airbnb där Visit Sweden lade ut Sverige som en bostadsannons och på en 
månad hade människor i 71 länder nåtts av budskapen via internationella medier och 
engagerats i sociala medier. Freedom to Roam vann marknadsföringspriser över hela världen. 
På hösten 2017 genomförde Visit Sweden ett nytt initiativ, The 72 Hour Cabin, med 38

Turistrådet Västsverige.  

Under 2018 driver Visit Sweden fyra särskilda program/projekt där ett heter ”Hållbar natur- 
och ekoturism på landsbygden” som är till för att Sverige ska kunna dra nytta av en ökande 
efterfrågan på naturnära semesterupplevelser. Man anser att det finns potential för mer 
naturturism i Sverige pga trendrapporter som VisitSwedens trendrapport 2018 som talar för 39

att allt fler internationella turister söker rofyllda naturupplevelser i Sverige med genuina, 
bekväma och lättillgängliga med stöd av digitala verktyg.  
Visit Sweden har valt en noggrant segmenterad målgrupp som mottagare för 
Sverigemarknadsföringen inom Naturturismprogrammet. Målgruppen är de naturfokuserade 40

nyfikna upptäckarna som har ett stort intresse för svensk kultur och livsstil och vill göra så 
mycket som möjligt under sin vistelse i Sverige.  

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Visit_Sweden_Trendrapport-2017.pdf36

 https://visitsweden.com/freedomtoroam/37

 https://visitsweden.com/72hcabin38

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Visit_Sweden_Trendrapport_2018-2.pdf39

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Foerstudie-40

Naturturismprogrammet_Pog6zlN.pdf
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5.2 Kulturdepartementet 

Om Kulturdepartementet  41

Kulturdepartementet ansvarar bland annat för frågor som rör kultur, medier, demokrati, 
mänskliga rättigheter nationellt och de nationella minoriteterna. Departementet leds av 
kultur- och demokratiministern. På departementet belyser två av fem sakenheter som är 
intressanta för Leaderprojektet; ”Enheten för kulturarv och livsmiljö” och Enheten för 
diskrimineringsfrågor. 

5.2.1 Riksantikvarieämbetet  
”Kultur är inte statiskt utan en levande organisation som är dynamisk och under ständig 
förändring.” 

Om Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 42

Riksantikvarieämbetet är en förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och arbetar 
för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten har det övergripande ansvaret att i 
samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka för att kulturmiljön 
bevaras, används och utvecklas. RAÄ är organiserad i fem avdelningar med olika 
verksamhetsområden där vi vill belysa två: Kulturvårdsavdelningen och 
Kulturmiljöavdelningens ansvarsområden: 

Kulturvårdsavdelningen är ett kunskapscentrum som ska arbeta för långsiktig förvaltning 43

och bevarande av kulturarvet. Avdelningen ansvarar för att samordna, förmedla och utveckla 
kunskap till stöd för kulturarvsförvaltning inom landskapsvård och kulturmiljövård samt 
samlingsförvaltning och utställningar vid museer. Avdelningen ansvarar även för utveckling 
av nya metoder och tekniker inom kulturarvsförvaltning, och driver för detta ett 
kulturarvslaboratorium och en utställningsverkstad, samt runforskning.  

 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/41

 https://www.raa.se42

 https://www.raa.se/kontakta-oss/kulturvardsavdelningen/43
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Här under ligger enheten ”Kulturvårdsstöd” som ska arbeta för Riksantikvarieämbetets 
verksamhetsområde ”Kulturarv och samhälle”, vilket vi anser är viktigt att belysa i rapporten 
då enheten ”Kulturvårdsstöd” ska arbeta med frågor kring kulturmiljöförvaltningen. Enheten 
ska bland annat ansvara för att samordna, förmedla och utveckla kunskap av kulturhistoriska 
värden i våra kulturlandskap. Detta till stöd för Riksantikvarieämbetets förvaltning. 
Vidare vill även nämna en enhet till här, den kallas för ”Teknik och vetenskap” och ska driva 
utvecklingsfrågor inriktad på nya metoder och tekniklösningar till nytta för museer och andra 
kulturarvsinstitutioner. Orsaken till att vi nämnder enheten är för att våra lösningsförslag 
borde vara intressanta även för dem då användandet av och innehållet i ny digital teknik i 
natur- och kulturarvsmiljöerna bör knytas samman med enhetens arbete för museer och andra 
kulturarvsinstitutioner. 

Kulturmiljöavdelningen är en avdelning som ska bidra till en effektiv och rättssäker 44

tillämpning av relevanta lagar och förordningar för kulturmiljöarbetet. Avdelningen 
fördelar ekonomiskt stöd till kulturmiljövården och arbetslivsmuseer samt civila samhället i 
syfte att bidra till de kulturpolitiska målen. Kulturmiljöavdelningen verkar också för att de 
statliga kulturmiljömålen integreras i andra samhällssektorer. 
Här finner man även en till intressant enhet; ”Enheten för kulturmiljöintegrering”. Enheten 
ska ansvara för att de statliga kulturmiljömålen får genomslag inom andra samhällssektorer, 
som att identifiera och bidra till att kulturmiljömålen påverkar andra myndigheters 
normgivning samt att inspirera och vägleda kulturmiljöarbetet på en regional och kommunal 
nivå. 

Vidare kan det vara bra att nämna att 2008 fick RAÄ ett särskilt uppdrag kring kulturarv och 
entreprenörskap i syfte att visa på vilket sätt kulturarvet och kulturmiljön kan bidra till att 
stärka ett utvecklat företagande och entreprenörskap runt om i landet. Det har utmynnats i 
bland annat fyra konferenser: 
”Kulturarvet som regional utvecklingsresurs – arbetskonferens om kulturmiljövårdens 
strategier för ett hållbart samhälle”, där konferensen riktade sig till läns- och landsantikvarier 
samt deras medarbetare.  
”Kulturmiljön i den regionala utvecklingen – strategier och möjligheter för samverkan” 
vände sig till länsstyrelser, länsmuseer, kommuner, centrala myndigheter och ideella 
organisationer.  
”Perspektiv på hållbar utveckling – den goda livsmiljön” vände sig till företrädare för olika 
samhällssektorer som på olika sätt arbetar för att nå en hållbar utveckling.  

 https://www.raa.se/kontakta-oss/kulturmiljoavdelningen/44
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”Plats, drivkraft, samhällsprocess – vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional 
utveckling?”, syftade till att skapa en mötesplats mellan forskare och centrala myndigheter 
för att utveckla en dialog kring kunskapstillämpning och forskningsbehov. 

”Kulturarv finns överallt där människor har levt. Dessa spår kan spänna från det mest 
vardagliga i form av en betad hage, en arbetsplats i en äldre byggnad till storslagna 
monument som lockar besökare från hela världen. Spåren kan användas för att berätta något 
om den tid som varit men också något om vad vi värdesätter idag och varför. Kulturarv är 
idag närvarande på många olika sätt – från näringslivsutveckling och turism, via attraktiva 
livsmiljöer, till deltagande i samhället. På så vis är kulturarv en del i utvecklingen mot en 
social, miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Mångfalden av kulturarv 
kommer av att människor skapar, använder och omtolkar det. Nya årsringar bildas och nya 
lager av betydelser läggs till vilket formar såväl vår samtid som vår gemensamma framtid. 
Denna rapport beskriver exempel på hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 
Kulturarv är, och kommer att fortsätta vara, en kraft att räkna med.” 
/Lars Amréus riksantikvarie 

För regioner på landsbygden är dessa besöksmål ofta en viktig resurs för den ekonomiska 
utvecklingen. Samtidigt är tillgängliga och attraktiva kulturmiljöer som erbjuder utmanande 
och lärorika upplevelser en outnyttjad källa för turism i många regioner. Den regionala 
besöksnäringen har ofta en stor potential i att lyfta fram kulturarv i sin marknadsföring. 
Kulturarvets miljömässiga värden bygger till stor del på att kultur och natur är nära 
sammanbundna och genom tiderna har utvecklats i växelverkan med varandra. Dessa delar 
går ofta hand i hand, exempelvis genom att skötseln av kulturmiljöer många gånger gynnar 
biologisk mångfald.  

Kulturarvets sociala betydelse är svår att sätta siffror på och måste därför bedömas utifrån 
vad den innebär för människors upplevelser av tillhörighet och delaktighet. Social hållbarhet 
är svårt att definiera och det finns heller inte någon allmänt accepterad definition av 
begreppet. Betydelsen av kulturarv är i sammanhanget att erbjuda arenor för diskussion i 
syfte att låta olika synsätt mötas och utmana varandra. På så sätt kan samhällsengagemang, 
tillit och gemenskap utvecklas. Runt om i landet finns det ett omfattande lokalt engagemang 
för att bevara, använda och utveckla kulturarv. Kulturarvet bidrar därigenom också till att 
forma och omforma lokala identiteter.  
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Som ett led i att utvidga begreppet hembygd och få ungdomar att engagera sig för sin 
hembygd driver Sveriges Hembygdsförbund projektet ”Ung hembygdsambassadör”. 45

Genom projektet får ungdomar med olika bakgrund lära känna sin bygd eller ort och dess 
historia tillsammans med den lokala hembygdsföreningen. Ambitionen har varit att ungdomar 
och hembygdsföreningar på en ort ska kunna utveckla lokalsamhället tillsammans samtidigt 
som ungdomarna får erfarenhet av föreningsliv och lokal demokrati. Det senaste året har 
projektet introducerat asylsökande ungdomar till orten där de bor. Sedan starten har 13 
hembygdsföreningar och cirka 200 ungdomar deltagit i projektet. 

RAÄ har även ett nytt samarbete med IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive, 46

där man  ska samarbeta på museiområdet som utveckling av metoder för digitalisering av 
kulturarvet och möjlighet förlägga delar av arbetet i varandras lokaler och anläggningar. RAÄ 
driver Gamla Uppsala Museum som redan idag har börjat med VR samt AR-teknik och vi 47

ser med spänning fram emot vad detta samarbete kan utmynna i. 

5.2.2 Delegationen mot segregation 

Om Delegationen mot segregation (Delmos) 48

Delmos är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation, 
den ska bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation 
genomförs i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, civila samhället, forskare 
med flera. Även denna myndighet bör lyftas fram för ett hållbart natur- och kulturarv i 
kommunernas samhällsutvecklingsarbete, här ska det finnas stöd att både få och ge. 

 https://www.hembygd.se/verksamhet/barn-och-unga/ung-hembygdsambassador/45

 https://www.tii.se46

 https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/gamla-uppsala-museum/augmented-history-gamla-47

uppsala/

 https://www.delmos.se48
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5.3 Miljö- och energidepartementet 

Om Miljö- och energidepartementet 49

Miljö- och energidepartementet arbetar bland annat med frågor som en hållbar 
energianvändning, stärka den biologiska mångfalden samt skydd och skötsel av värdefull 
natur.  Man arbetar efter 16 Miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat att Sverige ska 50

bedriva. 

5.3.1 Naturvårdsverket 
”Naturupplevelser kan bidra till förståelse för natur- och miljövård. Genom ett aktivt arbete 
med att öka friluftsliv, natur- och kulturturism ökar möjligheterna till berikande upplevelser 
för fler människor.” 

Om Naturvårdsverket: 51

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som även ska följa upp och 
utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av 
miljöpolitiken. Man arbetar även med utveckling av friluftslivet via uppdraget ”Utveckling 52

av friluftslivet” och här nedan lyfter vi fram lite från det arbetet eftersom det i stora drag går 
hand i hand med vårt Leaderprojekt. Utveckling av friluftslivet har som syfte att främja 
turism och ett friluftsliv för alla samt att använda våra skyddade områden ännu bättre för 
detta ändamål. Uppdraget är indelat i tre delar: 

”Metod för att kartlägga områden av betydelse för friluftsliv” 53

Naturvårdsverket redovisar här en metod för att kartlägga naturområden för friluftsliv, 
rekreation och turism på lokal och regional nivå. Uppdraget genomfördes bland annat i 
samarbete med Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet. 

 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--och-energidepartementet/49

 http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/50

 http://www.naturvardsverket.se51

 http://www.naturvardsverket.se/ru-utveckling-friluftslivet52

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2016/Metod-att-53

kartlagga-friluftsomraden/
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”Förutsättningar för digital information om naturområden” 54

Naturvårdsverket ska utveckla förutsättningarna för användarvänlig information om 
naturområden, särskilt skyddade områden, för olika digitala plattformar om 
naturområden. Ett fokus i arbetet med uppdraget ska ha varit att göra data om skyddade 
områden tillgängliga som öppna data, fri digital information, samt att göra en omvärldsanalys 
och visa på exempel på digital information om naturområden. Uppdraget genomfördes i 
samråd med bl a Tillväxtverket. 

”Kartläggning och utveckling av vandringsleder” 55

Naturvårdsverket ska ha kartlagt systemet av vandringsleder i hela landet vad gäller typer, 
status och ansvarsförhållande. Man påpekar även att det finns andra leder i landet. Här ger 
Naturvårdsverket mest förslag på hur ledsystemen i fjällen kan utvecklas och redovisar att 
man även vill ta ett ansvar inom arbetet med leder i de så kallade låglandslederna. 
Arbetet genomfördes tillsammans med bland annat berörda länsstyrelser och Sametinget. 

I rapporten/nationella studien “Svenskarnas friluftslivsvanor 2014”, som Mittuniversitetet 56

genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket, kan man läsa hur olika det är mellan grupperna 
ur Sveriges befolkning som är friluftsaktiva. Eftersom hälsovinsterna är stora för alla grupper 
ställer sig många frågan; Hur gör vi för att hjälpa fler att komma ut i våra berikande natur- 
och kulturmiljöer? Ett av svaren är att visualisera vandringslederna. 

Utvecklingsföretaget Outdoor map, som arbetar för friluftslivet och har tagit fram den 57

digitala tjänsten Naturkartan, beskriver att man kan nå fler om man gör det både enklare och 
roligare med digitala lösningar. De beskriver att det är ”högst illavarslande att regeringen 
anser att utvecklingen av det friluftspolitiska målet, Tillgänlig natur för alla, är positiv bland 58

annat med hänvisning till att kommunerna har satt upp skyltning i naturområden, använder 
sig av digital kommunikation, tryckt upp broschyrer, annonser och kartor”. Man menar att det 
är tvärtom, att det även går att utläsa i olika rapporter att de flesta inte upplever att de har bra 

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Utveckling-54

av-friluftslivet/Utveckla-digital-information-om-naturomraden/

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Utveckling-55

av-friluftslivet/Vandringsleder-i-Sverige-i-fokus/

 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6691-8.pdf?pid=1625456

 http://outdoormap.com57

 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6700-7.pdf?pid=1686358
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information men att det i största sannolikhet går att fånga upp barn och ungdomar på deras 
villkor genom digitala lösningar och spel:  
”För faktum är att hälften av alla åttaåringar har tillgång till en egen mobil och över 90 
procent av tioåringarna. Tiden som ägnas åt internet ökar för varje år. År 2016 ägnade man i 
genomsnitt 24 timmar i veckan åt internet, lite drygt en femtedel av den vakna tiden. De som 
har smarta mobiler lägger mer tid på dem för varje år. År 2016 ägnade man en hel timme 
mer per vecka på internet via sin smarta mobil, än föregående år. 

5.3.1.1 Centrum för naturvägledning 

Centrum för naturvägledning (CNV), som finns på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 59

fick i uppdrag av Naturvårdsverket att utföra en omvärldsspaning över hur digital teknik kan 
användas för att tillgängliggöra naturen med olika digitala lösningar för att möta användares 
behov. Vi noterade i den rapporten, Digital teknik för naturupplevelser, att man lyfte fram 60

vår fokusgrupp om besökare med extra behov av stöd, i kapitlen 1.1.4 Utländska besökare 
och utlandsfödda och i 1.1.5 Personer med funktionsvariation samt i 1.1.7 Framtidens 
besökare.  

Naturvårdsverket själva skriver om ny teknik i naturmiljöerna: 
Naturvägledning syftar till att väcka en känsla för natur- och kulturmiljöer, genom 
information men även genom upplevelser. Det finns många olika sätt att arbeta, både med 
obemannade och bemannade metoder. Det finns en stor potential i olika digitala verktyg för 
att hitta nya lösningar att sprida information, öka tillgänglighet och fördjupa 
naturupplevelser. Det finns fördelar, som till exempel att innehållet snabbt kan uppdateras 
och att det finns en stor möjlighet till interaktivitet. Men det finns också olika risker, till 
exempel att man exkluderar de som inte vill, eller inte har möjlighet att, använda digital 
teknik. För att inkludera så många som möjligt är en kombination av digitala och analoga 
informationskanaler ofta att föredra.  

 https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/59

 https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/friluftsliv/Digital-teknik-naturinformation-60

naturvagledning.pdf
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Här kan man ladda ner mallar och övningar från SLU och CNV för planeringen av natur- och 
kulturvägledning: Interpretation och Guidning. 61 62

Flera mallar kommer ifrån skriften "Platsens berättelser. Metodhandledning för 63

interpretationsplanering" som CNV skrivit på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.  

Vidare vill vi uppmärksamma att Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ska ta fram en 
webbutbildning kring att tillgängliggöra skyddade natur- och kulturområden. Riksdagens 64

mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och 
njuta av natur- och kulturlandskapet. Mycket arbete pågår i landet men mer måste göras för 
att skapa goda förutsättningar för det arbetet. Detta ska vara en av orsakerna till att det ska tas 
fram en webbutbildning kring att tillgängliggöra natur- och kulturområden, främst från 
fysiska hinder. Webbutbildningen riktar sig mest till förvaltningar inom länsstyrelsen och 
dem som arbetar med information och friluftslivsfrågor i skyddade natur- och kulturmiljöer. 
Webbutbildningen är uppdelad i 6 kapitel som lanseras vid årsskiftet:  
- Begrepp och myndigheters roll och ansvar 
- Lagar och regler 
- Generella principer för tillgänglighetsarbetet 
- Planering, kartläggning och målformulering 
- Utformning av åtgärder 
- Genomförande av åtgärder.  

 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cnv/naturvagledning/planera-for-naturvagledning/mall-skriva-61

interpretationsplan.pdf

 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cnv/publikationer/praktisk-interpretation.pdf62

 http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10548/978-91-7209-774-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y63

 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Tillgangliga-natur--och-kulturomraden/64

Webbutbildning-natur-och-kulturomraden/
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5.4 Socialdepartementet  

Om Socialdepartementet 
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja 
människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar 
försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när 
barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller 
äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med idrottsfrågor, rättigheter för barn och 
för personer med funktionsnedsättning och med jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Man skriver om digitaliseringen för äldre samt funktionsnedsatta: 
”Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, en modernisering som är 
efterlängtad och som innebär stora möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel 
sensorer eller applikationer på mobiler och surfplattor som påminner eller ger stöd, kan 
äldre personer få ökad trygghet, vara mer delaktiga självständiga och uppnå högre 
livskvalitet. Välfärdsteknik och e-hälsolösningar kan också bidra till bättre arbetsmiljö för 
kvinnor och män som arbetar inom socialtjänstens verksamheter. Genom att ge personalen 
mer tid, och mer flexibilitet i utförandet kan tekniken bidra till att minska stress. De 
välfärdstekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga mötet inom äldreomsorgen, men 
de kan ge bättre förutsättningar för verksamheter inom äldreomsorgen att disponera sina 
resurser. Rutinmässiga uppgifter kan till viss del ersättas av tekniska lösningar och bidra till 
mindre spring och mer möten.” 

5.4.1 Folkhälsomyndigheten 
”En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara 
tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö. 
Forskningen lyfter att gröna strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och 
naturen måste vara tillgänglig och nåbar. Ur ett folkhälsoperspektiv är det framförallt 
intressant att se hur utövandet av friluftsliv fördelar sig bland olika grupper i befolkningen. 
Undersökningar visar att många människor sällan eller aldrig tar steget ut i naturen. 
I det här sammanhanget handlar det om att skapa förutsättningar för friluftsliv på olika sätt. 
Naturkontakten kan ge många hälsovinster, men då måste människor ha en lättillgänglig 
vardagsnära natur, där det finns t ex både bostadsnära och tätortsnära parker och natur.” 
/Folkhälsomyndigheten 
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Om Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för friluftslivspolitikens mål 9: Friluftsliv för god 65

folkhälsa, ska ha ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och verka för en god folkhälsa 
genom att bygga upp och förmedla kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer på 
smittskydds- och folkhälsoområdet. Myndigheten beskriver att de fäster särskild stor vikt vid 
de grupper som löper störst risk för att drabbas av ohälsa.  

5.4.2 Myndigheten för delaktighet  

Om Myndigheten för delaktighet 
Myndigheten för delaktighet (MFD) är en kunskapsmyndighet som arbetar inom 
funktionshinderområdet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i 
samhället. 

Om projektet Kultur på distans 66

Pilotprojektet Kultur på distans handlade om att undersöka om det går att ta del av Nordiska 
museets utställningar på distans med hjälp av en tillgänglighetsrobot, en så kallad 
telepresence-robot. Målet var att ta reda på om telepresence-robot kan stödja personer som av 
olika skäl inte kan ta sig till en kulturaktivitet. Resultatet visar att det är praktiskt möjligt att 
visa kultur på distans med hjälp av en telepresence-robot men att det finns en hel del problem 
och utmaningar att reda ut först, de flesta av teknisk art och användarkunskapen. 

Om projektet Digitala tjänster i kommunen 67

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en e-hälsovision som 68

anger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter. Utgångspunkten är att digitaliseringen bär med sig nya möjligheter för 
ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde. 

 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/65

Friluftsliv-for-god-folkhalsa/

 http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2017/2017-24-kultur-pa-distans.pdf66

 http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2017/2017-3-digitala-tjanster-i-kommunerna.pdf67

 https://skl.se68
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”Myndigheten för delaktighet har ett generellt uppdrag att arbeta med välfärdsteknologi och 
har även under flera år haft specifika regeringsuppdrag. Myndighetens arbete under 2016 
har främst varit att på olika sätt stödja kommunerna och andra aktörer genom att ta fram, 
tillhandahålla och sprida kunskap om välfärdsteknik. Arbetet har bestått i att öka stödet och 
kunskapen för att möjliggöra regeringens mål om övergång till digitala trygghetslarm hos 
kommunerna, men även stöd om annan digital teknik.” 

Om projektet Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster  69

Myndigheten för delaktighet har kartlagt och analyserat vilka behov kommunerna har 
gällande tekniska förutsättningar och föreslår bland annat: 
”Integrering av frågor om digitala trygghetstjänster och tekniska förutsättningar måste öka 
och bli en del av kommunernas verksamhetsutveckling. Systematiskt innovationsarbete kan 
bidra till kommunernas verksamhetsutveckling och svara upp mot behov hos individer. Ett 
nationellt program bör inrättas som möjliggör och stödjer innovationer. Som samordnare för 
utvecklingen föreslår man Digitaliseringsrådet eller Digitaliseringsmyndigheten. 

Om projektet Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering 70

Sammanfattning: Digital teknik är ett viktigt verktyg för att bidra till att personer med 
funktionsnedsättning får bättre levnadsvillkor och blir mer delaktiga i samhället. 
Vikten av ökad digitalisering lyfts fram både i regeringens digitaliseringsstrategi och i e-
hälsovisionen som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har fattat beslut om. 
Att använda digital teknik är också ett medel för att tillgodose rättigheterna enligt FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för 
delaktighet, MFD, har i uppdrag att öka kunskapen om välfärdsteknik och har under flera år 
haft specifika regeringsuppdrag inom området. MFD:s arbete har under 2017 främst varit att 
ge stöd till kommuner och andra aktörer genom att ta fram, tillhandahålla och sprida kunskap 
om välfärdsteknik. Arbetet har dessutom inneburit att främja innovativa tekniska lösningar, 
främst riktat till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Myndigheten bedömer att det 
finns ett fortsatt behov av stöd till kommunerna gällande implementering av digital teknik. 
Antalet kommuner som har infört digitala trygghetslarm har ökat stort och många är inne i en 
digitaliseringsfas. Däremot har inte lika många kommuner implementerat annan digital 
teknik. Att förstå kommunernas behov av stöd och att följa upp hur tekniken används är 

 http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2017/2017-27-tekniska-forutsattningar-digitala-69

trygghetstjanster.pdf

 http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2018/2018-3-digital-teknik-som-verktyg-for-okad-70

delaktighet-och-inkludering.pdf
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grundläggande för att kunna ge rätt sorts stöd. Det finns även behov av att öka kunskapen på 
området genom bland annat forskning. MFD menar vidare att det behövs ett tydligt 
strategiskt arbetssätt för att implementera digital teknik. Det är därför fortsatt angeläget att 
det finns ett samordnat arbete runt detta på nationell, regional och lokal nivå. En jämlik 
tillgång är centralt för att personer ska kunna ta del av tekniken och för att användningen ska 
leda till förbättrade levnadsvillkor. Ett ökat innovationsarbete är dessutom viktigt. Framförallt 
utveckling av olika produkter och tjänster för att stödja behoven hos den enskilde och 
tillgodose behov av användbarhet och tillgänglighet. 
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5.5 Västra Götalandsregionen  

Om Västra Götalandsregionen (VGR) 71

VGR styrs av politiska beslut som fattas av folkvalda politiker i styrelser och nämnder. 
Regiondirektören ansvarar för samordning av VGR:s samtliga verksamheter. 
Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige, nämnder, styrelser, kommittéer, 
utskott och beredningar. 

Under Regionutvecklingsnämndens verksamhetsområden finner man mycket av det vi tar 72

upp, som kan ingå i ett bredare samarbete; Digitalisering och bredband, Externa relationer, 
Folkhälsa, Forskning och innovation, Integration, Kompetensförsörjning, Kultur, Miljö, 
Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Regional fysisk planering, Transportinfrastruktur, Turism 
och Utbildning. 
Även under Regionutvecklingsnämnden finner man samarbetspartners; 
- Turistrådet Västsverige, som är VGR:s helägda bolag för besöksnäringsfrågor och beskrivs 

mer ingående i kapitel 5.5.1. 
- Man finner även regionens Västarvet som är en förvaltning inom Västra 

Götalandsregionen. Västarvet är en utförarförvaltning som får uppdragen från regionens 
kulturnämnd. Verksamhetsidén är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för 
människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Uppgiften är att tillgängliggöra, 
levandegöra och förvalta det rika natur- och kulturarvet i regionen. Här finner man 
samverkansmöjligheter i frågor kring samhällsplanering och kulturmiljö och de vill på så 
vis bidra till en hållbar utveckling. Det kan handla om stöd i planeringsprocessen, 
kulturhistoriska planeringsunderlag, rådgivning kring byggnadsvård och hållbart byggande 
eller arkeologisk expertkunskap (se http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/) 

Övrigt bra att nämna är regionens handlingsprogram Natur- och kulturturism i VGR, vilket 
man finner här: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kultur/
kulturnamnd/Prioriterade-omraden/Natur--och-kulturturism/ 

 https://www.vgregion.se/om-vgr/71

 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/72
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5.5.1 Turistrådet Västsverige 
”Besöksnäringen är huvudsakligen en närmarknadsaffär. Idag är Sverige den största 
marknaden för Västsverige och svarar för cirka70 procent av gästnätterna på destinationen.” 
/Turistrådet Västsverige 

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. 
I deras affärsplan för 2018-2019 kan man läsa om prioriterade reseanledningar där man har 73

valt tre teman som man utvecklar och marknadsför; mat, natur och kultur. Vidare kan man 
läsa om ett antal tydliga trender inom besöksnäringen som påverkar deras strategiska vägval 
och verksamhet. Av deras beskrivna sex trender (utom ”Urban turism” och ’De stora 
spelarna”) passar fyra in i vårt Leaderprojekt: 

- TEKNIKUTVECKLINGEN SKENAR  
Möjligheterna med robotisering, Augmented Realityteknik, Virtual Realityteknik och 
Artificiell Intelligens har nu besöksnäringsbranschen bara sett början av. 

- ALLT FLER VILL HA EN AKTIV SEMESTER  
Hälsa och välbefinnande har varit heta trender under en längre tid. Att vara fysiskt aktiv och 
nära naturen på sin semester blir ett allt starkare önskemål och är ofta reseanledningen i sig. 

- HÅLLBARHETSFOKUS ALLT MER SJÄLVKLART 
Utveckling för besökare måste ske i samklang med utveckling för lokalbefolkningen. 
Besökaren ställer allt högre krav på att upplevelsen på plats skall levereras hållbart.  

- DELNINGSEKONOMIN VÄXER SNABBT 
Det blir allt vanligare med tjänster som hjälper människor att till exempel samåka eller att 
bo hemma hos en privatperson. Många besökare vill möta lokalbefolkningen på riktigt. 
Man är nyfiken och genuint intresserad av livet på destinationen. Genuina gemensamma 
upplevelser ger starka minnen och unika samtalsämnen när man kommer hem. 

Om projektet ”Hållbar produktutveckling i Västsverige” 74

Turistrådet Västsveriges och Västarvets gemensamma projekt ”Hållbar produktutveckling i 
Västsverige” 2016-2019 har syftet att stärka besöksnäringen i Västsverige genom att skapa 
kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring 
och cykling. Målet är att tillsammans med exportmogna företag som verkar i anslutning till 
lederna utveckla fler lönsamma turistupplevelser.  

 https://www.vastsverige.com/globalassets/affarsplan-2018-2020.pdf73

 http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/kultur-och-vandringsleder/hallbar-produktutveckling/74
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”Värdskap är att ge det bemötande och den service gästen förväntar sig, gott värdskap är att 
överträffa gästens förväntningar.”  
/Turistrådet Västsverige 

I den digitala värdskapsutbildningen, ”Värdskap Västsverige - en digital 75

värdskapsutbildning för besöksnäringen”, kan man ta del av rapporter och göra övningar för 
att se hur man bäst bör agera samt lämna egna utvecklingsförslag. Man får bland annat lära 
sig att dagens besökare reser välinformerade och söker information själv i sina digitala 
verktyg, vill träffa lokal befolkning och få lokala personliga tips om vad man kan uppleva på 
platsen, vill möta kunnig och vänlig personal. Man skriver även att man inte ska glömma att 
80-90% av värdarna brukar anse sig ge extra god service utöver det vanliga, men endast 
10-20% av gästerna ansåg sig ha fått det. Efter att man har klarat utbildningen får man ett 
diplom, vilket många anser är givande då man får något konkret som man kan visa upp eller 
låta ingå i sitt CV. Det vi saknar är en återkoppling på utvecklinsförslagen samt 
kommunikation från de andra deltagarna via en chatt edyl. 

Vi vill även lyfta fram Turistrådets hållbarhetssatsning på att turister kan få träffa 
lokalbefolkningen genom Meet The Locals. 76

Om Världskongressen om hållbar naturturism i Göteborg 2019. 77

Det är även värt att nämna under detta kapitel att Sverige har valts ut att arrangera 
världskongress för naturturism 2019, Adventure Travel World Summit, då mötet förläggs i 
Göteborg. Det är en internationell kongress för naturresearrangörer och medier. Sverige 
valdes bland annat på grund av vår naturnära livsstil med hjälp av Allemansrätten, det starka 
nationella samarbetet för att utveckla naturturism samt höga rankning inom hållbarhet och 
innovation. 

  

 https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/vardskap-vastsverige/75

 https://meetthelocals.se/sv/76

 https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/vaerldskongress-foer-naturturism-till-77

sverige-2273115
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5.5.1.1 Fokus på Bohuslän 

Bohuslän har unika kultur- och naturvärden och har som destination ett av de starkaste 
turistiska varumärkena i Västra Götaland. Bohuslän består av 11 kommuner från Strömstad i 
norr till Öckerö i söder med skärgårdar, rödskimrande granitklippor samt kust- och båtliv 
både vinter som sommar. 
Bohusläns natur- och kulturtillgångar ger underlag för en stark besöksnäring och är en av 
de ”exportmogna destinationer” som Svenska turistrådet satsar på ska kunna ge en 
fördubblad turism till 2020. Utvecklingen kan både bidra till och äventyra den lokala 
utvecklingen om man inte arbetar hållbart och lyfter fram mer än längs med havet.  

Det finns många fler platser inåt land att besöka, året om, och vi hoppas att man vill använda 
natur- och kulturarvet än mer genom att visualisera fram vandringsleder. Med fler upplevelser 
kan besöksnäringen sysselsätta fler utan en säsongsbaserad arbetsmarknad. Även 
lokalsamhället kan bli mer aktiva på detta sätt, som vi beskrivet i kapitel 4. 
Samverkan, planering, kunskapsöverföring och lokala initiativ bör därför lyftas fram aktivt 
för att bevara och utveckla dessa natur- och kulturmiljöer som reseanledningar, då de kan 
bidra till ökad sysselsättning och en balanserad utveckling med bibehållen attraktivitet mer än 
under sommarhalvåret. Planeringsunderlaget för ett visualiseringsarbete ger en god 
vägledning för hur turismen kan styras och det kan även användas i framtida 
partnerskapsprojekt. Potentialen för en ökad vandrings-, löpnings-, rid- och cykelturism 
bedömer vi som stor utmed Bohusläns vandringsleder, om även lokala produkter och tjänster 
erbjuds lättillgängligt samtidigt som man tar hänsyn till de särskilda behov som kan finnas.   

Den största utmaningen alltså att den bohuslänska turismen är så säsongsbunden med 
högsäsongen på sommaren. I och med att kommunen är en attraktiv semesterort ökar 
befolkningen mångdubbelt under sommaren med många butiker som är öppna på generösa 
tider. På vinterhalvåret är då utbudet sämre, vilket är en nackdel för besökare som kommer hit 
utanför högsäsongen för att njuta av en lugnare årstid.  
De flesta förespråkar en säsongsförlängning för att kunna få intäkter övriga tider på året och 
för att utbudet ska kunna finnas kvar även då i än större mån än i nuläget. En framgångsrik 
besöksnäring genererar arbetstillfällen större delen av året och en säsongsförlängning gör att 
det blir bättre stabilitet för personalen och tryggare arbetsplatser. Vi tror att satsningar på 
natur- och kulturvärden kommer ha stor betydelse för näringslivsutvecklingen inom många 
områden för den kustnära glesbygden, som visualiserade vandringar. Vandringar som är 
välplanerade kan med fördel göras året om. 
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Även till havs finns det kulturberättelser som man kan ta del av även under vinterhalvåret. 
Bland annat hur livet gestaltade sig runt Smögenbryggan under förra seklet när sillen i mitten 
av 1800-talet var den grå graniten med rosa skimmer stenhuggarnas levebröd. Det finns 
exempel på företag med berättartraditioner som har båtar som man kan engagera under 
vinterhalvåret när det är ett evenemang på gång, som en berättarstund ombord på en av våra 
dialogpartners Soten under Julmarknaden på Smögen i december - med julservering ombord 

Det är bra att nämna att det finns ett stort museum i Bohuslän, en av våra dialogpartners med 
namn Bohusläns museum, som arbetar för en bohuslänsk historia med många perspektiv 78

och för ett hållbart samhälle där kulturmiljöerna är en stor del. Museet utför olika typer av 
kulturhistoriska utredningar, kulturmiljöunderlag, antikvarisk medverkan, liksom 
dokumentationer och analyser som berör landskapets historia. De samverkar med olika parter 
i projekt med kulturhistorisk inriktning och vill vara en självklar samverkanspart i arbetet 
med kulturarvet i Bohuslän. De svarar på frågor och ger råd till privatpersoner och 
samhällsplanerare i frågor kring bebyggelse, kulturlandskap, fornlämningar liksom 
kulturmiljövård generellt. De är en remissinstans för kommuner och Länsstyrelsen i frågor 
rörande kulturmiljöaspekter i samhällsplaneringen. 

Bohusläns hembygdsförbund, som är medstiftare till Bohusläns museum och ofta 79

samarbetar med Västarvet, samlar samlar in sägner från bygderna. Det är tänkt att de ska dela 
med sig av dem framöver i någon form vilket kan ge inspiration.  
Hembygdsförbundet skriver ofta att vandringsturismen är på uppgång, men att man måste 
samverka för att alla delar ska komma på plats för besökarna. Alla kan inte allt själva i 
hembygdsföreningarna. 

Vidare kan nämnas att turismen blir en allt mer betydande näring, även om fiskeindustrin 
finns kvar och att det finns arbete inom offentlig sektor där vård, omsorg samt skola 
dominerar. Många kommuner i Bohuslän har grundskolor och högstadium samt 
pendlingsavstånd till gymnasium. Det finns ofta olika kompetenscentrum där det bedrivs 
olika vuxenstudier och mindre forskning och företagskluster. De flesta kulturarrangemang 
förläggs till lokaler och det finns ofta en närliggande biograf. Kultur- och fritidsenheter 
anordnar offentliga arrangemang och många har studieförbund och föreningar som står för 
många av de kulturella aktiviteterna. I kommunerna finns det många aktiva föreningar och 
organisationer som bedriver kulturell och turistisk verksamhet, även om deras aktiva 

 www.bohuslansmuseum.se78

 https://www.hembygd.se/bohuslan79
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medlemmar sviktar i antal då de yngre kommuninvånarna inte går med i föreningar som man 
gjorde förr. Ofta har man en tillväxt- och/eller näringslivsavdelning som ansvarar för 
turismverksamheter samt information kring dessa.  
Miljöenheten i mellersta Bohuslän ansvarar oftast för frågor som berör miljö, hälsa, 
livsmedel, smittskydd m.m. Miljöenheten arbetar i huvudsak med prövning och tillsyn samt 
rådgivning och information. Miljöenheten har också i uppgift att bevaka naturvårds- och 
miljöfrågor i samband med detaljplaneläggning och prövning av bygglov. Enheten har också 
ansvaret för prövning av strandskyddsdispenser. 

Det finns exempel i Bohuslän på hur man kan gå samman i större kreativa kluster, som 
(Dialogpartners) http://www.entreprenorsarenan.se/inkubator . Här kan man till exempel 
diskutera hur man främjar tillväxt inom besöksnäringen utan att äventyra Bohusläns unika 
natur som ingår i det kapital som besöksnäringen bygger på. 

Besökare som kommer för en dag eller ett kort uppehåll har generellt ökat stort i Bohuslän, 
man ser detta t ex nu i Fjällbacka. 
Ur (fotnot: https://www.tanum.se/download/18.4d6c7dac164124defba1a03c/1529410376594/
Tanum%20infotidning%2046_slutkorr.pdf) Tanum Turist kan man läsa: 
”Kulturgeografen Kristina Lindström samlar kunskap om det som händer i Fjällbacka, som 
ett inslag i forskning och arbete med Turistrådet som bas. Hon påminner om att fenomenet 
med massturism, kulturkrockar och problem i samhällsplaneringen inte är nytt. Det är 
turistgrupperna och platserna som växlar. Resmål vid Medelhavet fick tidigt känna av 
problematiken. I det svenska, reglerade samhället finns det andra möjligheter än där och då 
att tackla utmaningarna.– Vi har väldigt goda förutsättningar att göra något riktigt bra, säger 
Lindström.”  
Frågor man kan ställa sig i Fjällbacka: 
- Hur styr vi turistströmmarna? 
- Hur kan vi vara snabbt på banan med att erbjuda våra varor och tjänster när turisterna 

efterfrågar detta? 
- Kan vi nå ekonomin genom att tex genom researrangören erbjuda förbeställningar som man 

får när man kommer fram tex? 
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Bohuslän på export / Ett enat Bohuslän 
I Tillväxtverkets rapport ”Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer” kan man läsa 80

slutsatser och rekommendationer på genomförda insatser i projektet ”Hållbar 81

destinationsutveckling 2012-15”. Rapporten var tänkt att fungera som en handbok och ge 
inspiration till aktörer som vill utveckla attraktiva och hållbara destinationer för 
internationella besökare.  
Detta var en av orsakerna till att man skapade projektet ”Bohuslän på export” via 82

Turistrådet Västsverige. Ambitionen var att öka det ekonomiska värdet av turismen i 
Bohuslän från cirka10 miljarder vid projektstart till 20 miljarder år 2020 och ge företagen 
inom besöksnäringen ökad lönsamhet. De långsiktiga målen med ”Ett enat Bohuslän” är att 
till 2025 gå från 3-4 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar samt 
från 6000 – 7500 helårsjobb. 

Målgruppen för projektet var aktörer som på olika sätt arbetar med besöksnäringen i 
Bohuslän, besöksnäringsföretag och offentliga aktörer där man finner såväl politiker som 
tjänstemän. Inom projektet har insatserna varit indelade i tre huvudområden:  
Ett enat Bohuslän, där målsättningen var att kommunerna skulle ställa sig bakom en 
gemensam avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen som tydliggör den 
politiska viljan och den övergripande inriktningen. Kunskapsöverföring och 
Produktutveckling, där syftet och målet bland annat var att förse både offentlig sektor och 
näringen med kunskap om våra prioriterade marknader och hur man når ut till dem, främst 
digitalt. Turistrådet Västsverige har även tagit fram förslag på hur kommunerna kan arbeta 
fram en turistisk översiktsplanering (TÖP) som kan utgöra en grund som faktaunderlag för 83

planerare. 

Projektet ”Bohuslän på export” avslutades 2015. Då hade kommuner, Turistrådet, lokala 
turistorganisationer och företagen tagit fram en gemensam handlingsplan för att verka för ett 
enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Därefter har arbetet med implementering av 
handlingsplanen fortsatt under ledning av en styrgrupp samt olika insatser som många 
fortlöper än idag. Årsmöte hålls i mars varje år där man kallar samtliga elva kommuners 

 https://tillvaxtverket.se/download/18.f607e5d15aeacd3b3d4a69/1490025413895/80

Hur%20utvecklar%20vi%20hållbara%20turistdestinationer%3F.PDF

 https://tillvaxtverket.se/download/18.348b97f81574b53ef69b1e5/1474644049391/81

Slutrapport+Hållbar+destinationsutveckling+2012-2015.pdf

 https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/82

 Exempel på TÖP: https://youtu.be/Ri___iswM3o83
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kommunstyrelseordförande, oppositionsråd, kommunchef och kommunal kontaktperson samt 
styrgruppen för ”Ett enat Bohuslän”. Årsmötet beslutar om vilka insatsområden som skall 
prioriteras under året och vilken kommun som skall ta huvudansvar för respektive område. 
Under 2017 bestämde man att inleda ett mer intensifierat samarbete kring att utveckla 
vandringsleder och cykelleder i Bohuslän. Prioriteringar för 2018 blev: 
• Vandringsleder 
• Cykelleder 
• Kollektivtrafik 
• Myndighetsuppvaktning 
• Gemensamt remissvar på regeringens utredning om en politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring 
• Förenkla tillståndshanteringen för besöksnäringen 

”Ett enat Bohuslän” har även yttrat sig angående remissversionen av rapporten ”Ett land att 
besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (se kap 5.1). 
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5.5.2 Sotenäs kommun 

”Mot bryggan klappar träskor under fönstret, och lådor skramlar, tunnor rullas in. 
Nu slamrar det på däcken, se de blänker, ty stundtals är de täckta av all sill. 
Hör måsarnas skratt, hör deras låt nu, de nyper sillar där de komma åt. 
Bland alla dessa vackra gamla skutor, och en och annan mastad segelbåt. 
Det är lätt att älska dessa gränder, med doft av tjära och av levertran..” 
/”Vintertid på Smögen”, av Evert Taube 

Taube debuterade som trubadur i Smögen 1918 dit han var utsänd som journalist för att 
bevaka sillfisket. /Swedish Music Hall of Fame 

Sotenäs, med strax över 9000 kommuninvånare, ligger mellan Oslo och Göteborg med 
Uddevalla som närmaste större ort. Fisket och stenindustrin är två traditonella näringar men 
turismen har fått allt större betydelse då kommunen är en attraktiv semesterort där 
befolkningen ökar under sommarhalvåret mångdubbelt, som på många andra ställen i norra 
Bohuslän. Det finns cirka 50 verksamma föreningar bland annat flera aktiva 
hembygdsföreningar. (Källa: Kommunfakta) 

Sotenäs har ett rikt och unikt natur- och kulturarv runt om i kommunen. En av dessa 
intressanta natur- och kulturplatser är vandringsleden Soteleden. Leden är 70 kilometer lång 84

med cirka 20 olika etappsträckor som är markerade på kartor som man kan köpa eller ladda 
ner från kommunens hemsida. Vandringsleden tar med besökaren runt i natur- och 
kulturområden av varierade skogs-, bergs och kustmiljöer. Soteleden sträcker sig från Åby 
Säteri i öster, där man finner djurparken Nordens Ark, till kustsamhällena i Väster. 
I dessa intressanta historie- och kulturbygder finns även lämningar kvar som är väl värda att 
visualisera och förvalta samt kan bli attraktioner för att lära och inspireras av. Vi tror att 
Soteleden är med detta utgångsläge det som har bäst förutsättningar att på ett övergripligt och 
snabbt sätt kunna utvecklas till en hållbar natur- och kulturled, som inbjuder till hälsosamma 
utomhusaktiviteter.  

I Sotenäs har vi arbetat med både strukturerade som spontana intervjuer bland turister, 
ortsbefolkning som är helårs- eller delårsboende, företagare, politiker och skolelever.  

 https://www.sotenas.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/vandringsleder/soteleden.84

4.457b68a615b319a65dc9da84.html
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Vi har tagit del av kommunala som föreningars protokoll, besökt olika natur- och 
kulturarvsmiljöer både ensamma som med dem inom fokusgrupperna; Äldre, unga, 
funktionsnedsatta, ensamma föräldrar och nyanlända. 
Många intervjuade som inte brukar göra natur- och kulturvandringar blev mycket intresserade 
när vi berättade att de lokala spännande historier som finns i området kan levandegöras med 
ny teknik, så att man som ovan besökare kan förstå och ta del av kulturhistorien som är så rik 
i kommunen. Många sa sig skulle absolut ut och testa om detta hände. Det gällde unga som 
gamla, funktionsnedsatta och dem som inte har något funktionshinder, nyanlända som dem 
som har bott i området länge - alla var intresserade och hoppades på att detta kunde hända 
inom en snar framtid. 

En del av de intervjuade hade synpunkter på att man borde använda Sotenäs ortsboende mer 
för att man skulle kunna känna sig mer delaktig i bygden. Att kommunen mer når ut till sina 
kommuninvånare för ett aktivt deltaganden i utvecklingsprojekt, då Sotenäs har många 
boenden som är både kunniga och intresserade av att få hjälpa till.  
Man vill gärna kunna få dela med sig av sin kunskap, det kan vara som guide eller en 
översättare - vilket med fördel kunde göras digitalt så att man inte hindrades på grund av sitt 
funktionshinder.   

Det finns många sätt att nå varandra idag med teknikens hjälp. Även att koppla ihop besökare 
med lokalbefolkningen, som har någon tjänst att dela med sig, via en ny typ av webbverktyg 
som kommunen handhar kan säkert ordnas frampå. Kommuninvånaren kan registrera sina 
tjänster och lägga in sig när de är tillgängliga, samt övrig information till och från en 
besökare (som andra tjänster och produkter som kan ge möjlighet till merförsäljning).  
På det sättet kan en besökare få mer service när det passar besökaren och inte tvärtom. Ofta 
får en besökare bäst service på sommaren då många besöker Sotenäs. 
Om man erbjuder lösningar för ersättning av tjänster och produkter, att även de enstaka 
ortsboende får möjlighet att bli ”bokningsbara”,  är att arbeta med hållbar turism. Detta kan 
bli något som ingår i det arbete som föreslås i kapitel 4.  

Även hembygdsföreningarna bör få ingå i framtida utvecklingsplaner för då den folkrörelsen 
är viktig för att bevara kulturarvet. Det finns över 15 hembygdsföreningar i Sotenäs och 
många föreningar är mer aktiva än på många andra ställen i Bohuslän vilket är en stor resurs 
för kommunen. Ett par exempel är Hunnebostrands samhällsförening, en dialogpartner, som 
med sitt arbete med strandpromenader i Hunnebostrand bland annat.  85

 http://hunnebostrand.org/omforeningen/strandpromenader%20och%20motionsslingor.html85
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Likaså Sotenäsgillet, ytterligare en dialogpartner, med sitt engagemang runt stenhuggarna 86

och området runt Gammelgården med vandrarhem de nu driver. 

Vidare har vi noterat att intervjuade vill följande: 
- att man tar in mer kompetens som kan arbeta innovativt framåt 
- att man satsar på ny teknik och ger hjälp med att använda den teknik som erbjuds 
- att man ökar och underlättar samverkan mellan olika aktörer och näringar  
- att man lyfter fram fler evenemangsplaneringar i den digitala kalendern så alla dagar fylls 
- att man fortsätter att se över vägarnas infrastrukturer då det är svårt att besöka de olika 

kommundelarna utan bil. Många uttrycker att det är förenat med livsfara att gå eller cykla 
på vägarna och att det är därför man tar bilen i stort sett överallt. Att man bygger ut gång- 
och cykelbanor är därför livsviktiga satsningar på många sätt. 

- Man ser fram emot att kommunen tar nya tag för turismen 

En hållbar besöksnäring (ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbar verksamhet) innebär 
att kommunen och näringen samverkar för att bidra till ett levande och hållbart samhälle 
hela året genom satsningar för att bland annat skapa och förstärka nya säsonger. Sotenäs 
har värdefulla natur- och kulturtillgångar som måste värnas.  
/”Sotenäs besöksnäring 2018 - ”  

Om dokumentet ”Sotenäs besöksnäring 2018 - ” 
Under 2016-2017 har en arbetsgrupp, representanter från besöksnäringen, stiftelsen Sotenäs 
Turism, Turistrådet Västsverige och kommunen, träffats för att starta upp en ny verksamhet 
(under 2018). Man genomförde bland annat en nulägesanalys av kommunens besöksnäring, 
prioriterade olika insatsområden och diskuterade vilken organisationsform som skulle passa 
denna verksamhet bäst. Förslaget bygger på en kommunal verksamhet (Visit>Sotenäs) och en 
ny näringsgemensam kommersiell organisation (BN) som tillsammans ska utveckla en stark 
och hållbar besöksnäring hela året i Sotenäs. Tillsammans ska aktörerna utveckla en stark och 
hållbar besöksnäring hela året i Sotenäs.  

Man beskriver i dokumentet att besöksnäringen omsatte 2016 i Västra Götaland 44,5 
miljarder och hade 28 800 anställda på årsbasis, under samma tid i Sotenäs omsatte 
besöksnäringen 1,1 miljarder och hade 685 anställda på årsbasis (näringens omsättning 
motsvarade cirka 14% av den totala omsättningen i kommunen). 

 http://sotenasgillet.se/BER%C3%84TTELSER/index.html86
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Under kapitel 5.4 ”Hållbar besöksnäring” kan man läsa följande text som är av särskild 
betydelse för Leaderrapporten att lyfta fram: 
”Inom ramen för en hållbar besöksnäring skall fokusområdena vandring, hållbara 
havsupplevelser, måltid och graniten utvecklas. Genom utveckling och investering i natur- 
och kulturtillgångar bidrar vi till att värna om våra värdefulla tillgångar samtidigt som dessa 
investeringar också bidrar till näringens utveckling.” 
”Besökaren skall erbjudas en positiv upplevelse i alla delar så att de gärna vill återkomma, 
samt att detta bidrar till en attraktiv kommun att bo, verka och flytta till.” 

Vidare ser man under kapitel 8 att av fyra fokusområden finns vandring som ett fokus- och 
utvecklingsområde man vill satsa på, samt att man vill lyfta fram Soteleden som vi anser att 
man kan börja ett visualiseringsarbete kring; 
”Våra vandringsleder är något vi ska vara stolta över. Soteleden är ett gott exempel som 
erbjuder vandring i vacker och unik natur och är en reseanledning som lockar i allt högre 
grad, både nationella och internationella besökare. Soteleden bygger till stor del på att 
enskilda markägare upplåter mark till leden och därför är markägarna mycket viktiga för 
ledens utveckling. Kommunen skall ha en tydlig kommunikation med markägarna kring hur 
leden skall kunna utvecklas för allas bästa. Vi ser Soteleden som en möjlighet till att utveckla 
besöksnäringen i Sotenäs året runt. Soteleden sträcker sig över stora delar av kommunen och 
många existerande företag skulle kunna utveckla sin verksamhet genom att använda 
Soteleden i sin produktutveckling och marknadsföring.” 

Nuläge för Sotenäs turism 
”Vår stora utmaning är att få besökare att komma tillbaka även under andra tider på året än 
sommaren. Det gör vi genom att lyfta fram att vi har öppna boenden, restauranger och andra 
besöksanledningar, inte minst vandring, under hela året ” 
/Åsa Andersson till Bohusläningen 

Vi tror att det finns många goda förutsättningar för att besöksnäringen i Sotenäs ska kunna 
utvecklas, med hela civilsamhället och de olika förvaltningarna som styrs av kommunens 
visioner och inriktningsmål. Med den vackra Soteleden kan man under en snar framtid 87

skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter genom att locka ut till bland annat 
promenader i naturen med nya spännande och interaktiva kulturmiljöer viket borgar för en 
god folkhälsa. 

 https://www.sotenas.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/visionerochframtidsideer.4.342b798515b7e79110d634cc.html87
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5.6 Besöksnäringens organisationer 

Ur besöksnäringens organisationer har vi valt ut Svensk Turism AB, Visita och Sveriges 
Turistförening för att få ett bra omtag över dem som mest representerar branschen.  

5.6.1 Svensk Turism AB 

Om Svensk Turism AB 88

Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela 
besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Svensk Turisms uppgifter är att 
förvalta näringens 50%-del av ägarskapet i kommunikationsbolaget VisitSweden som staten 
äger 50% av samt att vara huvudman för Nationell strategi för svensk besöksnäring och att 
utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. 

Om rapporten ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” 89

Naturturismföretagen nämner i sin rapport om Nationell Naturturism (se kap 5.7.4) att man 
kan utläsa en fortsatt stark tillväxt genom halvtidsanalysen av Svensk Turism AB:s strategi. 
De skriver att visionen är att från 2010 till 2020 fördubbla turismens omsättning och 
exportvärde; 

”En halvtidsanalys av strategin visar på fortsatt stark tillväxt, samtidigt som en gemensam 
kraftsamling krävs för att nå visionen så tidigt som möjligt. En viktig insats är att utveckla 
fler hållbara och attraktiva reseanledningar. Vi ser idag en växande efterfrågan på natur- 
och kulturbaserade upplevelser och Sverige har god potential och mycket att vinna på att 
utveckla dessa reseanledningar ytterligare. Gör vi det på ett långsiktigt och strategiskt sätt 
stärks hela besöksnäringens konkurrenskraft.” 

 www.svenskturism.se88

 http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/Halvtidsanalys_Nationell_strategi_for_svensk_besoksnaring_.pdf89
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Om rapporten ”Visit The Future” 90

Visit the Future är ett samarbetsprojekt mellan Tillväxtverket, Svensk Turism och Visit 
Sweden och blev klart 2017. Projektets resultat skulle bland annat syfta till att kartlägga och 
analysera samhälls- och näringslivsförändringar som skett under senare år och väntas ske i 
framtiden så att besöksnäringen kan påskynda sin roll som tillväxtmotor. Även att få kunskap 
och koppla ihop företag i besöksnäringen skapa insikt och idéer hur besöksnäringen kan bidra 
offensivt och innovationsdrivet till positiv samhällspåverkan. Projektet skulle även skapa en 
innovativ och progressiv utveckling genom samverkan med företag för tillväxt och nya 
arbetstillfällen samt vara ett underlag för utvecklingen av en Nationell besöksnäringsstrategi 
2030.  

Man skriver bland annat att besöksnäringen behöver ta en position i den expansiva 
teknikutvecklingen; 
”Exponentiellt växande teknikområden är exempelvis artificiell intelligens, robotteknik, 
nanoteknologi, syntetisk biologi och digital medicin. Alla påverkar de besöksnäringen på 
olika sätt.”  

Vidare skriver man:  
”Att beskriva platser med kulturella värden och sevärdigheter får en helt ny dimension. 
Tekniken kan även användas på museum, sevärdheter etc. Här har besöksnäringen en 
intressant utvecklingsmöjlighet. Besöksnäringen kan såväl påverka som påverkas av 
tekniken”.  

Man ger exempel som Augmented Reality, Destination Communication, Digitala mobila 
översättningar och andra ”smarta” material för besöksnäringen att använda sig av. Man 
beskriver även vår tid av äldre resenärer så här:  
”På lång sikt kommer den åldrande resenären att förvandla resandet. Ett område som redan 
växer är den så kallade medicinturismen, en industri där allt fler resenärer väljer att 
kombinera medicinska behandlingar med semester.”  

 https://cloud.3dissue.com/169979/170349/199010/issue112/index.html?r=5590
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5.6.2 Visita 

Om Visita 91

Visita är ett destinationsråd samt bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska 
besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i 
Svenskt Näringsliv. Bland Visitas medlemmar finns restauranger, hotell, campingplatser, 
nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. 

Man kan läsa i många sociala forum från Visita om vad besöksnäringen anser om 
digitaliseringen, att den digitala utvecklingen går extremt fort och att det händer mycket 
som påverkar besöksnäringen.  

Visita beskriver bland annat att då besöksnäringen är väldigt digital i beslutsprocessen och 
fysisk i upplevelsen finns det stora behov av att skapa bättre upplevelser i de digitala 
kundmötena, att de båda världarna kan mötas på ett bättre sätt än idag och att vi i framtiden 
kommer att kunna komplettera besöken med VR-tekniken som är mest intressant på plats då 
man får ett extra lager av information:  

Genom VR-glasögonen kan man få se historiska skådespel, lära sig om århundradet man 
besöker, allt om djurlivet mm. Generellt sett finns det dock ingen som är förberedd, och 
frågan är hur väl förberedd man har råd att vara. Plattformarna måste vara flexibla, med 
agila lösningar så man kan förändra sig och experimentera. Det är intressant med 
uppkopplade objekt som kan samla data om besökarens beteende och ge individualiserade 
erbjudanden. Hur trött man är, vilka matvanor man har mm. Utifrån den data man är villig 
att dela med sig av kan upplevelsen skräddarsys. IOT rymmer stora möjligheter för individen 
som kan få förstå individer utifrån viss data snarare än nya prylar - tekniken är förgänglig 
men distributionen och relationen samt nyttan finns redan nu för nästa tekniksprång.  

Om arbetet regionalt för ett gott värdskap finner man vid ”Visitas Destinationsråd”. 92

 www.visita.se91

http://www.visita.se/medlemskap/medlemsgrupper/turistinformationer--turistcenter/destinationsradet/92
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5.6.3 Sveriges Turistförening 

Vi behöver tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på våra utmaningar. 
/STF 

Om Sveriges Turistförening (STF) 

Företaget Outdoor map beskriver STF’s rapporter “Den växande naturklyftan” så här: 93

STF har hjälpt människor att upptäcka svensk natur i över 130 år, och sett ett stort gap 
mellan de som känner sig hemma i naturen och socioekonomiskt svaga grupper, som aldrig 
hittat dit. Med den här rapporten vill STF belysa den växande naturklyftan och därmed 
initiera debatten kring hur vi gemensamt kan verka för att vända trenden, minska 
naturklyftan och åter göra naturen tillgänglig för alla. Rapporten ger oss ånyo indikationer 
på att naturen fortfarande bara är tillgänglig för alla i teorin, men inte fullt ut i praktiken. 
Skälen är alltför ofta socioekonomiska. Allemansrätten i alla ära. Men det räcker inte med 
att rensa upp en gammal stig, trycka upp en broschyr, sätta upp några skyltar. Vill vi locka ut 
barn och ungdomar i de socialgrupper som har sämst förutsättningar att komma ut i skog 
och mark, måste vi bidra med verklig inspiration, information, vägledning, social interaktion, 
etc och på så sätt skapa betydligt starkare incitament.” 

I STF:s nya rapport ”Naturklyftan 2018” kan man fortsatt läsa om samma slutsatser, att få 94

kommer ut i naturen från vissa samhällsgrupper och man hänvisar till brist på både tid och 
resurser. Liksom ovanstående kommentarer från företaget OutdoorMap anser vi att det finns 
sätt att hjälpa dem med sämst förutsättningar att komma ut om man vill satsa på detta, därav 
vår Leaderrapport. 

 OutdoorMap AB erbjuder mobila och webbaserade tjänster i syfte att främja friluftslivet för både privata och professionella 93

utövare. http://outdoormap.com

 https://www.svenskaturistforeningen.se/app/uploads/2018/06/naturklyftan-2018.pdf94
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5.6.4 Naturturismföretagen 

Om Naturturismföretagen (fd Ekoturismföreningen) 95

De svenska natur- och ekoturismföretagens branschorganisation och gemensamma röst som 
verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av 
näringen. Arbetet bedrivs genom aktivt påverkansarbete, strategiska partnerskap, 
kunskapsspridning, konsultation samt kvalitetsmärkningen för hållbara naturupplevelser – 
Nature’s Best Sweden. 

Under 2018 lämnade besöksnäringen, Natururturismföretagen tillsammans med Svensk 
Turism och Visita, in rapporten ”Nationell Naturturismstrategi” till Näringsdepartementet 96

via Närings- och innovationsministern. Rapporten innehåller 25 förslag för att öka tillgången 
till orörd natur, stimulera branschens affärsutveckling och optimera samhällets stöd och 
insatser till en växande naturturism. Målet med den nationella naturturismstrategin är att 
stimulera naturturismens växtkraft, öka graden av professionellt företagande och bidra till en 
hållbar utveckling av branschen. En nulägesanalys förklarar naturturismen idag samt framtida 
potential. 

Tre utvecklingsområden presenteras i rapporten: 
1. Natur - Näringens råvara och resurs. Att uppleva, röra sig i och färdas genom olika 

naturmiljöer är naturturismens kärna (många besökare efterfrågar en lång rad aktiviteter 
som vandring, paddling, sportfiske, skidåkning, ridning och terrängcykling) och man 
beskriver vikten av att ha med sig markägarna tidigt:  
”Tack vare Allemansrätten har Sverige en lång tradition av fri rörlighet i naturen. Den 
möjligheten är en av naturturismens främsta tillgångar. Samtidigt är det en utmaning som 
förutsätter en nära dialog och samverkan mellan turistföretagen och berörda markägare, 
liksom med andra aktörer som vistas i samma område.”  
Man föreslår i strategin att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att tillsammans 
med besöksnäringen utveckla kompetenshöjande insatser för såväl statliga som 
kommunala förvaltare av skyddade områden med inriktning naturturism. Turistrådet 
Västsverige beskriver i strategin problem som kan uppstå om man inte samverkar brett: 
”Kampanjen blev en internationell framgångssaga. Nu vill folk från hela världen boka 
The 72 Hour Cabin. Då är det synd att en strikt tolkning av vårt strandskydd sätter 
käppar i hjulen.” 

 www.naturturismforetagen.se95

 https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf96
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2. Näringen - Tillväxt och konkurrenskraft. Man skriver i rapporten:  
”Det finns ett stort och växande behov av att göra svensk naturturism mer professionell 
och att öka företagens konkurrens- och attraktionskraft.”  
Man beskriver även förslag framåt:  
”En långsiktig, konkurrensneutral och välfungerande struktur för affärs- och 
produktutveck- ling behövs för att säkra naturturismens fulla potential. Sådana insatser 
skulle även stödja de regionala turismorganisationernas arbete med att öka antalet 
exportmogna och konkurrenskraftiga företag och därmed andelen nöjda besökare.” 
Vidare kan man läsa om ett hållbart samarbetsexempel med Smögens Fiske- och 
Skärgårdsturer och Ramsvik Stugby & Camping i Sotenäs:  
”Sedan starten 2002 har de gemensamt sett till att över 3500 besökare har kommit ut för 
att fiska. Idag har campingen en stabil ekonomi med god lönsamhet och växande 
omsättning. För varje år förlängs även säsongen, och nästan en tredjedel av campingens 
gästnätter ligger idag utanför sommarens högsäsong. 

3. Samhället - Organisering och struktur. Jeppe Klockareson, landrepresentant i Sverige 
för The Global Sustainable Tourism Council och kursutvecklare på olika eftergymnasiala 
utbildningar inom hållbar turism i Sverige säger i rapporten:  
”Dagens system är för kortsiktigt. Under åren har vi sett en strid ström av 
yrkeshögskolor kring turism och besöksnäring komma och gå. Istället behöver vi bygga 
nationell kompetens på lång sikt och med kvalitet. Det innebär handfasta och 
väletablerade yrkesutbildningar, som kan försörja en växande svensk naturturism med 
efterfrågad kompetens.”  
Man kan även läsa ur strategin/rapporten:”För att kunna utvecklas och växa behöver 
naturturismen precis som besöksnäringen i stort stabila spelregler, väl fungerande 
infrastruktur och stödfunktioner som möter näringens behov, gynnar företagande och 
bidrar till attraktiva gästupplevelser.” ”Det är inte sannolikt att marknaden kommer att 
stå för alla investeringar i landsbygd eller för initiala ekonomiska risker kopplade till ny 
teknik. Det kommer därför även fortsättningsvis att krävas insatser från det offentligas 
sida för att hela landet ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.” 
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5.7 Analysföretag 

Mycket kan hända på dryga tolv års tid. År 2005 fanns ännu inte iPhone, som skulle 
revolutionera mobiltelefonen. Facebook var bara ett år gammalt, och begreppet ”social 
media” var något för akademiker och specialintresserade. På mycket kort tid har den 
digitala eran svept in över världen – men den är långt ifrån över. Vi befinner oss fortfarande i 
en tid av stora omvandlingar som är svåra att få grepp om. Men det går att blicka mot 
horisonten, mot 2030. Men för att nå dit krävs ansträngning, strategi, och blicken stadigt 
framåt. Om världen på tolv år har förvandlats från analog till digital, från uppkopplad till 
social, och från stationär till mobil – vad kommer digitaliseringen då göra med ett kvarts 
sekel? Kommer världen 2030 ens gå att känna igen för någon från 2005?  
/Kairos Future 

5.7.1 Kairos Future 

Om Kairos Future 
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och 
organisationer att förstå och forma sin framtid genom trend- och omvärldsanalyser.  
Kairos Future grundades 1993 och finns både i Sverige som i Shanghai och Barcelona med 
representanter och samarbetspartners även i övriga världen.  

På uppdrag av utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) har Kairos Future tagit 
fram rapporten ”Tillväxtvärk? – om branschens framtida kompetensutmaning” där man 97

belyser behovet av personal med branschspecifik utbildning. Enligt deras beräkningar visar 
att personalstyrkan inom hotell- och restaurangbranschen, med sin höga omsättning av 
personal, innebär det ett årligt rekryteringsbehov på mellan 40 000 och 50 000 personer där 
man alltså måste gå från 140 000 till 190 000 anställda fram till 2023. Att hitta, utveckla och 
behålla kompetens blir därför den centrala frågan under de närmaste tio åren. 

 https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/tillvaxtvark/97
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I rapporten ”Analogt och digitalt 2030 – var går gränsen?” skriver de bland annat att det 98

finns ett stort avstånd mellan vision och praktik när det gäller att vara innovativ och så 
kallade ”early adopter”, när det kommer till digital teknik. Att de flesta ledare anser att man 99

bör ha en framåtlutande attityd vad gäller ny digital teknik, men av någon anledning blir 
transformationen inte riktigt av. Det finns i de flesta fall en plan för vad som bör digitaliseras, 
det som däremot verkar luddigt är hur. De flesta organisationer anger även att de i framtiden 
kommer behöva investera i olika former av digitala system, saker som redan finns, men att 
tänka transformation på djupet för den egna organisationen är mer ovanligt.  

I trendrapporten ”2018: uppvaknandets år” skriver de att det har varit tydligt i åratal att 100

något nytt är på gång, att gamla förhållningssätt, tankemönster och prioriteringar kommer att 
behöva bytas ut mot nya. Det har tidigare varit oklart hur och när detta nya ska materialiseras, 
men nu plötsligt händer det. Framtiden bryter in i nuet med brutal kraft och tvingar oss alla 
att tänka och agera på nya sätt. Inte sen utan nu.  
De beskriver att turbulens och kulturkrockar är på väg in i vår samtid, där AR/VR definitivt 
är på väg att bli mainstreamteknologi inom en rad områden, och att EU:s 
dataskyddsförordning GDPR träder i kraft under året. De berättar om ett omformande skifte 
för ekonomi och samhällsinstitutioner som leder till ett brutalt uppvaknande, det är därför de 
kallade 2018 för ”Det stora uppvaknandets år”.  
De beskriver att vi fyller våra hem och arbetsplatser med AI. Banker och kommuner har tagit 
in robothandläggare och vi möter dagligen chatbottar samt algoritmstyrd reklam. AI kan 
växla upp produktiviteten, förbättra kvalitén och mycket annat. Den som inte hoppar på AI-
tåget riskerar en snabb men plågsam död på perrongen. Det är därför som AI och kognitiva 
system står högst på önskelistan för såväl vd:ar som riskkapitalister och företag. 
De beskriver även att företag planerar för en framtid utan taxiförare, med ”AI-hjärnor” som 
kan vara centrum i helt självkörande bilar utan vare sig pedaler eller ratt. De frågar sig hur 
många av våra framtida ungdomar som kommer att ta körkort. Kanske det blir förbjudet att 
åka i en bil som inte är helt självkörande; 

”Något så otidsenligt och farligt som människor bakom ratten kommer knappast tolereras i 
ett säkerhetsmedvetet Europa, och troligen inte på så många andra ställen heller.” 

 https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/analogt-och-digitalt-2030/98

 Personer och företag som tidigt tagit till sig digitala möjligheter.99

https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/whats-on-2018/100
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Vidare står i rapporten ”Framtidens innovativa värdskap” att Kairos Future rekommenderar 101

att man blandar in ny teknik och ett bra värdskap i sina möten med turister/besökare. 
De påpekar att det finns behov av att lösa frågor som: 
- Big Data, digitalisering och automatisering som IOT innebär både risker och möjligheter 102

och får konsekvenser för människans roll som värd. Hur löser vi det ökade kravet på ett 
anpassat värdskap för gäster från hela världen som vill veta, dygnet om, vad de kan få på 
platsen anpassat till just dem? 

- Vem sköter kvalitetssäkringen på skiftet av makt och kontroll över information, 
kommunikation, varumärken och upplevelser som nu går från producenter till 
konsumenter? 

I rapporten kan man även läsa att det på ett antal flygplatser har börjat användas 
hologramprojektioner av personal som ger information om säkerhetskontroller och annat. Det 
kan bli allt vanligare med hologram i framtiden då det är ett sätt att minska kostnader och 
samtidigt kunna delge information på många platser samtidigt utan att helt tappa känslan av 
mänsklig kontakt.  

Rapporten tar även upp 10 trender som kan komma att ha stort inflytande på framtidens 
värdskap: 
1. Internationalisering och marknadstillväxt förändrar turismnäringen  
2. Tekniken integreras alltmer i våra liv  
3. Digitalisering av upplevelser och tjänster ökar  
4. Informationsöverflödet fylls ständigt på  
5. Big data samlas och analyseras i allt större mängd   
6. Automatiseringen sprider sig vitt och brett  
7. Tid och energi är framtidens bristvaror   
8. Upplevelser blir viktigare än prylar  
9. Upplevelser och tjänster skapas peer-to-peer  
10. Homozappiens kräver ett flexibelt värdskap  

 http://redit.skane.com/sites/default/files/media/document/20141007_slutversion_kairosfuture_-101

_framtidens_innovativa_vardskap.pdf

 Produkter kopplas upp mot, och kontrolleras via, nätet med sina egna unika digitala ”identiteter.” 102
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Slutsatsen är att den ökade automatiseringen leder till höga krav på det personliga mötet. Den 
nya generationen, som ibland kallas för ”digitala infödingar” eftersom de vuxit upp i en värld 
fylld av digitala tjänster, är dem som kommer om cirka 10 år utgöra en väsentlig del av 
marknaden och detta bör man ta med i beräkningarna när man förbereder sig för en framtida 
besöksnäring. Även om vi är vana att använda oss av digitala tjänster och automatiserade 
processer så förväntas efterfrågan öka på ett gott personligt värdskap. Man måste således 
rusta för en ny typ av kompetens för att möta framtida besökare. Precis som analytiker och 
informationsdesigners blir allt viktigare i framtiden för att locka besökare till platsen blir 
även en mycket god värd viktig. Rapporten rekommenderar därför att ett sådant innovativt 
och personligt värdskap blir ett nytt yrke och föreslår att yrket kan kallas för 
”Upplevelsecoacher” där man klarar att se till att ortsbefolkningen kan möta gäster i olika 
skräddarsydda sammanhang. De rekommenderar även att turistinformatörer blir 
turistinspiratörer och informationsdesigner, som klarar av kunddata/Big data för att kunna 
agera som en personlig analytiker och professionell rådgivare och säljare. 

5.7.2 McKinsey 

Om McKinsey 
De är ett konsultföretag inom strategi och management. 

I rapporterna ”Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår” och ”Digitally-enabled 103 104

automation and artificial intelligence: Shaping the future of work in Europe’s digital front-
runners” kan vi läsa om olika förslag för att ta ett digitalt kliv framåt. Här finns fem av dem: 

1. Arbeta för att upprätthålla ledarskapsstatus för digitala frontrunners 
2. Stöd lokala AI och automationsekosystem 
3. Utbilda och träna för arbetslivets framtid 
4. Stöd arbetsövergången 
5. Utforma den globala politiska ramen 

 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/europe/103

mojligheter%20for%20sverige%20i%20digitaliseringens%20spar/digitizing-sweden-mojligheter-for-sverige-i-digitaliseringens-
spar.ashx

 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/europe/104

shaping%20the%20future%20of%20work%20in%20europes%20nine%20digital%20front%20runner%20countries/shaping-the-
future-of-work-in-europes-digital-front-runners.ashx
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De beskriver att stort ekonomiskt värde kan frigöras om Sverige tar tillvara på 
digitaliseringens möjligheter. Genom sex viktiga tekniktrender kan det handla om 850–1 400 
miljarder kronor per år från 2025. De skriver att de sex analyserade tekniktrenderna har redan 
idag stor påverkan på våra liv och kommer, om de tillvaratas fullt ut, under det kommande 
decenniet bidra till ännu större omställning och ekonomiskt värde. Tekniktrenderna delas 
även in i två övergripande grupper: 

Automatisering och avancerad dataanalys 
1. Automatisering av kunskapsarbete 
2. Avancerad robotteknik 
3. Autonoma fordon 

Uppkoppling, molntjänster och kommunikation 
4. Mobilt internet 
5. Molntjänster 
6. Internet of Things 

5.7.3 Ericsson 
  
”Idag måste du känna till alla specifika och krångliga inställningar för de tekniska prylar du 
använder. Men i framtiden kommer prylarna att förstå dig i stället.” 

Om Ericsson 
Ericsson är en leverantör av informations- och kommunikationsteknologi till 
tjänsteleverantörer. 

I Ericssons trendrapport ”10 hot consumer trends 2018” tar man inte hänsyn till huruvida 105

tekniken är möjlig att genomföra, utan på vad respondenterna tror kommer att ske. 
Undersökningen är även medvetet ickerepresentativ. Av de 5141 personer som svarat på 
frågor online är alla storstadsbor i åldern 15-69 år, samtliga räknas som ”avancerade 
internetanvändare” och är tidiga med att konsumera ny teknik. Svaren kommer från invånare 
i Johannesburg, London, Mexico City, Moskva, New York, San Francisco, São Paulo, 
Shanghai, Sydney och Tokyo. Ericsson tycker att den utvalda gruppen har en förmåga att 
förutse kommande trender. 

 https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights/consumerlab/consumer-insights/reports/10-hot-consumer-trends-2018105
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Man kan läsa om minnen som vi kan promenera i, hörlurar som kan blockera snarkningar och 
artificiell intelligens som faktagranskar. Kroppen blir det nya användargränssnittet och inte 
att vi ska anpassa oss till tekniken. Våra trådlösa hörlurar kommer att förpackas med AI och 
ny teknik för att förstärka hörseln på olika sätt samt gestbaserad inmatning; 

”Vi ser en framtid där våra tekniska prylar varken har knappar eller spakar, eller behöver 
styras digitalt via din mobiltelefon. Faktum är att detta kan vara en nödvändig förändring, 
eftersom det skulle vara svårt att lära sig ett nytt användargränssnitt för varje enhet som 
ansluts till sakernas internet” 

Här är Ericssons tio punkter: 
1. Din kropp är användargränssnittet. Digital teknik börjar att integrera på människans 

villkor, med vårt kroppsspråk, intonation och beröring.  
2. Förstärkt hörsel. I den närmaste framtiden använder vi trådlösa hörlurar hela dagen - 

och till och med sover med dem. Hörlurar som förstärker enskilda röster i ett rum och 
stänger av ljudet för andra.  

3. De ständiga nybörjarna. Många anser att ny teknik gör det svårt att hålla kunskaper 
uppdaterade, men vi kommer att få hjälp med detta och blir omedelbart experter. 

4. AI:n har koll på sociala medier. AI blir faktagranskare och sorterar fram vad som passar 
oss personligen att få ta del av. 

5. Intelligenta annonser. AI visar hur man smartast spenderar sina pengar. 
6. Obehaglig kommunikation. Möjlighet att gömma känslor när man surfar genom att 

använda intelligenta glasögon. 
7. Fritidssamhälle. En robot arbetar istället och ger inkomster, vilket skulle ge mer fritid. 
8. Din bild är ett rum. En kamera som kan ta 3D-bilder så att våra foton projiceras med 

hjälp av virtuell verklighet. Samt att kunna ta en promenad genom våra minnen. 
9. Gator i luften. Stadens gator kommer vara igenkorkade av trafik, men himlen förblir fri. 

Städer får vägnät för drönare och flygande fordon. 
10. Den laddade framtiden. Den uppkopplade världen kommer att ställa ökade krav på 

strömförsörjning. Vi kommer att ha batterier med väldigt lång batteritid. 
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6. Slutord 

Att tänka om.. 

Vi kommer att få veta i tidigt skede när och hur besökare vill komma till den plats där vi 
verkar, samt vilka behov man har så att vi enkelt kan erbjuda en skräddarsydd upplevelse där 
man tydligt kan se hur ett personligt och gott värdskap går som en livsnerv genom hela vår 
verksamhet.  

Vi kommer att få veta i tidigt skede som besökare hur vi kan få en personlig upplevelse där 
våra specifika behov kommer att tillgodoses genom ett mycket gott värdskap, vare sig vi bor i 
bygden eller kommer långväga ifrån - vi blir lika bra och personligt bemötta. 

Vi kommer att få möjligheter att mötas så här och att kunna skapa skräddarsydda upplevelser 
som kan ge en god hälsa och mer kunskap som bland annat våra spännande natur- och 
kulturmiljöer erbjuder. 

Tack vare att ni tog er tid att ta till er av rapportens andemening, om att vi kommer att kunna 
använda oss av nya digitala möjligheter för ett hållbart samhälle, kunde vi börja en tankeresa. 

Tänk att vi lyckades med att tänka om.. 

          Tillbaka  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7. Ordlista 

A 
Agil, ordet kommer från det engelska ”agility” som betyder rörlighet eller smidighet.  
Att vara agil och anpassningsbar handlar ofta om att söka feedback från relevanta parters 
samt att arbeta i korta upprepande cykler med löpande utvärdering, detta för att snabbt kunna 
möta upp skiftande förutsättningar i omvärlden.  
Agila arbetsmetoder handlar om att värdesätta människorna som skapar processen, snarare än 
processen i sig. Man arbetar mer kunddrivet istället för funktionsdrivet och funderar ofta på 
hur kunderna kan få mer värde. För oss betyder det att vi ska anpassa riktningen efter gästens 
önskemål. Erfarenheten har visat att stora och omfattande projekt med löften till kunden 
nästan aldrig blir som vi har förväntat oss. Ett bättre sätt att arbeta är att testa av i tidigt skede 
att man är på rätt väg för att få information om vad användarna behöver. Att misslyckas tidigt 
och ofta i kreativa och innovativa projektarbeten är viktigt i en agil arbetsprocess.  
Man arbetar bland annat med ”service design”, eller tjänstedesign, där syftet är att förhöja 
kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma en tjänst efter kundens behov blir den 
användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant utifrån kundens perspektiv. 
Rent praktiskt handlar det ofta om att snarast börja att skapa och leverera prover till 
användarna för att få en verklig och snabb feedback om vad som fungerar och vad som inte 
gör det. Detta justerar man snabbt till för att åter pröva det om det fungerar bättre. Ju mer 
man försöker desto mer misslyckanden kommer man att få och därmed fler chanser att både 
lära och styra arbetet i rätt riktning, samt minimera riskerna att slösa tid genom att arbeta på 
felaktiga vägar. Det finns även en tydlig koppling mellan misslyckande och innovation; 
Små misstag leder till kreativitet då vi lär oss genom våra misslyckanden vilket kan leda till 
ett mycket hållbart projekt.  

Audioguider, guidning via mobiltelefonen, är att visa ett telefonnummer vid en intressant 
plats som besökare kan ringa för att få en inspelad information uppläst. Där man inte kan 
förlita sig på mobiltelefontäckning kan utlåning eller uthyrning av audioguider fungera. 

Augmented reality (AR) lägger digitala objekt ovanpå verkligheten, som Pokemon GO och 
på Gamla Uppsala Museum. 

          Tillbaka 
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B 
Big Data Big är all information som omger oss, digitalt lagrad information av sådan storlek 
(vanligen terabyte och petabyte) att det är svårt att bearbeta den med traditionella 
databasmetoder. Med rätt användning kan det användas för att lösa i stort sett vad som helst. 
All information om oss och våra saker, interaktioner, transaktioner och omgivning. Den totala 
uppsättningen av information om allt. 

C 
Cirkulär ekonomi, är bland annat att man integreras med andra verksamheter för att dra nytta 
av varandras restprodukter och restenergi samt att förlänga livscykeln genom reparation, 
uppgradering och återförsäljning. Det kan även förklaras så här:  
Reduce (minska avfall), Reuse (återanvänd och återvinn), Recycle (kretsloppstänkande till 
skillnad från dagens linjära ekonomi, att allt material bör ingå i det biologiska eller det 
tekniska kretsloppet), Rethink (uttjänta saker bör få ett nytt syfte och kunna användas av flera 
personer: delningsekonomi).  

Crowdfunding är en finansieringsform, ett alternativt sätt att finansiera ett projekt eller en 
verksamhet. En entreprenör kan presentera sin idé på en crowdfundingsajt och söka 
finansiering från vem som helst i hela världen. Den som vill stötta ett projekt kan enkelt göra 
det via sms, Pay Pal-konto, Swish eller liknande. 

Crowdsourcing handlar om att personer gemensamt kan bidra med idéer, tid, kompetens eller 
pengar till ett projekt eller en sak. Detta görs oftast genom öppen och tillgänglig data för att 
få möjligheter till att ge och få input. Man justerar efter den feedback man får och man bör 
inte ta åsikterna som kritik utan se allt som positiv feedback. Det är en lekfull metod där det 
inte finns några rätt eller fel, det kan vara galna och konstiga idéer som testas och faktiskt 
visar sig fungera. Ibland blir även resultatet något helt annat än man tänkt sig och det är det 
som gör metoden både rolig och nyttig. Tankesättet har att göra med att förstå problemet, 
skapa hypoteser kring dess lösning för att sedan bygga rätt lösning.  
Wikipedia är en variant, även biblioteken har börjat arbeta med detta, som ”Verktygslådan 106

Design thinking” för bibliotek.  

 http://xn--designthinkingfrbibliotek-dsc.se/verktygsladan-design-thinking-for-bibliotek/106
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D 
Delningsekonomi, ”Dela är det nya äga”, är en ny typ av ekonomi som håller på att växa 
fram. Mycket tack vare internet då tjänster lättare kan bytas och säljas mellan personer, som 
Airbnb, Uber och bilpooler. 

Design Thinking, ett sätt att lösa problem som tar avstamp i användarens behov genom att 
definiera utmaningar och förbättringsområden. Man arbetar aktivt för att förstå problemen 
och på så sätt hitta fram till rätt lösningar. Även om Design Thinking har sina rötter i 
produktdesign så tillämpas det för att skapa tjänster, lösa affärsproblem, designa processer 
och policys samt när man arbetar med sociala frågor.  

Digital transformation är en digital förändringsprocess som när man gick över till BankId. 

E 
Experimentell arkeologi, ett sätt att förstå gammal teknik genom att rekonstruera ett föremål 
som är i första hand baserat på arkeologiskt källmaterial. Det kan vara ett sätt att pröva en 
hypotes. Många gånger måste man kompromissa mellan gammal och modern teknik. 

G  
Geocaching, ibland kallad för ”skattjakt med GPS”. Det är att förmedla information om 
platser och leda besökare till en plats för att de ska kunna finna något som är nergrävt. Man 
gömmer någonting ute och publicerar koordinater till gömman på webbplatsen 
geocaching.com. Intresserade kan sedan leta upp gömman, geocachen, och loggar sitt besök 
på cachesidan på nätet så att alla kan läsa loggarna utan att leta upp gömman i fråga. 

Glokalt samhälle handlar om att man på lokal nivå är delaktiga i världen. Man kan numera 
förflytta tjänster och produkter samt människor på enkla sätt dygnet om.  

H  
Hållbarhet. Man kan förklara detta som att man prioriterar lösningar som ger synergieffekter 
mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna - med god kvalitet - samt att 
balansera dessa mot varandra. Hållbar utveckling och tillväxt kan beskrivas som att en 
ekonomisk tillväxt är hållbar när behov kan tillfredsställas, ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt samtidigt som man arbetar långsiktigt så att det finns förutsättningar för kommande 
generationer att tillgodose sina behov. Se gärna exempel under kapitel 4.6. 
”Hållbar besöksnäring behöver inte vara dyrare, den måste däremot vara prisvärd.”  
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I 
Internet of things (IoT), eller sakernas internet, benämns även som machine-to-machine 
(m2m) eller internet of everything (IoE). Det handlar det om en stundande revolution när 
miljardtals smarta enheter, tjänster och funktioner kommer att kopplas till internet. Alltifrån 
små kretsar i hushållsapparater till gigantiska industrimaskiner som kommer att förändra vårt 
sätt att leva och arbeta på. 

Interpretation är att tolka. Här handlar det om att försöka tolka landskapet samtidigt som man 
försöker strukturera innehåll så att allt får en större mening. Målet kan vara att ska försöka 
väcka en nyfikenhet i besökaren, att bygga upp en spänning och låta frågor växa så att svaret 
sedan blir ett effektfullt avslöjande, vilket leder till ett engagemang för ett hållbart natur- och 
kulturarv.  

L  
Leakage, att importer av varor och tjänster samt vinster inte stannar i bygden. 

Linkage, att inkomster stannar i närområdet och att man ser till att varor och tjänster kan 
handlas lokalt. Att vara med och ta fram säljfrämjande åtgärder och återinvestera i 
lokalbefolkningen. 

M  
Molnet handlar ungefär om att vi arbetar mot servrar över internet istället för lokalt på vår 
egen eller annan enhet. Molntjänster gör det möjligt att använda externa IT-resurser som vi 
får tillgång till via internet och betalar för efter användning, som en tjänst. Anledningen till 
varför det kallas för molnet skulle kunna vara för att vi aldrig ser den hårdvara vi nyttjar, vi 
får känslan av att allt händer framför oss i tunna luften, eller för att man i internets tidiga 
dagar ritade moln i diagram för att beskriva nätverk.  

P  
People, Planet, Profit står för riktlinjer för att skapa positiva sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekter sammankopplat här med en ansvarsfull turism.  
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Q 
- QR-kod (Quick Response), är en tvådimensionell streckkod som blivit allt vanligare för att 

olika former av streckkodsläsare finns tillgängliga som applikationer till smartphones. 
Koden motsvarar en text, till exempel en länk till webben. Koderna skapas idag ofta gratis 
och kan skrivas ut och sättas upp där man vill förmedla något. Besökaren tar en bild med 
sin kamera i sin smartphone och via koden länkas besökaren vidare till exempel en film på 
YouTube, en text på en webbsida, en ljuduppspelning eller kontaktinformation.  

T  
Triple Bottom Line handlar om de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna som  

V  
Virtual reality (VR) är en datorsimulerad verklighet som innesluter användaren i en helt 
digital värld. Datatekniken replikerar en miljö, verklig eller inbillad och simulerar 
användarens fysiska närvaro samt miljö för att möjliggöra användarinteraktion. Virtuell 
verklighet skapar artificiella sensoriska upplevelser. Man kan uppleva detta bland annat via 
särskilda VR-glasögon. 

W 
Wearables är uppkopplad teknik som är integrerad i stora ekosystem av big data. Det kan vara 
smarta klockor eller mindre saker som kan fästas på kroppen, saker eller kläder med bland 
annat en GPS-funktion.  
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Not: 

Vill man ha filmen, som är redigerat med effekter för att kunna visualisera projektets syfte, 
eller/och inspiration och stöd inför ett visualiseringsarbete - sänd en e-post till projektledaren 
Helen Andersson: uddevallahelen@gmail.com 

#  

Bästa hälsningar, 

Helen 
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