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Förord
Den här rapporten presenterar resultatet från ett projekt med titeln 
”Kunskapsstyrning i besöksnäringen”. Det är ett arbete som har finansierats 
av Tillväxtverket, och syftar till att undersöka hur kommuner och regioner kan 
stödja, påverka och främja kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Projektet 
grundar sig i Tillväxtverkets regeringsuppdrag Hållbar produktutveckling med 
fokus på natur- och kulturturism, 2016-2019 (HPU). Projektets omfattar sju 
regioner som arbetar för att utveckla hållbara turistdestinationer och företag 
med ett ökat utbud av exportmogna produkter för internationella besökare. 
Arbetet med studien har genomförts av Petra Svensson och Sebastian Larsson. 

Genom rapporten framkommer det att frågan om kunskapsstyrning 
kan diskuteras utifrån olika aspekter och de som står i fokus här är 
kunskapsperspektiv och kunskapsnätverk. Det som också blir väldigt tydligt 
genom rapporten är att strukturerna och processerna för kunskapsstyrning 
ser olika ut för olika regioner. Vidare belyser rapporten på ett intressant sätt 
hur samverkan organiseras mellan offentliga aktörer och företagssektorn. 

Förutom författarna är det andra aktörer som bidragit till att den här 
rapporten har kunnat färdigställas. Vi vill rikta tack till Tillväxtverket och 
till de som har bidragit med sin tid och kunskap för intervjuer. Vi hoppas att 
resultatet ska komma till nytta hos de aktörer som är involverade i utveckling 
av turistdestinationer och också för en vidare krets av läsare som har ett 
intresse för kunskapsstyrning och regionala processer mer generellt. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Denna studie syftar till att klargöra vilka kunskapsaktörer som uppfattas som 
viktiga för den svenska besöksnäringen, hur kunskapsperspektiv samordnas, 
vilka kunskapsnätverk som finns i regionerna och hur man i dessa arbetar 
med kunskapsstyrning. Genom att studera detta får vi en grund för att dra 
slutsatser kring olika former av kunskapsstyrning inom besöksnäringen. 

Rapporten är skriven inom forskningsprojektet ”Kunskapsstyrning i 
besöksnäringen”. Projektet finansieras av Tillväxtverket, och syftar till att 
undersöka hur kommuner och regioner kan stödja, påverka och främja 
kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Projektet grundar sig i Tillväxtverkets 
insatser under perioden 2016-2019, Hållbar produktutveckling (HPU), som 
syftar till att skapa det som man kallar fler ”exportmogna” turistdestinationer. 
I denna insats ingår sju regionala aktörer:  Region Blekinge, Region Dalarna, 
Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, 
Tourism in Skåne AB och Västarvet. Rapportens huvudsakliga empiriska 
material är intervjuer med de regionala projektledarna, som kompletterats 
med intervjuer med besöksnäringsföretagare.  

Studien utgår från litteratur om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling 
kombinerat med litteratur om samverkan, tvärsektoriell styrning och nätverk. 
Vi analyserar intervjumaterialet utifrån tre frågor: 

1) Vilken form av kunskap står i fokus?

2) Vilka aktörer blir föremål för kunskapsstyrning och hur interagerar 
dessa aktörers kunskap?

3) Vilka nätverksformer för kunskapsflöden kan urskiljas?

Tre primära former av organisering för kunskapsstyrning kan skönjas i 
analysen. Den första kännetecknas av organiskt och ganska informellt 
utbyte av kunskaper mellan aktörer, utan specifikt angiven riktning på 
kunskapsstyrningen. Den andra kännetecknas av strategiskt arbete med 
inriktning mot att få olika aktörer att ta sig an destinationsperspektivet. 
Detta innebär en mer formellt angiven riktning på kunskapsstyrningen. Den 
tredje kännetecknas av en uppdelning av olika slags perspektiv och kunskaper 
mellan aktörer, där de regionala aktörerna intar ett destinationsperspektiv 
och strategiskt stöttar besöksnäringsföretag i sin utveckling utifrån detta 
perspektiv, samtidigt som dessa fokuserar på sina specifika kunskapsområden. 
Samtliga former för kunskapsstyrning har potentiella för- och nackdelar för 
kunskapsutvecklingen inom besöksnäringen. 
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Kapitel 1. Inledning
Kunskapsstyrning har sedan slutet av 90-talet fått ett ökat intresse och ses i 
allt högre grad som ett verktyg för ökad innovations- och konkurrenskraft, 
i samhället som helhet och för enskilda företag. Idén att kunskap och 
innovation är viktigt för att företag ska kunna behålla sina komparativa 
fördelar på marknaden är inte ny, Schumpeter argumenterar för detta 
redan 1934 (Schumpeter 1934). Vad som dock utmärker utvecklingen inom 
det som OECD kallar den kunskapsbaserade ekonomin (OECD 1996) är 
understrykandet av styrning och överföring av kunskap.  Kunskap betraktas 
som en resurs, och argumentet är att överföringen och utvecklingen av 
denna bör styras och understödjas. Argumentet för kunskapsstyrning är 
således att kunskap är en avgörande faktor för att aktörer ska kunna svara 
på organisatoriska förändringar, förbli konkurrenskraftiga och redo att 
bemöta de förändringar som sker på marknaden (Cooper 2006; Cooper 
2015; Scott m.fl 2008; Argote & Fahrenkopf 2015; Beesley & Cooper 2008). 
Kunskapsstyrning har i det sammanhanget betraktats som etablerandet av 
en infrastruktur för att överföra och utveckla kunskap på ett visst område (se 
t.ex. Nelson & Winter 1982). Styrning och överföring av kunskap kan också 
vara mer eller mindre specifik: det går att betrakta kunskapsstyrning som 
enbart understödjande av kunskapsutbyten, och det går också att betrakta 
kunskapsstyrning som en styrning av vilken slags kunskap som ska utvecklas 
och utbytas. Kunskapsstyrning tillämpas inom alla näringar, och inom både 
näringsliv, och den offentliga och ideella sektorn. 

En av de näringar där betydelsen av kunskap och kunskapsstyrning 
framhållits, är besöksnäringen. Besöksnäringen betraktas som viktig ur ett 
samhällsperspektiv, eftersom den anses erbjuda möjlighet till tillväxt och 
utveckling på platser som saknar möjlighet till andra konkurrensfördelar. 
Den utgör också en bred arbetsmarknad som fångar upp även individer utan 
högre utbildning (se Åberg 2017). Förutsättningarna för kunskapsutveckling 
och kunskapsstyrning inom besöksnäringen behandlas mer utförligt nedan.  
Besöksnäringen kännetecknas dock – i all korthet – av att den består av många 
olika aktörer inom privat, ideell och offentlig sektor. Dessa aktörer har olika 
uppgifter och arbetar utifrån delvis olika logiker. Många av företagen inom 
besöksnäringen är förhållandevis små. Samtidigt ingår både privata, ideella 
och offentliga aktörer i olika former av bransch- och sektorsöverskridande 
samarbeten. Exempel på sådana samarbeten är destinationsnätverk, nätverk 
för produktutveckling eller samarbeten för gemensam paketering. Allt detta 
kan vara av betydelse för möjligheterna att utveckla och överföra kunskap 
inom näringen och, i förlängningen, för att uppnå det övergripande målet 
kvalitet och tillväxt i besöksnäringen (Baggio & Cooper 2010; SOU 2017:95).

I den här studien intresserar vi oss för vilka kunskapsaktörer som uppfattas 
som viktiga för den svenska besöksnäringen. Vi är också intresserade av hur 
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olika perspektiv på kunskap samordnas. Vidare är vi intresserade av vilka 
kunskapsnätverk som kan beskrivas som viktiga, och hur man arbetar med 
kunskapsstyrning i dessa. Genom att undersöka destinationsutveckling på 
regional nivå i Sverige, kommer får vi en grund för att dra slutsatser kring olika 
former av kunskapsstyrning inom den svenska besöksnäringen. Forskningen 
om kunskapsstyrning är mycket omfattande och delar av den kommer att 
fungera som utgångspunkt för vår studie, Vi har dock valt att avgränsa oss till 
den litteratur som har bäring på kunskapsstyrning inom just besöksnäringen.1

1 Denna rapport är skriven inom forskningsprojektet ”Kunskapsstyrning inom svensk besöksnäring”. 
Studien har finansierats av Tillväxtverket, och syftar till att undersöka hur kommuner och regioner 
kan stödja, påverka och främja kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Projektet grundar sig i 
Tillväxtverkets regeringsuppdrag Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism, 
2016-2019 (HPU). Projektets omfattar sju regioner som arbetar för att utveckla hållbara turistdes-
tinationer och företag med ett ökat utbud av exportmogna produkter för internationella besökare. I 
denna insats ingår sju regionala aktörer:  Region Blekinge, Region Dalarna, Region Uppsala, Region 
Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB och Västarvet. Utgångspunkten är att dessa 
regionala aktörer ska driva samverkan mellan besöksnäringsaktörer i sina regioner, och skapa nya 
upplevelser och paket hela vägen från resa till att bo, äta och göra, som ska gör det lättare att få ut så 
mycket som möjligt från kultur- och naturturism. Denna rapport fokuserar på den regionala offentliga 
organisationens roll i detta arbete, och bygger på intervjuer med regionala samordnare inom Hållbar 
produktutveckling.
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Kapitel 2. Kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning
Allt fler frågor har kommit att betraktas som komplexa, i behov av samordning 
av många aktörer tvärs över olika sektorer, och i behov av kunskapsutveckling. 
Ibland används termen ”wicked issues” för att beskriva områden som inte har 
självklara definitioner av vad som är ett problem och där det är otydligt vilka 
åtgärder som är tillgängliga och lämpliga (Weber & Khademian 2008; Rittel 
& Webber 1973). I den svenska kontexten beskrivs besöksnäringen som sådan 
komplex fråga, som kräver samverkan och nätverk mellan aktörer, och som är i 
behov av kunskapsutveckling- och styrning (SOU 2017:95). Kunskapsstyrning 
utgör i sin tur en del av ett större styrningskomplex, som bygger på tanken att 
det uppstår viktiga synergi- och samordningsvinster när idéer, resurser och 
aktörer möts. Inom besöksnäringen har detta kommit att aktualiseras genom 
destinationsutveckling som övergripande styr- och utvecklingsprincip. Med 
destination avses en geografisk och administrativ plats på vilken besökaren 
bor, äter och upplever. Destinationsutveckling avser ”interaktionen mellan 
en destinations intressenter [som sker] i syfte att stärka en destinations 
konkurrenskraft” (Tillväxtanalys 2012).

Ofta beskrivs nätverk och samverkan som helt centrala – både för att 
klara av så kallade wicked issues och för arbetet med kunskapsutveckling. 
Nätverk beskrivs ofta vara en viktig infrastruktur för kunskapsutveckling 
– inte bara inom besöksnäringen utan inom i stort sett alla sektorer och 
näringar (se t.ex. Kohleimaninen m.fl. 2016 och Leydesdorff 2012). Begreppet 
samverkanskompetens har använts för att beskriva förmågan att röra sig 
mellan olika kontexter, bygga relationer över tid och överföra kunskap 
mellan olika grupper. Aktörer med denna form av kompetens kallas ibland 
för ”boundary spanners” (Williams 2012; Williams 2013) och de har även 
inom forskningen på turist- och besöksnäringsfältet framhållits som viktiga 
aktörer för kunskapsspridning (Cooper 2015). I vår studie intresserar vi oss 
för vilka som uppfattas som besöksnäringens viktiga kunskapsaktörer, för 
hur olika perspektiv på kunskap samordnas och för vilka kunskapsnätverk 
som uppfattas som viktiga inom besöksnäringen. I vår analys relaterar vi 
till tidigare forskning om både kunskapsstyrning och om samverkan och 
nätverkssamarbete mer generellt. 

Inom kunskapsstyrnings- såväl som inom samverkansforskningen kan 
man skönja en spänning i synen på kunskap;

1) å ena sidan kan kunskap ses som en instrumentell resurs som kan 
överföras och samordnas mellan olika kunskapsfält genom nätverk och 
gemensamma målbilder (se t.ex. Ansell & Gash 2008), och 

2) å andra sidan finns uppfattningen att samordning mellan kunskapsfält 
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är ouppnåelig, eftersom olika kunskapsfält inte kan samordnas utan att 
man därmed tappar delar av den specialiserade kunskapsutvecklingen 
och tolkningsramarna (se t.ex. Vangen 2016; Candel & Biesbroek 2016; 
Tosun & Lang 2017; van Hulst & Yanow 2016; Aukes m. fl. 2017).

Spänningen mellan idén om kunskap som överförbar och generell, och 
idén om kunskap som mer specifik är relevant inom besöksnäringen. 
Här syns spänningen framförallt i relationen mellan den generella och 
destinationsövergripande kunskapen, och den mer sektorspecifika kunskapen. 
Vår bedömning är att allt mer fokus riktats mot den generella kunskapen  
– som både överbryggar och sammanlänkar sektorsspecifik kunskap och som 
syftar till att förbättra förmågan att etablera och utveckla hela den destination 
inom vilken olika företag och aktörer ingår. 

När den generella kunskapens betydelse framhålls, understryks ofta att 
relationen mellan det offentliga och det privata är viktig. Samverkan mellan 
offentligt och privat ses som önskvärd, för det första. För det andra beskrivs 
det offentligas roll för att etablera arenor för samverkan (SOU 2017:95, 
Baggio m.fl. 2010), snarare än som att bistå enskilda näringsidkare i deras 
sektorsspecifika kunskaps- och metodutveckling. Denna riktning innebär att 
den efterfrågade kunskapsutvecklingen och -styrningen förväntas fokusera 
på destinationen snarare än den specifika företagssektorn som det enskilda 
företaget verkar inom. 

Vår studie syftar till öka kunskapen om kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom besöksnäringen genom att undersöka följande frågor:  

1) Vilken form av kunskap står i fokus, kunskap om den specifika sektorn 
eller en övergripande kunskap om besöksnäringen och destinationen 
som helhet?

2) Vilka aktörer blir föremål för kunskapsstyrning och hur interagerar 
dessa aktörers kunskap?

3) Vilka nätverksformer för kunskapsflöden kan urskiljas?

I texten som följer intar vi en kritiskt problematiserande hållning. Det innebär 
att vi kommer att problematisera våra informanters sätt att se på kunskap, 
kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. Samtidigt uppfattar vi att det är 
möjligt att betrakta kunskapsstyrning som en pragmatisk resurs som fungerar 
bättre när eventuella inbyggda paradoxer och logiska krockar tydliggörs (se 
t.ex. Termeer m.fl. 2015; Daviter 2017; Vangen 2016; Jarzabkowski & Lê 2017). 

Vår studie bygger på intervjuer med företagare verksamma inom 
besöksnäringen, och med projektledarna som har i uppgift att leda insatser i 
HPU-projektet i de sju utvalda regionerna. Projektledarnas  perspektiv är viktigt 
eftersom de kan antas ha en gränsöverskridande roll för kunskapsstyrning. 
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Företagarnas perspektiv är viktigt, då de i någon mening är föremål för den 
samordning och kunskapsstyrning som vi intresserar oss för. 

I texten som följer konkretiserar vi frågeställningarna med hjälp av teorier 
om kunskapsstyrning, vilket mynnar ut i en modell för analys. Därefter följer i 
kapitel 3 genomgång av material och tillvägagångssätt. I kapitel 4 presenteras 
analysen, och följs av en avslutande diskussion i kapitel 5. 

2.1. Kunskapsstyrning av ett diversifierat fält - kunskap om vad?
Besöksnäringen är ett fält som kännetecknas av diversitet. Den består av många 
aktörer från olika näringsgrenar. Detta har betydelse för kunskapsstyrningen, 
eftersom utgångspunkterna och värderingarna kan se olika ut beroende 
på aktör och sammanhang (van der Zee m.fl 2017; Islam m.fl. 2017). Att 
organisera samverkan mellan aktörer kan därför innebära stora utmaningar. 
Om aktörerna har olika utgångspunkter och olika idéer om vilken kunskap som 
är viktig, kan det ta tid att etablera det förtroende som fungerande samverkan 
kräver (van der Zee m.fl 2017; Baggio m.fl. 2010; Mishra 1996; Ansell & 
Gash 2008; Wittman 2010). En viktig del av förtroendeskapande mellan 
olika aktörer är att hitta gemensamma punkter där man kan mötas, såsom 
drivkrafter, identiteter eller erfarenheter. De kan vara svåra att hitta om det 
är många aktörer med många olika perspektiv som är involverade (Wittman 
2010; Williams 2012). På ett diversifierat område som besöksnäringen är det 
alltså viktigt att undersöka vad det är man förväntas öka kunskapen om, när 
man arbetar för att främja och utveckla kunskap. 

Forskningen om turism och besöksnäring präglas också av diversitet. 
Idag finns ett växande utbud av turismvetenskapliga utbildningar, 
forskningsprogram och vetenskapliga tidskrifter. Traditionellt har 
turismforskningen emellertid hämtat inspiration och kunskap från en rad 
olika akademiska discipliner. En vanlig uppdelning i en svensk kontext 
är den som skiljer mellan geografiska perspektiv och företagsekonomiska 
perspektiv på turism (Åberg 2017). Antropologen Eric Cohen skrev 1979 
att forskare inom ekonomiämnena tenderat att ha en positiv inställning till 
turism. De företagsekonomiskt orienterade studierna fokuserar i flera fall på 
just besöksnäringen och på dess betydelse för den ekonomiska utvecklingen 
på en plats. Företagsekonomer som studerar besöksnäringen har också 
undersökt affärsmodeller, strategier för marknadsföring och försäljning och 
konsumentbeteenden. De geografiskt orienterade studierna fokuserar istället 
på platsen, på destinationen och på de dynamiska effekter som turism kan 
ha på lokalsamhället. Även inom turismforskningen går det alltså att urskilja 
olika perspektiv och olika kunskapsfokus. Det finns skäl att tro att detta kan 
ha betydelse för kunskapsutvecklingen inom själva näringen. 

Det är av flera skäl inte självklart vilken form av kunskap som avses när vi 
undersöker kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom besöksnäringen.  
Flera försök har dock gjorts för att på ett mer systematiskt sätt beskriva olika 
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sorters kunskap och hur den kan vara betydelsefull inom besöksnäringen. 
Cooper (2015) skiljer till exempel på tre typer av inomorganisatorisk 
kunskap: organisatorisk kunskap (kunskap på strategisk och strukturell 
nivå rörande t.ex. marknadsföring och destinationsutveckling), operationell 
kunskap (kunskap som behövs för att kunna utföra utgifterna, t.ex. för att 
ta fram en broschyr), och stödkunskap (kunskap som handlar om specifika 
uppgifter, metoder och tekniker). I andra sammanhang har begreppen 
sektorsorganiserade och destinationsorganiserade nätverk använts för att 
belysa hur nätverk för utveckling och kunskapsförmedling kan samla antingen 
representanter från vissa sektorer eller näringsgrenar, eller representanter för 
en eller flera destinationer (se t.ex. van der Zee m.fl. 2017). Här kommer alltså 
den spänning mellan helhet och specialisering som nämndes inledningsvis 
till uttryck, i termer av vilken sorts kunskap som ska användas som bas för 
kunskapsstyrning- och utveckling. Är det utveckling av specialiserad kunskap 
för respektive sektor, generell överförbar kunskap om företagande, eller är 
utveckling av kunskap för destinationen som är i fokus? Den sektorsspecifika 
kunskapen kan tolkas som kunskap inom den specifika näringsgrenen som 
besöksnäringsföretaget tillhör (boende, mat, upplevelser etc.), medan den 
generella kunskapen kan tolkas som överförbara kompetenser (ekonomi, 
strategiskt arbete, marknadsföring etc.). Den destinationsspecifika kunskapen 
kan tolkas som kunskap om destinationsperspektivet, dvs. att man som aktör 
på destinationen representerar destinationen som helhet. 

Inom forskningen kring kunskap inom besöksnäringen framförs 
argumentet att det är ett problem att många aktörer inte är intresserade av den 
mer generella kunskapen utan framförallt lägger fokus på den sektorsspecifika. 
Detta menar man är hämmande för destinationsutvecklingen (Cooper 2015; 
se även Durst & Edvardsson 2012). Orsaken till att detta kan tolkas som ett 
problem är att den produkt som kunskapsstyrningen förväntas utveckla är 
just destinationen. Destinationsspecifik kunskap kan betraktas som något 
av ett mellanting mellan generell och specifik kunskap, då den utgår från 
den specifika destinationen men samtidigt innebär ett sektorsövergripande 
helhetsperspektiv med utveckling av generella kunskaper. 

Dessa tre kunskapskategorier: sektorsspecifik, destinationsspecifik och 
generell kunskap, fungerar därför som utgångspunkt för att analysera vad 
det är man i besöksnäringen innehållsligt förväntas ha kunskap om och vad 
kunskapsstyrningen förväntas generera.

2.2. Vilka aktörers kunskap? 
I takt med att besöksnäringen i allt högre grad kommit att betraktas som 
ett viktigt område för ekonomisk tillväxt och utveckling har behovet av 
samordning av perspektiv och aktörer framförts. Som nämndes ovan ger 
denna diversitet upphov till frågan vad det är för kunskap som ska styras och 
ökas. Nästa aspekt som behöver klargöras för att urskilja hur kunskapsstyrning 
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inom besöksnäringen är organiserad, är vilka aktörer som betraktas som 
föremål för kunskapsstyrning, det vill säga, vem är det som behöver kunna de 
här sakerna och lära sig mer om dem. 

Den viktigaste orsaken till att besöksnäringen refereras till som diversifierad 
och komplex är som nämnts att många olika typer av verksamheter är 
involverade. Besökare äter, bor och upplever på en och samma destination, 
och möter flera olika företag och ideella föreningar i dessa olika aktiviteter 
(Baggio m.fl. 2010; Haugland m.fl. 2011). Men besöksnäringen är diversifierad 
inte enbart på grund av att många näringsgrenar är representerade inom den. 
Den är också mångfacetterad på grund av den roll offentliga aktörer spelar 
genom exempelvis tillstånd och tillsyn, skötsel av natur- och kulturtillgångar, 
och kollektivtrafik (se SOU 2017:95). Offentliga sektorn spelar också en viktig 
roll vad gäller kunskapsstyrning. Många initiativ för kunskapsstyrning och 
samordning av destinationsutveckling kommer från det offentliga, genom 
till exempel organisering av nätverk, erbjudande om utvecklingsservice till 
besöksnäringsföretag och föreningar och tillsättning av tjänstepersoner 
med strategiska uppdrag att samordna och driva besöksnäringsfrågan. 
Besöksnäringen har också i allt högre grad kommit att betraktas som 
ett tvärsektoriellt politikområde, som går in i många sektorer inom den 
offentliga organisationen, och som sträcker sig över statliga, regionala och 
kommunala nivåer. Detta innebär att offentliga aktörer inte bara initierar 
kunskapsstyrning, utan också innehar kunskap som kan anses behöva styras i 
riktning mot utveckling av besöksnäringen.

De två aktörsgrupper som oftast diskuteras i samband med kunskaps-
styrning är således besöksnäringsaktörer och offentliga aktörer. En tredje 
grupp aktörer som är relevanta är olika slags kunskapsaktörer. I takt med att 
besöksnäringen kommit att ses som ett utvecklingsområde har också antalet 
kunskapsaktörer ökat. Med kunskapsaktörer avses utbildningsväsendet, 
forskningsaktörer och konsultverksamheter. Inom litteraturen kring 
utveckling, besöksnäring och samverkan markeras i hög grad vikten av att 
dessa aktörer samarbetar med besöksnäringsaktörer och offentliga aktörer 
(Yigitcanlar m.fl. 2017; Kolehmainen m.fl. 2016). När besöksnäringen blir 
föremål för kunskapsstyrning uppstår frågan vilken roll dessa aktörer spelar. 

Dessa kategorier: besöksnäringsaktörer, offentliga aktörer och kunskaps-
aktörer, representerar således tre grupper inom besöksnäringen som alla fyller 
viktiga funktioner. Kategorierna fungerar som utgångspunkt för att analysera 
vilka aktörer som blir aktuella för kunskapsstyrning och hur olika aktörers 
kunskap på området interagerar.
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2.3. Kunskapsstyrning i nätverk
Nätverk framhålls inom många forskningsfält som väsentliga för styrning 
och överföring av kunskap. Inom turismforskningen har flera argument för 
nätverkens betydelse framförts. 

Det första argumentet utgår från synen på besöksnäringen som en komplex 
näring omfattandes många olika aktörer och perspektiv, som samtidigt är i 
behov av att samverka med varandra för att utveckla destinationen. 

Det andra argumentet är att besöksnäringen är en bred näring även 
utifrån besökarens perspektiv. När besökaren rör sig mellan alla dessa typer 
av aktörer skapas interaktionsytor och ett beroende mellan aktörer inom 
besöksnäringen. På grund av detta antas dessa aktörer då ha användning av 
att skapa kontakter med varandra för att gemensamt sträva mot att förbättra 
hela upplevelsen för besökaren. 

Det tredje argumentet handlar om besöksnäringens decentraliserade 
karaktär. Besöksnäringen är uppbyggd av många aktörer, ofta med hög 
personalgenomströmning. Dessa är lokaliserade inom olika näringsgrenar, 
vilket talar för nätverksbildande och synen på nätverk som resurs för att 
hantera dessa faktorer (Scott m. fl. 2008). 

Det fjärde argumentet utgår från det faktiska område som besöksnäringen 
verkar inom. En betydelsefull del av resurserna som besöksnäringen använder 
sig av kan definieras som allmänna tillgångar. Dessa resurser är tillgängliga 
för alla medborgare, framför allt genom allemansrätten. Det gäller t.ex. 
naturresurser som skogar, sjöar eller nationalparker. Även byggda resurser 
kan vara för allmänheten, som t.ex. muséer, gallerier eller köpcentrum. Alla 
dessa allmänna resurser kontrolleras av flera olika aktörer i samhället, och 
dessa aktörer har ett gemensamt intresse att koordinera sitt arbete igenom 
t.ex. olika former av nätverk (Scott m. fl. 2008). 

Det femte och sista argumentet handlar om att destinationsutveckling 
kommit att få ett särskilt fokus inom besöksnäringen, både inom forskning 
och praktik. Destinationer blir en sammanslagning av alla aktörer som arbetar 
inom ett område för ett skapa en helhetsupplevelse för besökaren. Det kan 
vara privata företag, kommuner eller statliga myndigheter som samarbetar 
inom ett specifikt geografiskt område för att säkerhetsställa komparativa 
fördelar och ansvara för hållbar utveckling. Detta perspektiv understryker 
därför vikten av kunskapsutbyte, samverkan och nätverk. 

Kunskapsöverföring och kunskapsstyrning i nätverk kan förstås 
utifrån två typer av kunskap som Polanyi (1966) klassificerar som tyst 
(tacit) och explicit kunskap. Dessa två kategorier används generellt inom 
kunskapsstyrningslitteraturen för att diskutera aspekter av styrning (se t.ex. 
North & Kumta 2018, Hislop m. fl. 2018). Den första typen av kunskap är 
den som kallas ”tyst”. Den tysta kunskapen är den som vi besitter som man 
inte tänker på då det handlar om egna närmast intuitiva kunskaper. Därför 
är det svårt att kodifiera denna tysta kunskap, och den är svår att föra vidare 
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till andra personer (Scott m. fl. 2008). Denna kunskap kan därför också sägas 
ha informella drag, då utbytet av den bygger på interaktion och relationer, 
och praktiker snarare än nedskrivna fakta. Den andra formen av kunskap 
som Polanyi (1966) presenterar är explicit kunskap. Explicit kunskap är 
kodifierad och nedskriven i form av t.ex. rutiner eller styrdokument, och kan 
då lättare föras över till andra medarbetare inom en organisation (Scott m. fl. 
2008). Denna form av kunskap har alltså mer formella drag, genom att den 
kan överlämnas och utbytas genom text. Vi fokuserar inte här på skillnaden 
mellan tyst och explicit kunskap, utan på hur organiseringen och nätverken 
för utbyte och transformation av kunskap kan se ut. 

Forskningen om kunskapsstyrning har ägnat nätverkens och 
nätverkandets betydelse stort intresse. Shaw och Williams (2009) presenterar 
en kategorisering av den litteratur om kunskapsstyrning som handlar 
specifikt om besöksnäring och nätverk. Argumentet är att nätverk ska ses 
som infrastruktur för kunskapsöverföring, och att denna infrastruktur kan ha 
olika karaktär.  Baserat på denna kategorisering kan man diskutera nätverk 
utifrån två faktorer: å ena sidan huruvida de arbetar mer förtroendeinriktat 
eller mer funktionsinriktat, å andra sidan huruvida de har stor variation vad 
gäller involverade aktörer.

Med grad av förtroende-funktion avses huruvida nätverken har fokus på 
förtroendeskapande eller funktionellt samarbete. Med mer förtroendeinriktat 
fokus bygger samarbetet på delade värderingar, vilja till utveckling och stor 
tilltro. Alternativt kan den sammanbindande faktorn vara av mer instrumentell 
utbyteskaraktär, ”du hjälper mig, så hjälper jag dig” (Newell m. fl. 2002: 120). 
Ett sådant fokus förutsätter att människor som har gemensamma problem 
och kommer från en liknande bakgrund kan samarbeta för att överkomma 
problemen man har framför sig (Gotvassli 2008). I dessa nätverk blir därför 
förtroendeskapande insatser av stor vikt. Med mer funktionellt fokus kan 
samarbetet sägas bygga på olika aktörers bidrag till skapandet av komparativa 
konkurrensfördelar och inte direkt på förtroendeskapande förståelsegrunder. 
Förtroende och funktion behöver givetvis inte vara ömsesidigt uteslutande: 
ett nätverk med högt förtroende kan leda till hög funktionalitet, och hög 
funktionalitet kan generera förtroende. Det vi avser är i vilken grad arbetet 
med kunskapsstyrning är inriktat på det ena eller andra. 

Med grad av variation mellan aktörer avses huruvida nätverken innefattar 
kontakter mellan aktörer från samma organisation, eller om många olika 
aktörer är involverade. Med en låg grad av variation drivs nätverket av en 
form av aktör, oftast offentliga. Förvisso kan andra aktörer bli involverade på 
olika sätt, t.ex. genom informationsutbyten, men stommen i nätverket och 
utvecklingsarbetet utgår från en organisation och arbetet med att hålla ihop 
det får en relativt intern prägel. Med en hög grad av variation drivs nätverket av 
flera olika slags aktörer: offentliga, besöksnäringsaktörer och kunskapsaktörer. 
Arbetet med att hålla ihop nätverket får då en relativt extern prägel. 
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Således kan sammanslutningar av aktörer för kunskapsutbyte analyseras 
enligt dessa två faktorer: grad av förtroendeskapande-funktionellt fokus och 
grad av variation mellan aktörer. De fungerar i denna studie som kategorier 
för att analysera hur ramarna för detta kunskapsutbyte ser ut, och därmed 
förutsättningarna för kunskapsstyrningen i dem.
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Kapitel 3. Material och tillvägagångssätt
Syftet med vår studie är att klargöra vilka kunskapsaktörer som är viktiga 
för den svenska besöksnäringen, hur kunskapsperspektiv samordnas, vilka 
kunskapsnätverk som finns i regionerna och hur man i dessa arbetar med 
kunskapsstyrning. För svara på dessa frågor har vi genomfört kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med sju besöksnäringsstrateger på regional 
nivå i Sverige. Samtliga informanter har haft rollen som projektansvariga 
inom Tillväxtverkets insats Hållbar produktutveckling (HPU). Deras roll 
innebär att driva och samordna det besöksnäringsstrategiska arbetet inom 
respektive region. Denna övergripande samordnings- och utvecklingsroll 
har studerats inom olika politikområden. Gemensamt för dessa är att de 
besitter samverkanskompetens, hanterar frågor som involverar många 
aktörer, och arbetar strategiskt för att driva utvecklingen i en viss riktning. I 
detta arbete spelar kunskapsstyrning en avgörande roll, då utvecklingsarbete 
och samverkan i hög grad anses bygga på kombinationen av etablering av 
gemensamma förståelseramar och utveckling av olika aktörers kompetens. 
Detta innebär att besöksnäringsstrategerna inom HPU kan förväntas arbeta 
med och förhålla sig till kunskapsstyrning inom det besöksnäringsstrategiska 
arbetet. Därmed är de en intressant målgrupp för oss att studera; vilken form 
av kunskap hänvisar de till när de pratar om att det finns ett behov av kunskap, 
vilka aktörers kunskap lyfter de fram, och hur uppfattar de att nätverken för 
kunskapsutbyte är organiserade? 

Utöver projektledarna har fem företrädare för olika typer av 
besöksnäringsföretag intervjuats. Detta har gjort för att få en uppfattning 
om vad företagen anser är en viktig del av kunskapsstyrningen i varje 
område. I de kommande avsnitten presenteras en utförligare beskrivning av 
informanter, hur materialet har analyserats utifrån intervjuerna och vilken 
typ av analysmodell vi har använt i denna rapport. 

3.1. Urval och begränsningar
Våra informanter – både de regionala besöksnäringsstrategerna och företagarna  
– är verksamma inom Tillväxtverkets regeringsuppdrag Hållbar produkt-
utveckling (HPU). De regioner som ingår i HPU har alla fått ansöka om att 
vara med i projektet. De regionala besöksnäringsorganisationerna har lämnat 
in en projektplan för sin medverkan, samt garanterat att de har kapacitet att 
bära hälften av kostnaderna för projektet. Tillväxtverket finansierar den andra 
hälften. 

De regioner som valdes ut att ingå i HPU representerar olika miljöer och 
har olika strukturella förutsättningar för utveckling.  Dessutom kan arbetet 
inom de regionala besöksnäringsorganisationerna antas se olika ut. Vissa av 
dessa regionala besöksnäringsorganisationer har funnits över en längre tid, 
medan andra är relativt nya. Arbetet med kunskapsstyrning kan antas variera 
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beroende på hur väl etablerade de regionala besöksnäringsorganisationerna 
är. Att de regioner som ingår i urvalet skiljer sig åt anser vi gynnar studiens 
validitet. Bredden i vårt urval ger oss möjlighet att explorativt analysera 
skillnader i vilken form av kunskap som står i fokus, vilka aktörer som blir 
föremål för kunskapsstyrning och vilka nätverksformer för kunskapsflöden 
som kan urskiljas. 

Som nämnt ovan, har studien kompletterats med intervjuer från företag 
inom besöksnäringen i de olika områdena. Detta har gjorts för att se hur 
arbetet kring kunskapsstyrning appliceras utifrån de regionala aktörerna till 
företagen. I urvalet till vilka företag som skulle vara med i rapporten, bad 
vi de regionala projektledarna att nämna företag som har varit involverade i 
HPU-projektet och skulle kunna tänka sig vara med på intervjuer angående 
hur man arbetar med kunskapsstyrning. Av dessa sju regioner fick vi förslag 
från fem stycken, och i dessa fem regioner kontaktades företagen via mail 
med en förfrågan om att delta i studien. Företagen som har deltagit i studien 
representerar olika näringsgrenar inom besöksnäringen, som t.ex. boende, 
restaurang och event. 

3.2 Empiriskt material
Vår studie bygger i huvudsak på kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
med regionala besksnäringsstrateger, och med representanter för 
besöksnäringsföretag. Intervjuerna följde en övergripande intervjuguide. 
Frågorna var öppna i den bemärkelsen att våra respondenter fick prata fritt 
och obehindrat kring de ämnen som togs upp i intervjun.2 Intervjuerna 
genomfördes genom personliga möten, över telefon och via videosamtal. 
Alla intervjuer spelades in efter tillåtelse av deltagarna, och har sedan 
transkriberats. Efter transkribering har författarna genomfört en kvalitativ 
innehållsanalys av materialet, för att se vad våra respondenter har sagt 
angående kunskapsstyrning genom de teoretiskt härledda parametrarna 
”Form av kunskap”, ”Vilka aktörers kunskap” och ”Nätverksformer”. Dessa 
utgör studiens analysmodell, och sammanfattas nedan. 

3.3 Analysmodell 
Följande modell sammanfattar hur fältet för kunskapsstyrning i besöksnäringen 
i denna studie analyseras utifrån forskning om former av kunskap, olika 
kunskapsfält, och nätverksformer- och aktörer för kunskapsflöden:

2 Innan intervjuerna började testade vi intervjuguiden på informant i ledande ställning på ett kommunalt besöks-
näringsbolag i Norrköping. Detta resulterade i justering av några frågor.
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Tabell 1. Analysmodell: Kunskapssituationen i besöksnäringen

Forskningsfrågor Analysbegrepp
Form av kunskap Sektorsspecifik

Destinationsspecifik
Generell

Vilka aktörers kunskap Besöksnäringsaktörer
Offentliga aktörer
Kunskapsaktörer

Nätverksformer Grad av förtroendeskapande-funktionellt fokus 
Grad av variation mellan aktörer

Modellen fungerar som utgångspunkt för analys av intervjumaterialet. Vi har 
dock förhållit oss relativt öppet till kategorierna, och använt modellen som en 
tolkningsram och vägvisare för att urskilja variationer snarare än som ett strikt 
analysschema. Förhoppningen har varit att i möjligaste mån urskilja både 
den rådande kunskapssituationen och perspektivet på kunskapsstyrning som 
fortsatt redskap för utveckling av besöksnäringen. I nästa kapitel redovisas 
resultatet av analysen, med stöd av citat från intervjuerna med projektledarna 
och företagsrepresentanter. Dessa citat har redigerats för att bli språkligt 
tillgängliga, men är innehållsligt autentiska.
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Kapitel 4. Resultat
För diskussionen i detta avsnitt som beskriver resultatet använder vi oss av 
analysmodellen enligt tabell 1 ovan, för att se hur projektledarna för HPU-
projektet beskriver sitt arbete med kunskapsstyrning och hur de tänker att det 
bör utvecklas. Resultatet presenteras region för region och integreras därefter 
till en övergripande analys och slutsats, vilka presenteras i kapitel 5. 

4.1 Uppsala
Region Uppsala har ansvaret för samordning av länsövergripande frågor som  
rör turism- och besöksnäring i Uppsala län. I insatsen Hållbar produkt-
utveckling medverkar även parter från Nätverket för Destinationsutveckling 
i Uppsala län, där länets kommuner, destinationsbolag, länsstyrelse och 
Upplandsstiftelsen finns representerade. De två intervjuade projektansvariga 
arbetar halvtid i HPU-projektet, och utöver dessa finns ytterligare en person 
på regionen som arbetar generellt med besöksnäringsfrågor. 

I Region Uppsala kretsar arbetet inom Hållbar produktutveckling 
kring arbetet med att produktutveckla utifrån fem tematiska plattformar. 
Våra informanter berättar att ett av målen är att länets kommuner och 
destinationsbolag ska involveras för att säkra långsiktig utveckling där 
de själva bygger upp kunskap kring vad som krävs för att arbeta med 
produktutvecklingsprocesser för en internationell marknad. Vår bedömning 
är att den kunskap som lyfts fram och beskrivs som betydelsefull här, i stor 
utsträckning är så kallad destinationsspecifik kunskap. Samtidigt nämns 
några exempel på behov av mer sektorsspecifik kunskap. Till exempel 
nämns återkommande bristen på kompetens och arbetskraft inom vissa 
yrkesgrupper, såsom guider och kockar. Våra informanter nämner också 
att besöksnäringsaktörerna efterfrågar generella företagarkunskaper – till 
exempel vad gäller marknad, målgrupp, prissättning, säljkanaler och export. 
Företagarna efterfrågar samtidigt mer branschspecifik kunskap om till 
exempel resegarantier. Sådan kunskap blir särskilt aktuell i utvecklingen av 
destinationsprodukter. 

Arbetet med att stärka aktörerna i de tematiska plattformarna leds främst 
av upphandlade processledare. Våra informanter berättar att det är kommuner 
och destinationsbolagen, som med stöd av de externa processledarna, är de 
som har direktkontakterna med näringen. De vi intervjuat nämner ett flertal 
involverade konsultbolag, dvs kunskapsaktörer, i arbetet med att stärka 
mikrodestinationerna. Dessa har inriktning mot olika områden, såsom 
destinationsutveckling, export och hållbarhet. De nämner även samarbete 
med universitetet och ett företag som kombinerar historisk forskning och 
spelutveckling för utveckling av en historisk augmented reality-app (en app 
som som genom förstärkt verklighet erbjuder en interaktiv av den historiska 
miljön). Huvudsyftet i arbetet är utvecklingen av besöksnäringsaktörernas 
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kunskap, framförallt för att öka destinationskunskapen och den generella 
företagarkunskapen. Men även kommunerna nämns som viktiga aktörer vars 
lärande utvecklas: 

Det är häftigt att se hur företag, kommuner och ekonomiska 
föreningar växer i det här, och hur delprojekten, mikrodestina-
tionerna, växer och även engagemanget och lärandet.

När vi ställer frågor om konkreta kunskapssamarbeten, återkommer våra 
informanter till målet att skapa internationellt inriktade, exportmogna 
destinationsprodukter. Förhoppningen, menar de, är att det på sikt ska landa 
i en gemensam arbetsmodell som fler i länet kan använda för att driva på 
arbetet: 

Det är det vi vill. Fler behöver få kunskap och förståelse om vad 
det innebär att arbeta med produktutvecklingsprocesser för en in-
ternationell marknad,  där man även får med hållbarheten.

När vi samtalar om vilken nivå kunskapssamarbetet organiseras på, nämner 
våra informanter att man inte arbetat regionalt med produktutveckling och 
den här typen av konkreta insatser riktat till företagen förut, och det finns en 
viss ovana från olika aktörer att organisera sig på det här sättet: 

Man har inte jobbat länsvist med något liknande förut. Så det är 
första gången. Vi får hjälpas åt att själva bära, det finns en varia-
tion beroende på vart i länet man befinner sig. Hur vana företag är 
att jobba med liknande saker. Även hos de olika mikrodestination-
erna är det allt från ekonomisk förening, till destinationsbolag, till 
kommun. Så där finns också ett lärande, och man behöver gå in på 
olika sätt och stötta upp i processen.

Att de olika besöksnäringsaktörerna har olika organisationsformer ses alltså 
som en utmaning, som fallit väl ut och lett till kunskapsutveckling. 

Vi har deltagare som inte är regelrätta företag utan stiftelser, de är 
otroligt viktiga besöksmål, som Linnés trädgårdar, och Bioto pia. 
Det var en utmaning för de har andra förutsättningar kring det 
här, att bygga de här upplevelserna, och det gick jättebra, det var 
också ett lärande.

Projektansvariga nämner att engagemanget från kommunerna ser olika ut. 
Vissa nämns som väldigt engagerade, och andra som mindre aktiva, men 
att de ändå deltar på olika träffar. Det är alltså många olika slags aktörer 
involverade, även om regionen står för det sammanhållande och drivande 
arbetet. Det funktionella fokuset är det övergripande målet, men då syftet 
också är att skapa större engagemang hos mikrodestinationerna utgår man 
från att samarbetet kring dessa måste växa fram organiskt.
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4.2 Småland 
Smålands Turism AB är den regionala besöksnäringsorganisationen i 
Jönköpings län. Den ägs av länets kommuner och av regionen, vilka också är 
representerade i styrelsen. 

 I Småland kretsar arbetet inom Hållbar Produktutveckling i hög 
grad kring samordning av aktörer. Projektansvarige beskriver initiativ för 
kunskapsstyrning som har bäring på samtliga tre kunskapsformer. Man har 
haft utbildningar om digitalisering, vilket kan betraktas som en generell 
kunskap. Man arbetar också tillsammans med en inkubator, kallad Science 
Park, som arbetar för generell företagsutveckling. Vår informant beskriver 
också hur olika aktörer möts för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte i 
nätverkskonstellationer, och att detta sker både geografiskt, vilket indikerar 
mer destinationsinriktat, och tematiskt, vilket handlar om mer sektorsspecifik 
kunskap:

Vi har olika nätverksträffar hela tiden och i olika konstellationer. 
Igår hade vi t.ex. en inspirationsdag kring udda boenden. Det är 
ibland geografiska sammanslutningar, och ibland tematiska. (…) 
Science park är en inkubator som jobbar med utveckling av nya 
företag, mycket tech-företag de jobbar med generell företagsut-
veckling, och där har vi också gjort en del projekt. Vi försöker ar-
beta tillsammans.

De olika nätverkskonstellationerna uppfattar vi som ett uttryck för länets 
fokus på samordning runt besöksnäringen, där olika aktörer sätts samman 
med syfte att funktionellt ta destinationsutvecklingen framåt. Man har ett 
nära samarbete med länsstyrelsen avseende länets nationalparker, och ser 
också över hur man ska kunna få företagen att samarbeta mer med just 
nationalparkerna. Man arbetar även med kommunerna i stor utsträckning, 
och även Almi nämns som en involverad aktör. Samtliga dessa aktörer är 
inriktade på utveckling av besöksnäringsföretagen, men också på förbättrad 
samordning mellan olika aktörer:

Vi behöver närma oss andra aktörer som jobbar med turism mer, 
det kan vara länsstyrelser eller kommuner. Så att vi synkar mer, 
det tycker jag är ett branschproblem, Många jobbar parallellt, så 
man måste prata ihop sig.(…) Vi har en ganska unik situation, för 
de här nationalparkerna har varit ganska stängda för kommer-
siellt syfte. Nu har vi brutit igenom lite: nu erbjuder regionen 
företagare att jobba med nationalparken. På länsstyrelsen har vi 
nästa vecka gemensam utbildningsdag.

I det här sammanhanget har alltså länsstyrelsen rollen som både kunskapsaktör 
i förhållande till besöksnäringsföretagen, och som en samverkande 
offentlig aktör. Projektansvarige uttrycker behovet av att arbeta nära andra 
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aktörer utanför den faktiska besöksnäringen för att skapa möjligheter för 
besöksnäringsaktörer att kunna utvecklas. Samtidigt påpekas också att denna 
form av samarbete behöver utvecklas, då det är många aktörer som arbetar 
inom många olika typer av områden. Som nämnts påpekas att det finns en 
problematik i att flera olika aktörer försöker hjälpa besöksnäringsaktörer utan 
egentlig samordning. 

Vår informant beskriver hur nätverksarbetet är organiserat. Flera 
olika aktörer är involverade, såsom kommunerna, länsstyrelsen och 
besöksnäringsorienterade intresseorganisationer. Generellt är det Smålands 
Turism som tar initiativ till träffarna:

Det är vi som tagit initiativ, någon gång har det varit kommuner-
na, vi jobbar tätt med kommunerna, som sagt att de har haft ett 
ämne som de vill samlas till.(…)Det är regelbundna träffar, ibland 
kan det komma upp ett ämne där vi vill träffa folk hyfsat snabbt, 
där finns det ett behov. Vi har ett antal större träffar där vi bjuder 
in från hela länet. Ibland har vi stora samlingar, ibland väljer vi ut 
vilka vi träffar.

Formen och innehållet på nätverket varierar således beroende på vad som 
efterfrågas, men man har också några större träffar där medverkande från 
hela länet bjuds in. Man har sett att det är viktigt att se till mognadsnivån 
hos deltagarna inte är alltför disparat, och att detta efterfrågats av deltagarna. 
En företagsrepresentant nämner också att man emellanåt väljer att avstå 
från en del workshops och nätverksträffar, om man upplever att nivåerna 
är för olika. Detta speglar vad som uttryckts också av projektansvarige: att 
samarbete sker i olika funktionella konstellationer för att möta efterfrågan på 
kunskap, både mer specifik, geografisk och generell företagsutveckling. Det 
finns ett genomgående funktionellt syfte med dessa nätverk, då möjligheten 
att attrahera internationella besökare har varit en drivkraft för dessa. 

4.3 Dalarna 
Visit Dalarna är den regionala besöksnäringsorganisationen i Dalarnas län. 
Visit Dalarna skapades 2017, när Dalarnas fyra olika destinationsbolag samt 
Region Dalarna slogs samman i en ekonomisk förening under namnet Visit 
Dalarna. Denna ägs av de 15 kommunerna i Dalarna. 

I Region Dalarna finns en lång historia av att arbeta med besöksnäringen 
och att samverka kring den. Denna historia och gemensamma 
förhållningsätt som förenar olika regionala aktörer tolkar vi som orsaken till 
destinationsspecifik kunskap inte tycks kräva särskilt stort utrymme. Detta 
då det destinationsspecifika förhållningssättet tycks vara relativt etablerat och 
integrerat med andra perspektiv. Flera anledningar till varför samspelet med 
kommunerna är viktiga nämns. Dels är kommunerna gemensam ägare till 
VisitDalarna, och kommunerna har varit tydliga med att de vill äga ansvaret 
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för besöksnäringen. Dels ses det som lämpligt, då de kommunala aktörerna har 
stor kunskap som bör tas tillvara när man utvecklar arbetet. Projektansvarige 
beskriver hur VisitDalarna utvecklades som organisation:

Tidigare fanns det fyra olika destinationsbolag, som ägdes ihop 
mellan kommunen och företagen. När man lade ner destinations-
bolagen, så lade man också ner de tillhörande ekonomiska fören-
ingarna. Nu är alla besöksnäringsföretagen i Dalarna samlade i 
en ekonomisk förening. Så vi jobbar nära företagen, och har his-
toriskt gjort det.

Projektansvarige berättar att man framförallt fokuserat på små företags 
kunskapsutveckling, och hur man arbetat för att utveckla verktyg för dessa: 

Vi har 1000 aktiva besöksnäringsföretag i Dalarna. 900 är 
småföretagare. Om alla skulle bli tio procent bättre, eller lyfta 
sig till nästa nivå, vad behöver man då? Framförallt har vi jobbat  
mycket med att titta på småföretag i besöksnäringen och deras 
behov, så vi har utvecklat en hel del verktyg för hur de kan bli bät-
tre på det de redan kan. Utgångspunkten är ”Hjälp till självhjälp”. 
Jag tror det är ett bra verktyg för utveckling av små företagare, 
som är jätteduktiga på sin core business, men inte lika duktiga på 
att vara företagare.

Som citatet visar upplevs den sektorsspecifika kunskapen vara god, men att den 
generella företagarkunskapen ibland saknas. Det är denna generella kunskap 
som verktyget syftar till att hjälpa besöksnäringsaktörerna att utvecklas inom.

Vi ska kunna gå in till ett företag och göra en företagsanalys och 
se vad det är det de vill jobba med. Både sälj och kommunikation 
och vilka länder och marknader de vill vara, men även vad de vill 
ha i kompetensförsörjningsinsatser.

Vår informant nämner att man samarbetar med en ekonomisk förening 
som heter Besöksnäringscollege, som samlar kunskapsaktörer och 
besöksnäringsrepresentanter. Besöksnäringscollege är en virtuell plats och 
inom denna finns möjligheter att kommunicera kring pågående utbildningar, 
och även att ordna behovsstyrda utbildningar: 

Det kan vara gymnasieutbildningar, YH, eller att man startar be-
hovsstyrda utbildningar. Vi säger att hotell skulle kunna bli bättre 
på chokladdesserter, och istället för att alla skickar sin kock eller 
konditor till Paris så tar man hit någon från Paris och gör utbild-
ningen på plats.

Exemplet på behovsstyrd utbildning som nämns är alltså en sektorsspecifik 
kunskapsutveckling. Man har även börjat arbeta i sektorsspecifika nätverk, men 
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har samtidigt även affärsdrivna nätverk, som är inriktade på samproduktion. 
Denna form av nätverk bär sålunda ett visst, om än inte explicit, drag av 

destinationsspecifik kunskap, då de är inriktade på att skapa gemensamma 
produkter. Ett företag inom Dalarna berättar om samarbetet och träffarna 
man varit på, och menar att de har varit en stor resurs, genom att man får 
användbar information från VisitDalarna, och chans att utbyta erfarenheter 
med andra besöksnäringsaktörer.  Vi kan alltså notera att tyngdpunkten ligger 
på generell och sektorsspecifik kunskap, och att den destinationsspecifika 
kunskapen hanteras mer implicit. 

Det som är nytt är att vi börjat skapa tematiska nätverk. Vi jobbar 
i en viss mån i en geografi, men vi jobbar också utifrån reseanled-
ningar. MTB Cykel är en tydlig reseanledning. I det här projektet 
kan vi fortsätta bygga tematiska nätverk(…)En besöksnärings-
produkt är alltid en samproduktion. I de affärsdrivna nätverken 
sätter vi samman företag med olika kompetenser och utbud. Vi 
sätter inte ihop tio hotell, det är inte så man säljer. Det kanske är 
ett hotell, en cykeluthyrare och en naturguide.

De regionala och lokala organisationerna i Dalarna har som nämnts historiskt 
haft ett nära samarbete med besöksnäringsaktörerna, och det finns en 
vilja att från de regionala och kommunala organisationerna att samarbeta 
och driva frågan kring utvecklingen av besöksnäringen i nära samarbete 
med andra aktörer. Ett exempel på denna samverkan, och hur den funnits 
historiskt, är tidigare nämnda Besöksnäringscollege. Detta utvecklades ur 
kompetensplattformar, organiserade av regionen. Besöksnäringscollege 
är alltså inte direkt organiserat av regionen, även om det är sprunget ur 
regionen, och regionen idag samarbetar med organisationen och stöttar 
den. Aktörsvariationen är således hög, både i termer av vilka aktörer som är 
involverade och vilka som driver på besöksnäringens kunskapsstyrning och 
kunskapsutveckling. Fokus tolkar vi som närmast funktionsinriktat, men 
det är också av vikt att påpeka att Dalarnas historia med tätt samarbete och 
många aktiva aktörer innebär att förtroendeskapandet finns i botten för detta.    

4.4 Blekinge 
I Blekinge är det Region Blekinge som står för huvudmannaskapet för HPU-
projektet, men det är projektledaren och Biosfärområde Blekinge Arkipelag 
som står för projektets genomförande. Blekinge Arkipelag är en ideell 
förening där styrelsen representeras av Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner, samt Länsstyrelsen i Blekinge.

Vår informant nämner att destinationen som samlingspunkt spelar stor 
roll, och att olika former av kunskap kopplas till destinationen. Nätverket 
runt destinationen ses som ett viktigt verktyg, och alla aktörer ingår i ett och 
samma nätverk. Nätverket som det ser ut just nu har funnits sedan oktober 
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2017, och har utvecklats snabbt med fler företag som vill vara med:

För oss var det viktigt att bygga upp nätverk samtidigt som vi 
produktutvecklar, för det finns företag som inte har kommit så 
långt. Det var viktigt för oss att kunskapsutveckla, affärsutveckla, 
och då sa vi att vi behöver ha ett regelbundet nätverk där de har 
förtroende för oss. Vi har frågat vilka behov som finns och sen 
haft en workshop för vårt varumärke, allt är kopplat till Ark56 
(namnet på destinationen: 13 nav som kopplar samman fyra olika 
land- och vattenleder genom Blekinge arkipelag, författarnas an-
märkning).

Hållningen är att utgå från utvecklingen av den destinationsspecifika 
kunskapen, och att detta görs i samförstånd kring vikten av samverkan 
kring destinationen. Vi tolkar situationen som att man upplever att de flesta 
besöksnäringsaktörer som deltar i nätverket ser samverkan som ett mål i sig 
självt, även om alla kunskapsformer och alla nätverksträffar inte är relevanta 
för alla.   Samverkan är den aspekt som även en VD för ett besöksnäringsföretag 
trycker extra mycket på, oavsett vilken form av kunskap den leder till: 

Ibland handlar nätverken om något speciellt. Ibland får vi själva 
fritt ställa frågor till varandra, ta hjälp av varandra. Så kan man 
sitta i grupper och ta upp olika saker allesammans, det lär man 
sig väldigt mycket av. Det kan dyka upp sådana problem där som 
gör att jag sen vet själv till nästa gång. (…)I början vet man inte 
riktigt vart det ska ta vägen, men det har blivit mer konkret. Och 
man märker att folk är väldigt positiva och tycker det verkligen 
ger någonting. Man känner att det blir mer givande, så det är en 
bra utveckling.

Således poängteras att det ska finnas utrymme både för mer styrd information 
och kunskap, och för problemlösning i nätverket, och att det är nyttigt för 
kunskapsutvecklingen att utbyta erfarenheter med varandra. Man har även 
genomfört ett antal utbildningsinsatser, såsom workshop runt varumärken 
och målgrupper, hållbarhet, affärsutveckling, produktutveckling och 
kunskapsutbyte. I dessa har konsulter, dvs kunskapsaktörer involverats. 
Dessa utbildningsinsatser har således bäring på både destinationsspecifik och 
generell kunskap. 

Vår informant nämner ett stort antal medverkande aktörer i arbetet 
med Ark56. Tillväxtverket, länsstyrelsen, kommunerna, mindre besöks-
näringsföretagare och en av de större aktörerna nämns. Flera olika 
kunskapsaktörer som har involverats i arbetet med att bygga upp nätverket 
runt arkipelaggruppen, och de kommer förmodligen även delta längre fram 
genom exempelvis hemliga besök hos olika besöksnäringsaktörer för att 
tillsammans med dessa ta fram förbättringsrapporter. För närvarande är det 
Blekinge Arkipelag som varit den drivande aktören, men diskussioner förs om 
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att huvudmannaskapet eventuellt kan tas över av exempelvis VisitBlekinge 
eller regionen: 

Under hösten ska vi ha produktutvecklingsprocess med de som 
kommit längst, därefter kommer vi ha regelbundna nätverksträf-
far. Vi ska ha öppningsevent nästa år, och därefter är det inte klart 
hur nätverket kommer fortsätta. Kanske tar regionen över huvud-
mannaskapet, eller Blekinge Arkipelag eller VisitBlekinge, och jag 
hoppas det även fortsättningsvis blir regelbundna företagsträffar.

Samarbetet har en stark förtroendeskapande prägel i termer av att det är 
sammanlänkning av och samverkan mellan regionens aktörer som står i 
fokus, och som ses som en framtida viktig tillgång. Förtroendet betonas 
särskilt som en viktig aspekt när det gäller upprätthållandet och resultatet 
av arbetet. Vår informant beskriver hur förtroendeskapandet har långsiktiga 
effekter för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. Man upplever att de 
flesta vill fortsätta finnas kvar i nätverket för att man har ett starkt förtroende 
till sammanslutningen av företag, och då på sikt kan man fortsätta att 
produktutveckla. 

4.5 Östergötland 
I Östergötland är det Region Östergötland som genom enheten för 
besöksnäring i den regionala organisationen, Visit Östergötland, är 
projektägare till HPU- projektet. 

När vi samtalar om olika kunskapsformer, kretsar samtalet i hög grad runt 
den destinationsspecifika kunskapen. Vår informant uttrycker att kunskap 
om vilken roll besöksnäringsaktörer har på destinationen är viktig, men att 
det perspektivet ibland saknas. Samtidigt nämns också en balansgång mellan 
sektorsspecifik och generell kunskap, och att det kan vara svårt att lägga den 
på rätt nivå. Som en lösning på detta nämns tematiska nätverk, istället för 
geografiska, som varit det tidigare upplägget. I dessa tematiska nätverk kan 
exempelvis kajakföretagare eller boendeföretagare träffa andra som sysslar 
med samma sak. En anledning till man vill prova tematiska nätverk med 
mer sektorsspecifikt fokus är att dessa betraktas som en möjlighet till att 
motivera aktörer att engagera sig också för destinationen som helhet. Allra 
bäst menar man är att låta några aktörer med goda exempel komma och 
inspirera nätverken, eftersom det gör det mer verklighetsnära att höra från 
någon som varit i samma situation. Tankar finns också på att dra mer nytta av 
de regionala kunskapsaktörer som finns, till exempel ALMI och universitetet.

Vår informant beskriver hur relationen mellan regionen, kommunen och 
besöksnäringsaktörerna ser ut. Regionen är processägare, men har en nära 
relation till kommunerna, inte minst eftersom dessa sedan tidigare har en 
relation till besöksnäringsaktörerna, genom att kommunerna förr stod för 
marknadsföringen: 
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Det är vi, regionen, som sitter som processägare och projektledare. 
Men vi behöver oftast kommunansvariga mellan oss och besök-
snäringsaktörerna, då vi inte alltid har direktkontakt med dem. 
Nätverksträffarna kommer nog förbli regionala framöver av prak-
tiska skäl, men produktutveckling – i den mån vi kommer fortsätta 
driva produktutveckling- kommer kanske bli mer tematisk och 
sträcka sig över flera områden och regioner. Det besöksnärings-
företagen oftast efterfrågar är hjälp med marknadsföring som de 
tror vi kan stå för, kanske för att det historiskt varit så. Vilket vi inte 
kan. Detta är något som tydligt skiljer sig från övrig näring, där 
egen marknadsföring självklart ligger under eget ansvar.

Relationen mellan kommunerna och regionerna beskrivs alltså som viktig 
för kunskapsstyrning för besöksnäringsaktörerna, eftersom kommunerna 
har en närmare relation till dessa. Projektansvarige ger även exempel på hur 
offentliga aktörers kunskap kan vara i behov av styrning, men att det inte är 
självklart hur detta ska göras då det rör sig om politiska organisationer: 

Regionen äger ju Östgötatrafiken, där vi kan informera ansvariga 
tjänstemän och politiker vad vi ser för behov. Kan vi informera till-
sammans med företagare och aktörer som beskriver sina behov för 
att kunna anställa, ha öppet längre och få en bättre omsättning så 
tror jag det får en större tyngd. De som beslutar är politik erna, och vi 
försöker ha en god dialog med de som styr och har anordnat ett antal 
träffar där företagare får träffa ansvariga regionpolitiker direkt.

Vår informant beskriver hur de geografiska nätverken etableras. Regionen 
diskuterar med kommunrepresentanterna om vilka företag som finns och 
som är intresserade, och kommunrepresentanterna tar kontakt med dessa.  
Besöksnäringsaktörerna ses och arbetar fram olika produkter som sedan 
ska ut på marknaden. Kommunrepresentanterna står för huvuddelen av 
kontakten med dem, på uppdrag av regionen, och förhoppningen är att dessa 
destinationsnätverk ska leva vidare utan att kommunen eller regionen håller 
samman dem:  

Vi pratar med kommunrepresentanterna, och tittar på vilka 
företag som finns och vilka som skulle kunna vara intresserade. 
Kom munansvarige kontaktar sedan aktörerna och frågar om de 
är intresse rade. Här undersöks vilken önskan de har, om de är 
intresserade för samverkan och av att gå ut på en internationell 
marknad. Processen vi driver funkar bäst om det är runt 8 företag 
i gruppen, så när det finns tillräckligt många intresserade av rätt 
typ drar vi igång. Produktutvecklingsprocessen består av 5 steg, 
där varje steg är en heldagsworkshop. För varje träff blir gruppen 
mer sammansvetsad och produktidéerna mer realiserade. Sista 
tillfället handlar mycket om att bestämma formerna för ett even-
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tuellt fortsatt nätverkande. Helst vill vi att aktörerna själva driver 
dessa nätverk, men det har varit svårt att lämna över det. Så länge 
vi har mig som projektledare på heltid har det varit naturligt att vi 
själva drivit nätverken. Men det har nog kanske inte gynnat lång-
siktigheten.

Visit Östergötland har på detta sätt skapat fyra nätverk i arbetet med HPU. 
Projektansvarige understryker att förtroendeskapandet är viktigt i nätverken:  

Mycket handlar i träffarna om att personer som inte träffat var-
andra tidigare får förtroende för varandra och framöver kan och 
vill jobba tillsammans. Kunskap är föränderligt, men förtroendet 
består förhoppningsvis. Det är unikt skapat tack vare nätverken 
och jag ser detta som ett av de viktigaste resultaten i Östergötland.

En VD för ett besöksnäringsföretag i regionen nämner också att 
förtroendeskapande är viktigt och att destinationsfokuset är nödvändigt, 
utifrån att alla verkar för att få fler gäster till regionen.  

Vår tolkning är att det primärt är de offentliga aktörerna, regionen och 
kommunen, som driver och håller samman nätverken och kunskapsstyrningen 
i dessa, och gör det med ett kombinerat funktionellt och förtroendeskapande 
fokus. Det framstår som funktionellt inriktat på så sätt att det övergripande 
målet är att etablera ett destinationsfokus hos samtliga aktörer, eftersom detta 
ses som den bästa utvecklingen för att etablera produkter. Samtidigt markeras 
vikten av förtroendeskapande för att uppnå detta.  

 4.6 Skåne
I Skåne är det bolaget ”Tourism in Skåne AB” som är projektägare till HPU-
projektet. ”Tourism in Skåne AB” är ett dotterbolag till Business Region Skåne 
AB, som till största delen ägs av Region Skåne, men även av Kommunförbundet 
i Skåne. 

Vår informant beskriver hur man arbetar för att kombinera sektors-
specifik och generell kunskap kring företagande i förhållande till 
besöksnäringsföretagen man arbetar med:

Jag ser stora kompetensbrister som handlar om affärsmässighet, 
marknadsföring och digitalisering. Detta är lite mer hårda, tråkiga 
saker, för många av företagen arbetar snarare passionsdrivet. I åt-
tio procent av fallen startar man en kanotuthyrning för att tycker 
om kanoter, inte för att man har en affärsidé om att tjäna pengar 
på kanoter. Det är lite därför produktutvecklingsprocessen ser 
ut som den gör: vi måste baka in moment som digitalisering och 
prissättning, och inte bara jobba med målgrupps- och omvärlds-
bevakningsbiten.
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Citatet visar på en krock mellan den sektorsspecifika och den generella 
kunskapen. Drivkrafterna för besöksnäringsföretagare är inte alltid 
fokuserade på generell företagarkunskap, utan snarare är baserade på intresse 
för den specifika besöksnäringsgrenen, och därmed den sektorsspecifika 
kunskapen i den. Regionens viktigaste metod för att hantera detta består i 
att utbilda kommunala coacher som på kommunal nivå arbetar med stöd till 
besöksnäringsföretag. Motiveringen bakom arbetssättet är att det blir mer 
lokalt fokus när kommunen tar denna roll. 

Projektansvarige beskriver det dagliga arbetet och nämner olika aktörers 
kunskap och roller: 

I det dagliga arbetet har vi en väldigt koncentrerad produktut-
vecklingsprocess. Vi identifierar och utbildar kommunala coacher, 
och sedan rekryterar vi företag som ska in i processen och sedan 
har vi ett produktutvecklingsinternat med kunskapsmoment. (…) 
Kunskapen finns i projektorganisationen, eller så har vi samar-
betat med kommunala tjänstepersoner som agerar som coacher 
eller processledare ”light”. Ofta har vi som regional organisation 
utbildningsinsatser ute på kommunerna eller att företag har gått 
igenom utbildningar.

Det finns alltså ett fokus på kommunerna som för vidare information och 
kunskap till företagen, samtidigt som man jobbar med företagen separat. 
Kunskapsstyrningen är alltså främst riktat mot besöksnäringsaktörerna. Dock 
nämns även utbildning av kommunerna, och av de kommunala coacher som 
fungerar som processledare i förhållande till besöksnäringsföretagen. 

Vår informant berättar om hur företag träffas inom nätverken kring 
produkterna, och nämner att man inte ses särskilt ofta:

Det är inte speciellt många fysiska träffar. Tanken med upplägget är 
att väldigt koncentrerat och konkret hjälpa och stötta företagen i att 
ta fram en produkt mot en väldigt tydlig målbild. Jag vet att andra 
har utfört projekt som är relationsskapande, nätverksbyggande och 
allt annat sådant, det är inte vårt mål och syfte med projektet.

Nätverk betraktas alltså som en metod som ska användas restriktivt och med 
funktionsfokus, då syftet med projektet inte är relationsskapande, utan att 
konkret stötta företagen i arbetet med produktutveckling. Projektansvarige 
berättar att man arbetar direkt med företagen eftersom det har uppfattats som 
att näringen behöver behovstyras, genom att man tittar på vad som efterfrågas, 
och ser till att styra och hjälpa de företag som har kapacitet åt det hållet: 

Det som vi saknar när man tittar på efterfrågesidan, är anpassade 
produkter inom bo, äta, göra för någon som cyklar eller vandrar. 
D.v.s. det snabbaste sättet som vi kan hjälpa till att möta efterfrå-
gan är att titta på hur ska vi möta dessa behov. Och då handlar det 
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om att ta de företag som nästan är där, och hjälpa dem den lilla 
biten över tröskeln.

Vår tolkning är att arbetet har en ganska hög grad av funktionellt fokus, då 
syftet i viss mån sägs vara att få produkter tillgängliga för internationella 
besökare och fokus i arbetet i hög grad ligger på just dessa produkter. Det nära 
samarbetet mellan kommun och region verkar vara en viktig faktor för hur 
arbetet organiseras, och det är främst dessa aktörer som tycks ha en drivande 
roll för kunskapsstyrningen. Däremot nämner projektansvarige också att 
besöksnäringsföretagen också ingår i diverse andra nätverkssammanhang, 
och att man ofta från regionen samarbetar med dessa nätverk, även om man 
inte fungerar som drivande aktör.

4.7 Västsverige
Västarvet är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen som ansvarar 
för besöksmål och arbetet med natur- och kulturarvet i Västra Götaland. 
Förutom Västarvet arbetar även Turistrådet Västsverige med HPU-projektet. 
Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för 
utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Turistrådet 
har funnits sedan 1999 och arbetar med stöd till besöksnäringens aktörer. 
Projektledaren som intervjuats i denna delstudie arbetar för Turistrådet 
Västsverige. Vår informant beskriver vilken kunskap som finns inom 
Turistrådet Västsverige: 

Vi arbetar med både utveckling och marknadsföring av besök-
snäringen i Västsverige. Inom utveckling har vi två avdelningar. 
Dels den strategiska som långsiktigt jobbar med att utveckla 
näringen inom temana kultur, natur och mat samt en avdelning 
som jobbar med operativa företagsutvecklingsinsatser. Sedan har 
vi en avdelning som jobbar med att kommunicera och marknads-
föra våra företag/destinationer/reseanledningar.

Detta citat visar att organisationen fokuserar på att kunna bistå med 
både sektorsspecifik (mat, natur och kultur) och mer generell kunskap 
(ekonomi), och också att Turistrådet fungerar som kunskapsaktör. Den 
destinationsspecifika kunskapen är också närvarande, men tycks framförallt 
ses som regionens strategiska uppgift, tillsammans med vissa större 
besöksnäringsaktörer. Vår tolkning är att arbetet är inriktat mot funktionalitet 
genom arbetsdelning, där enskilda mindre besöksnäringsaktörer inte behöver 
fokusera på destinationsspecifik kunskap: 

Vi tydliggör vad var och en ska göra och vad de är bra på. Ex-
empelvis är att hummerfiskare som står för en reseanledning 
på Smögen ska inte behöva lära sig bokningssystem och ha en 
avancerad hemsida. Kan de se till att de är tillgängliga och sköter 
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sin produkt bra och har bra värdskap så kommer Smögens havs-
bad som är hotellet på orten att paketera med dem. Och på så sätt 
blir hummerfiskaren bokningsbar.

Denna uppdelning av vem som står för vilken kunskap genomsyrar hur 
organisationen beskrivs. Hållningen är att företagen kan få hjälp om de så 
önskar, både med sektorsspecifik och mer generell kunskap, men att de inte 
behöver lära sig allt själva. 

Framförallt är det besöksnäringsföretagen som uttrycks som föremål för 
kunskapsstyrning och utveckling. Och för att hjälpa dem på ett effektivt sätt 
krävs samarbetet med andra offentliga aktörer. 

Den regionala organisationen fungerar på så sätt som en strategisk 
överbyggnad med destinationsspecifikt fokus, både i förhållande till utveckling 
av kunskap och i förhållande till offentliga aktörer. Samtidigt används denna 
regionala strategiska överbyggnad för att hjälpa till sektorsspecifikt: 

Har jag kanske ett strategiskt hinder som vi måste lösa, ex.  om 
företagen skall ska skapa en ny båtprodukt på kusten och vi har 
ett fartområde där Transportstyrelsen säger att man inte får köra 
med viss behörighet. Då har jag kollegor som försöker påverka 
behörighetssystemen vid Transportstyrelsen. En påverkan som 
inte företagen själva kan eller orkar driva men är helt avgörande 
för att få till en hållbar produkt.

Det sektorsspecifika problemet som presenteras i citatet, kan alltså lösas 
genom att man har strategiska utvecklare från regionen som kan arbeta 
gentemot berörda offentliga aktörer. 

Arbetet inom organisationen i Västsverige har hög grad av funktionell 
prägel. Vår informant berättar att företagen inom regionen blir klassificerade 
utifrån tre nivåer, beroende på hur starkt deras engagemang är och hur deras 
mognadsgrad som företag är. Systemet kallas ”Sverige, Norden, Världen”. 
Projektansvarige berättar vidare om systemet, och hur man arbetar för att 
göra arbetet med de företag som bedöms vara på ”Norden och Världen”-nivån 
effektivt: 

Alla bolagen inom en Norden- eller Världennivå har en kontakt-
person hos oss som är företagen behjälpliga i utvecklingen men 
också för deras samverkan och kommunikation med några av våra 
partners. Inom utvecklingen har vi lite olika verktyg som hjälper 
dem att få en hållbar tillväxt.

På frågan om kontakt sker med företagen i någon form av nätverk svarar 
projektansvarige: 

Vi har jobbat i nätverk tidigare och vi har vissa nätverk kvar. Dock 
ser vi det oftast är effektivast att jobba direkt emot varje företag 
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enskilt då deras behov och förutsättningar varierar stort. Så ofta 
kan ett nätverksarbete hämna en del företagsutveckling.

 Vår informant problematiserar således nätverksarbete och menar att dessa 
ofta blir en energitjuv. Citatet visar också en problematisering av nätverk 
som metod för utveckling av produkter och kunskap. Istället för att driva på 
nätverksarbetet mellan besöksnäringsaktörer ser man det som mer fruktbart 
att hjälpa de företag som har bra produkter så att dessa kan fungera som 
draglok. Vad gäller variation av aktörer framstår därför Turistrådet som den 
drivande aktören för att hålla ihop det destinationsstrategiska arbetet, men 
att förhållningssättet man väljer att tillämpa innebär att vissa resursstarka 
besöksnäringsaktörer får hjälp att bli så kallade nav på sina destinationer, 
utifrån vilka kunskap sen kan spridas.
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Kapitel 5. Avslutande diskussion
Den här studien har syftat till att öka kunskapen om kunskap och 
kunskapsstyrning inom den svenska besöksnäringen. Det har vi gjort 
genom att utifrån våra informanters berättelser (projektledare för HPU-
projektet samt representanter för besöksnäringsföretag) beskriva vilka 
kunskapsaktörer som uppfattas som viktiga för den svenska besöksnäringen, 
hur kunskapsperspektiv samordnas, vilka kunskapsnätverk som finns i 
regionerna och hur man arbetar med kunskapsstyrning i dessa. 

Genom vår studie har vi kunnat se att ambitionen att styra och utveckla 
kunskap inom den svenska besöksnäringen tar sig olika uttryck i olika regioner. 
Vi har kunnat se att våra informanter hänvisar till såväl sektorsspecifik som 
destinationsspecifik och generell kunskap, och att man väljer olika nätverks- 
och organiseringsformer. Dessa nätverk har i sin tur olika fokus och är 
sammansatta på olika sätt. Vi ser att huvudfokus för kunskapsstyrningen 
riktas mot att hjälpa besöksnäringens företag och organisationer att utvecklas, 
men även offentliga aktörer nämns som viktiga parter för utvecklingsarbete 
och som att vara i behov av kunskap. Kunskapsaktörer såsom konsultbolag 
ses i huvudsak som stödfunktioner att luta sig mot och inte som aktörer vars 
kunskap behöver styras. 

Genom att studera hur rörelsen mellan olika perspektiv ser hur i de 
olika regionerna kan vi urskilja tre olika modeller för kunskapsstyrning. 
Analysen visar att de flesta aktörerna inom de kunskapsstyrningskontexter 
vi studerat, d.v.s. de olika regionerna, rör sig mellan dessa olika varianter 
av kunskapsstyrning och hämtar aspekter av samtliga beroende på vilken 
situation de befinner sig i. Samtidigt varierar tyngdpunkterna: även om 
aktörer intar olika perspektiv på kunskapsstyrning beroende på situation, 
så har de olika områdena/regionerna generellt grundläggande hemvist i en 
modell. 

Den första varianten av kunskapsstyrning kallar vi den informella och 
flexibla modellen. Här sker ett utbyte av många olika former av kunskap på ett 
organiskt och relativt informellt sätt. Det finns ingen tydligt definierad riktning 
för kunskapsstyrningen. Tyst kunskap omvandlas till explicit, och utbyts i 
informella nätverk för att generera kunskap och utveckling för de specifika 
besöksnäringsgrenarna. Detta gör att kunskapen som sprids på detta sätt är 
diversifierad och innehåller både tysta och explicita inslag. I den informella-
flexibla modellen är det inte kunskapens innehåll som styrs. Styrningen består 
istället i att olika aktörer på olika sätt försöker skapa och etablera nätverk. 
Fördelen med denna form av kunskapsstyrning är att utvecklingen av kunskap 
sker organiskt, informellt och nära de involverade aktörernas verksamheter. 
Den kan därmed förväntas bli mer förankrad. Nackdelen skulle kunna vara att 
det blir svårare att åstadkomma en gemensam riktning på arbetet. 

Den andra varianten av kunskapsstyrning kallar vi den strategiska 
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destinationsmodellen. Den här modellen utmärks av strategiskt arbete 
med inriktning mot destinationen. Syftet är att få företag att inta ett mer 
övergripande destinationsperspektiv i sin planering, och projektledarna 
arbetar framförallt för att få företagarna på destinationen att själva inta denna 
hållning. Insatserna syftar till att utveckla både generell och sektorsspecifik 
kunskap, men med ett destinationsperspektiv snarare än med enbart det 
enskilda företagets väl för ögonen. Insatserna i denna modell handlar 
mycket om att övertyga om och skapa förtroende för fördelarna med ett 
destinationsorienterat arbetssätt. I den här formen av kunskapsstyrning 
är innehållet mer kontrollerat och explicit än i den första formen eftersom 
det finns en angiven riktning mot destinationen som helhet. Det innebär att 
formen för kunskapsutbyte är mer formaliserad, och kan också innebära att 
relevansen för den enskilda företagaren i en viss sektor kan upplevas minska, 
då avståndet till den specifika näringsgrenen blir större. Fördelen med 
denna form av kunskapsstyrning skulle kunna ses som att samtliga aktörer 
ges förutsättningar för att inta ett helhetsperspektiv och därmed potentiellt 
skapa effektiva kunskapsutbyten för destinationsutveckling. Nackdelen kulle 
kunna betraktas som att det är krävande för företagare att samtidigt utveckla 
kunskap både på mer specifik och mer övergripande nivå.  

Den tredje varianten av kunskapsstyrning har vi valt att kalla den uppdelade 
modellen. Den modellen kännetecknas av en uppdelning av kunskapsstyrning 
mellan olika aktörer; det strategiska arbetet med destinationsspecifik 
kunskap och utveckling ligger hos de regionala gränsöverskridande aktörerna, 
samtidigt som utvecklingen av den sektorsspecifika kunskapen - den som 
ofta är tyst och svår att överföra på annat sätt -sker hos företagarna i olika 
sektorer. Det strategiska arbetet i kunskapsstyrningen består av att bistå med 
stöd för kunskapsutveckling framförallt vad gäller de generella kunskaperna. 
Formen för kunskapsutveckling är här i hög grad formaliserad, men växlar 
mellan att arbeta nära de specifika besöksnäringsgrenarna och samtidigt 
längre bort genom det övergripande strategiska fokuset. Fördelen med denna 
form av kunskapsstyrning kan sägas vara att uppdelningen skapar utrymme 
för utveckling av kunskap både för mer strategisk destinationsutveckling och 
den sektorsspecifika. Nackdelen kan bli att det kan vara svårt att hålla ihop 
dessa olika perspektiv utan att specifika aspekter som odlas genom informella 
metoder för samverkan och kunskapsutbyte går förlorade.
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Tabell 2. Resultat: Modeller för kunskapsstyrning

Modell Informella-flexibla 
modellen

Strategiska destinations-
modellen

Uppdelade modellen

Kännetecken Kunskapsstyrning-
en är inriktad på att 
skapa arenor för 
kunskapsutbyte, 
med informellt 
fokus då riktningen 
på kunskaps-
styrningen inte är 
definierad

Kunskapsstyrningen har 
fokus på strategiskt ar-
bete för att få alla aktörer 
att samordna sig kring ett 
destinationsperspektiv

Kunskapsstyr-
ningen är inriktad 
på formaliserat och 
uppdelat arbete, där 
olika aktörer foku-
serar på olika slags 
kunskap

Fördel Väl förankrad och 
nära de olika verk-
samheterna

Fokus på helhetsperspek-
tiv för samtliga aktörer

Skapar utrymme för 
utveckling av olika 
slags kunskap

Nackdel Svårare att skapa 
gemensam riktning

Krävande eftersom alla 
aktörer behöver inta  
destinationsperspektiv

Risk att informella 
aspekter går förlo-
rade

Slutligen kan nämnas att då kunskapsstyrning per definition innehåller ett 
formaliserande element, genom en explicit uttryckt idé om kunskapsstyrning 
som styrinstrument, är frågan hur en högre grad av formalisering kan 
kombineras med fördelarna som följer med en mer informell konstruktion 
för kunskapsutbyte (se t.ex. Morand 1995; Misztal 2005 och Lundquist 2011). 
I förlängningen innebär denna fråga också en diskussion om förbättrade 
förutsättningar för kunskapsstyrning som policyinstrument. HPU-projektet 
utgör ett spännande exempel på detta, inte minst genom att det erbjuder 
möjligheter att urskilja variationer mellan regionerna som är relaterade 
till deras tidigare historia av besöksnärings- och destinationsutveckling, 
samverkan, och organisering av relationer för utbyte och styrning av kunskap.  
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Exakt vad kunskapsstyrning och kunskapsutveckling innebär 
är dock inte självklart. Syftet med denna rapport är att klargöra 
vilka kunskapsaktörer som uppfattas som viktiga för den svenska 
besöksnäringen, hur kunskapsperspektiv samordnas, vilka 
kunskapsnätverk som fi nns i regionerna och hur man i dessa 
arbetar med kunskapsstyrning. 

Rapporten bygger på en studie av Tillväxtverkets insatser 
2016–2019  ”Hållbar produktutveckling”, inom vilka sju regionala 
aktörer ingår. Genom att studera variationer mellan regionerna kan 
slutsatser dras kring hur kunskapsstyrning formeras som verktyg 
beroende på kontext. 
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