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Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har delat ut 360 000 kronor till 
turismforskning.  
- Årets stipendiater är utvalda för sin höga kvalitet på tidigare forskning och för projekt 
som kan bli viktiga tillskott till utvecklingen inom svensk turistnäring, säger Björn 
Eriksson, landshövding i Östergötlands län och ordförande i Stiftelsen för 
kunskapsfrämjande inom turism.  

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har sedan 1996 delat ut ca 5,5 miljoner kronor 
fördelat på 109 stipendiater. I år har stipendier gått till:  
 
Per Strömberg, Fil.Dr, 120 000 kr för projektet:  
Kalla krigets försvarsanläggningar - kulturarv, turistmål och upplevelsecentrum  
Dagens försvarsverksamhet har gjort många försvarsanläggningar överflödiga. Det finns 
några exempel på hur anläggningar blivit använda inom upplevelseindustrin. Men vad 
begränsar ett kreativt användande som gagnar upplevelsenäringarna? Detta forskningsprojekt 
ska leda till konkreta förslag på hur svenska försvarsanläggningar kan bli en tillgång för 
turistnäringen. Fallstudier kommer att utföras med Aspö och Hemsö som exempel.  
 
Sanja Vujicic, Ek.Dr, 120 000 kr för projektet:  
Utveckling och kommunikation av teman inom kulturturism  
Hur utvecklas och kommuniceras kulturella teman av inom turistnäringen? 
Forskningsprojektet kommer att utvärdera utvecklingen av kulturella teman i Göteborg, i 
Bohuslän och på en Europeisk destination. Målet är att projektet ska leda till förslag som kan 
hjälpa destinationer och turistorganisationer att utveckla och marknadsföra kulturturism.  
 
Sanja Vujicic, Ek.Dr. och Turismens Utredningsinstitut, 120 000 kr för projektet:  
Kunskapsutveckling genom samverkan  
Forskare vid universitet och praktiker i näringslivet har ofta olika syn på vad forskning är och 
vad det kan resultera i. Hur kan man hitta bättre och mer effektiva sätt att kommunicera 
kunskap till aktörer inom turist- och besöksnäringen? Detta projekt ska ge forskaren en bättre 
förståelse för aktörer i näringslivet och därmed kunna förbättra kunskapsförmedlingen av 
forskarrön till näringslivet.  
 
- Ambitionen är att stipendiernas resultat ska tillföra svensk turistnäring nya kunskaper och 
erfarenheter, säger Björn Eriksson, landshövding i Östergötlands län och ordförande i 
Stiftelsen. Förhoppningen är också att sammanföra forskare och turistföretagare.  
 
Läs mer om Stiftelsen och stipendiaternas projekt på www.nutek.se/stiftelsen  
 
Ytterligare information:  
Augustine Gärtner Ask, Nutek och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, 08-681 91 
43  



Per Strömberg, Fil.Dr, Agderforskning, 070-664 93 39 alt. +47 48010528  
Sanja Vujicic, Ek.Dr, Handelshögskolan vid Göteborgs univ, 070-662 02 21 alt. 031-786 15 
47 

NUTEK stärker näringslivet genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler 
starka regioner. Nutek är en nationell myndighet. 

 
Toni kommentar: 
I år har det delats över 1 miljard kronor i EU regionalstöd till projekt likt dessa ovan är 
sysselsättningsterapi, förlorade pengar som går till spillan utan allmän nyttan. 
Det gäller att köpa vänner, här i finns det ingen skillnad mellan en sosse styrd och 
Allians regering, skicka pengar till gaphalsarna så att dom är tysta, turistnyttan 
ointressant. 
När kommer vi få uppleva One Vision – One Goal?  
 
 
Sooooorrry - NUTEK stärker näringslivet genom att bidra till fler nya företag – det gör ni 
inte alls utan ni slår sönder företag till förmån för verksamheter som redan lever på 
skattepengar, om det vore lite stuns i vår regering vore ni den första myndigheten som 
skulle bort! 
 


