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• Besöksnäringen lyfts fram som allt viktigare för utveckling och tillväxt på den 

svenska landsbygden. Besöksnäringen har ett antal särskilda karaktärsdrag 

som är viktiga att känna till om branschen ska kunna nå den potential den ofta 

tillskrivs.  

• Besöksnäringen är platsspecifik och måste därför utvecklas i relation till plat-

sens natur, kultur och sociala karaktärsdrag. 

• En destination utgörs ofta av ett stort antal, små och stora, kommersiella och 

icke-kommersiella aktörer, vilket skapar utmaningar när det kommer till styr-

ning av besöksnäringens utveckling.  

• Besöksnäringens utveckling kantas av att olika intressen möts och ibland 

hamnar i konflikt med varandra. För att besöksnäringens utveckling ändå ska 

kunna styras krävs ett aktivt ledarskap och forum för strategisk styrning. 
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Att främja lokal utveckling inom besöksnäringen

Landsbygden har genomgått flera viktiga förändringsprocesser – i Sverige och i 

andra delar av Europa. Urbaniseringen har inneburit att befolkningen minskar på 

delar av landsbygden, samtidigt som medelåldern ökar. En omfattande struktur-

rationalisering har gjort att arbetstillfällena inom jord- och skogsbruk, fiske och 

gruvnäring har minskat. Globalisering och internationell konkurrens har medfört 

att många industrijobb idag försvunnit från den svenska landsbygden. 

Parallellt med dessa förändringar har den nationella och europeiska politik som 

riktar sig mot landsbygden och mot glesbygdsregioner genomgått stora föränd-

ringar. Länge utgick den regionalpolitiska diskussionen ifrån idén om att staten både 

kunde och skulle utjämna skillnader i välstånd mellan rika och fattiga områden. Till 

exempel kunde företag som etablerade sig i områden med en svag arbetsmarknad 

få omfattande lokaliseringsstöd från staten.1 Under 1980-talets slut och 1990-talets 

början ändrade emellertid den regionalpolitiska diskussionen karaktär. Diskussio-

nen handlade inte längre om hur staten kunde stödja struktursvaga regioner, eller 

öka viljan att investera i dessa. Istället riktades fokus mot sådana policyinterventio-

ner som kunde bidra till tillväxt och ”livskraft” underifrån, i varje region.2 

I den här kontexten av strukturell och politisk förändring ökade intresset för 

verksamheter och utvecklingsprocesser som kommuner och regioner uppfattade 

att de själva kunde främja och påverka. Turismen passade väl ihop med idén om 

att utveckling skulle genereras inifrån regionen och med hjälp av lokala resurser. 

Besöksnäringen ansågs också erbjuda möjlighet till tillväxt och utveckling på peri-

fert belägna platser, som saknar möjlighet till andra konkurrensfördelar. På senare 

år har argumentet förts fram att besöksnäringen erbjuder en bred arbetsmarknad 

även för de som saknar en högre utbildning.3 

Besöksnäringens betydelse har lyfts fram i politiska sammanhang även under 

senare tid. Den parlamentariska landsbygdskommittén framhöll besöksnäringens 

betydelse i sitt slutbetänkande. I den efterföljande landsbygdspropositionen avi-

serade regeringen en satsning för att främja besöksnäringen och dess möjligheter 

att bidra till lokal ekonomisk utveckling på landsbygden. Utredningen ”Ett land att 

1 SFS (1982: 677)
2 Syssner (2006, 2009)
3 Se Åberg (2017)
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besöka” pekade på besöksnäringens betydelse för landsbygden. Även den Europe-

iska unionen har på olika sätt fört fram turism och besöksnäring som en viktig och 

växande näring för landsbygden. 

I vilken mån turism och besöksnäring verkligen blir en resurs för morgonda-

gens landsbygd beror på många omständigheter. Besöksnäringen är som få andra 

näringar en integrerad del lokalsamhället. När den turistiska platsen förändras, 

förändras också vardagslivet för lokalbefolkningen på denna plats. Omvänt kan en 

lång rad beslut – hos individer, företag och offentliga aktörer – påverka besöksnä-

ringens förutsättningar, även om detta inte är avsikten. Den nära relationen mellan 

besöksnäringen och lokalsamhället har väckt en diskussion om hur det offentliga 

kan stödja en hållbar utveckling inom näringen. Offentliga beslut som rör fysisk 

planering, miljöskydd, infrastruktur och liknande, som inte fattas primärt med 

besöksnäringen i åtanke, kan vara av stor betydelse för hur en destination utveck-

las.4 Enskilda entreprenörer och företrädare för näringslivet är också betydelse-

fulla. Deras förutsättningar för företagande, men också deras förmåga till uthållig-

het och innovation påverkar utvecklingen i flera avseenden. Civilsamhället och den 

enskilda människans beslut är också betydelsefulla. Vilka upplevelser kommer vi 

att vara beredda att betala för? Vilken betydelse kommer klimat- och miljöhänsyn 

att ha för våra resmönster?

I det här kapitlet kommer vi emellertid att fokusera på det offentligas betydelse 

för lokal utveckling inom besöksnäringen. Vi kommer att lyfta fram studier som 

handlar om de insatser som offentliga aktörer på framförallt lokal och regional 

nivå gör för att främja besöksnäringens utveckling på landsbygden. Vi kommer att 

beskriva vad vi uppfattar som tre olika forskningsperspektiv på de insatser som 

offentliga aktörer gör för att främja lokal utveckling inom besöksnäringen. 

Det första perspektivet kallar vi för platsperspektivet. Här beskriver vi studier som 

satt den turistiska platsen i fokus. Därefter lyfter vi fram studier som närmat sig 

besöksnäringen och den lokala utvecklingspolitiken utifrån ett styrningsperspektiv. I 

detta perspektiv riktas forskarnas intresse mot hur den lokala utvecklingen styrs i 

olika avseenden. Vi beskriver begrepp som flernivåstyrning och nätverksstyrning 

och visar hur dessa teoretiska begrepp använts i studier av besöksnäringen. Det 

tredje perspektivet kallar vi aktörsperspektivet. Dessa studier har framförallt bidra-

4 Hjerpe och Syssner (2015); Cooper (2015: 107)
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git till att öka kunskapen om hur enskilda aktörer – däribland näringslivsstrateger, 

destinationsutvecklare, entreprenörer, eldsjälar och liknande – är betydelsefulla 

för lokala utveckling inom besöksnäringen. 

De begrepp och teorier vi hänvisar till har utvecklats av forskare från många 

länder och discipliner. De studier vi hänvisar till har i huvudsak genomförts i en 

nordisk kontext. Många av dem – men inte alla – har ett landsbygdsperspektiv på 

lokal utveckling och besöksnäring. 

Platsperspektivet 

Ett centralt perspektiv inom forskningen om turism och besöksnäring är det vi kallar 

platsperspektivet. En grundläggande utgångspunkt här är att platser står under stän-

dig omvandling. Platser skapas och förändras kontinuerligt – genom människors sätt 

att använda dem, och genom människors sätt att tolka, förstå och beskriva dem.5 

Ett begrepp som fått en allt mer framskjuten position inom turismforskningen 

är destination. En destination kan förstås som ett funktionellt, geografiskt avgrän-

sat område, där ett system av offentliga aktörer, privata aktörer och civilsamhället 

erbjuder produkter och service till besökare inom det området.6 Olika destinationer 

kan ha väldigt olika karaktär och förutsättningar. En destination kan ha olika stor 

räckvidd och omfatta en plats, en ort, en region, ett land, en ö, eller en hel världs-

del.7 De kan utgöras av tusentals små företag, eller av ett fåtal stora; av en eller flera 

kommuner och regionala och nationella aktörer. De kan vara vidsträckta och glesa 

eller små och täta. Vidare kan organisationen, ledningen och styrningen av detta 

system se mycket olika ut på olika destinationer. 

Destinationen kan alltså förstås som en turistisk plats, men den kan också under-

sökas ur andra perspektiv. Ett vanligt konstaterande är att turismforskningen länge 

uppehöll sig vid frågor som rörde marknadsföringen av resmål och turistiska platser.8 

Ur ett marknadsföringsperspektiv är destinationen att likna vid en upplevelsepro-

dukt som kan kommuniceras på olika sätt av de många olika aktörer som är en del 

av den. Hur denna marknadsföring går till, vem som har ansvar för den och vilket 

genomslag den har är exempel på frågor som rests i studier av detta slaget. 

5 Se Syssner (2012)
6 Laws (1991); Framke (2002); Tillväxtanalys (2012)
7 Touhino och Kuno (2014: 202)
8 Henriksen och Halkier (2009); Halkier (2014)
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Under senare år har forskningen om destinationer emellertid kompletterats med 

ytterligare perspektiv. Henriksen och Halkier9 beskriver hur intresset bland såväl 

forskare som bland praktiker skiftat – från ett lokalt marknadsföringsfokus, till ett 

fokus på produkt- och destinationsutveckling på regional nivå. Flera studier visar 

att en destination också kan studeras ur ett organisatoriskt perspektiv – där frågor 

om styrning och ledarskap hamnar i förgrunden.10 En destination kan också ses 

som ett innovationssystem, där offentliga och privata aktörer samarbetar för att 

utveckla upplevelseprodukter som får avsättning på en marknad.11 Frågan om hur 

man utvecklar hållbara destinationer har också behandlats i en rad studier.12 Flera 

av dessa perspektiv återkommer vi till nedan. 

Styrningsperspektivet 

Flera av de forskare som har intresserat sig för besöksnäringens betydelse för 

landsbygdens utveckling, har gjort det utifrån vad vi kallar ett styrningsperspek-

tiv. En vanlig uppfattning är att styrningen av samhället genomgått ett generellt 

och omfattande skifte. Skiftet beskrivs som en rörelse från ”government” till 

”governance”. Det innebär att hierarkiska och traditionella styrformer ersatts 

eller åtminstone kompletterats med mer interaktiva och nätverksbaserade for-

mer av samhällsstyrning.13 Nätverksstyrning beskrivs ofta som en styrning där 

privata och offentliga aktörer samarbetar med varandra på olika sätt för att han-

tera problem som upplevs som gemensamma.14 En specifik form av nätverks-

styrning sker genom så kallade offentlig-privata partnerskap. Dessa är vanliga på 

besöksnäringens område och har definierats som frivilliga samarbeten där aktö-

rer från två eller fler sektorer ingår i ett icke-hierarkiskt samarbete, i syfte att nå 

gemensamma mål.15 

Inom den lokala utvecklingspolitikens område blev just nätverk och offent-

lig-privata partnerskap ett tydligt organisatoriskt ideal under 1990-talets senare 

hälft. Skiftet från traditionella och hierarkiska styrformer och till mer nätverksba-

serade sådana är emellertid inte absolut. Flera forskare har påpekat att traditio-

9 Henriksen och Halkier (2009)
10 Halkier (2014: 1660).
11 Björk (2014); Pikkemaat och Weiermair (2007).
12 Se Henriksen och Halkier (2009: 1446); Syssner och Hjerpe (2017)
13 Kooiman (2003); Sorensen och Torfing (2006); Montin och Hedlund (2009)
14 Nyhlén (2013); Aarsaether och Ringholm (2011); Hertting (2003: 51)
15 Se Bjärstig och Sandström (2017)
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nella och hierarkiska styrstrukturer lever kvar sida vid sida med den nätverksbase-

rade och interaktiva samhällsstyrningen.16 

Fördelarna med partnerskap och nätverksbaserade samarbeten har lyfts fram 

i många sammanhang. De antas bidra till att kunskap och expertis kan samlas och 

formeras, och till att resurser kan användas och genereras mer effektivt.17 Dessa 

styr- och samarbetsformer anses ibland också bidra till ett ökat förtroende mel-

lan de inblandade aktörerna och till en ökad insyn och delaktighet bland med-

borgarna.18 En studie från Jylland i Danmark lyfter fram delaktighet från berörda 

besöksnäringsaktörer som en viktig förutsättning för besöksnäringens utveckling. 

Blichfeldt och Halkier beskriver där hur själva processen – att flera aktörer arbetar 

gemensamt mot vissa policymål – bidrar till att stärka den lokala identiteten, vilket 

i sin tur beskrivs som positivt för den lokala besöksnäringen.19 

Samtidigt har flera forskare problematiserat och kritiserat partnerskapen mel-

lan privata och offentliga aktörer och den nätverksbaserade styrningen. En studie 

av den danska besöksnäringen lyfter fram förekomsten av kortsiktiga, sektorsbe-

tonade och snävt lokalt orienterade intressen och lokala policynätverk som en av 

anledningarna till att den danska besöksnäringen inte lyckats behålla sina mark-

nadsandelar.20 Besöksnäringens befintliga aktörer är enligt studien starkt involve-

rade i de lokala policynätverk där beslut fattas, samtidigt som målen för den danska 

besöksnäringspolitiken förefaller vara ganska så vaga. Sammantaget leder detta, 

enligt studien, till en sämre innovationskapacitet. 

Ett vanligt argument är att policies som saknar legitimitet bland nyckelaktörer 

sällan går att genomföra effektivt, utan istället präglas av implementeringsproblem.21 

Det har talat för att de som berörs av beslut i hög grad ska involveras när beslut fat-

tas. Å andra sidan har studier påvisat att den samförståndskultur som ofta präglar 

dessa samverkansprocesser kan ha negativa konsekvenser för effektiviteten.22 Strä-

van efter konsensus kan lätt bli handlingsförlamande och omöjliggöra tydliga beslut. 

Det vanligaste kritiken mot den nätverksbaserade styrningen handlar dock om 

samarbetenas informella karaktär och bristen på transparens och representativi-

16 Pierre (2009); Sundström och Pierre (2009)
17 Bjärstig och Sandström (2017)
18 För en översikt se Syssner (2006; 2012).
19 Blichfeldt och Halkier (2014).
20 Halkier (2014: 1659).
21 Wallner 2008).
22 Pierre (2011).
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tet. Dessa förhållanden beskrivs då som ett demokratiproblem.23 Kritiker menar 

att de samverkansformer som dominerar i besöksnäringen i praktiken innebär 

inflytande för vissa perspektiv, medan andra perspektiv systematiskt utesluts.24 

Dessutom har den nätverksbaserade styrningen implikationer för möjligheten att 

utkräva ansvar. Om antalet aktörer som deltar i beslutsfattandet är stort, och om 

besluten fattas i flera olika samverkansformer, så kan detta påverka medborgarnas 

möjligheter att utkräva ansvar negativt. Då blir det otydligt vem – om någon – som 

kan ställas till svars för oönskade utfall.25 

Ett annat begrepp som kan bidra till att öka förståelsen för hur samhällsstyrning 

går till är flernivådemokrati eller flernivåstyrning. Studier av flernivåstyrning intresserar 

sig för hur samspelet mellan kommuner, regioner, stat och EU ser ut. De intresserar 

sig också för de strategier som utvecklas på respektive nivå för att hantera detta sam-

spel, och för mönster av både konflikt och samförstånd inom och mellan dessa nivåer.26 

När det gäller frågor om turism och besöksnäring är det uppenbart att begreppet fler-

nivåstyrning är användbart. Turismrelevant politik bedrivs på många olika nivåer, av 

många olika aktörer, och mellan dessa aktörer bildas flernivåsamarbeten. På EU-nivå 

uttrycker den Europeiska regionala utvecklingsfonden att de vill ”främjar turismens 

konkurrenskraft, hållbarhet och kvalitet på regional och lokal nivå”.27 Samtidigt finns 

det, som Halkier påpekar, flera näraliggande politikområden såsom konkurrenspoli-

tik och regionalpolitik, där EU:s inflytande är större än på det turismpolitiska områ-

det.28 Dessa politikområden kan ha omfattande sidoeffekter på turismområdet och på 

turismaktörer på regional och lokal nivå. En av de frågor som rests i flernivåstudier av 

besöksnäringen har handlat om i vilken mån politiska beslutsfattare på olika nivåer har 

identifierat att de har ett ansvar för destinationsutveckling och planering.29 En annan 

fråga handlar om i vilken mån policyer och insatser på olika nivåer är sammanlän-

kade eller sker disparat från varandra. Björk30 understryker i en studie av insatser för 

turismutveckling i Finland vikten av att länka samman nationella och regionala turism-

politiska strategier – särskilt i perifera, småskaliga och säsongsberoende destinationer. 

23 Hudson och Rönnblom (2003); Syssner (2006); Qvist (2012).
24 Se t.ex. Müller (2006).
25 Se t.ex. Müller (2006); Elander (1999)
26 Se Hooghe och Marks (2001); Bache och Flinders (2004)
27 Europeiska Unionen (2018), webbsida
28 Halkier (2010)..
29 Ruhanen (2013)
30 Björk (2014)
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Aktörsperspektivet 

Flera studier av besöksnäringens utveckling har haft vad vi kallar ett aktörsperspek-

tiv. Dessa studier har intresserat sig för så kallade nyckelaktörer och deras agerande 

inom de styrnings- och policyprocesser som beskrivits ovan. Fokus har då riktats 

mot bland annat eldsjälar, ledarskap, samt politiskt, samhälleligt eller institutionellt 

entreprenörskap. Aktören i en aktörsorienterad studie måste inte vara en individ 

utan kan lika gärna vara ett företag, en organisation eller en myndighet. Touhino 

och Kuno31 visar att ansvaret för utvecklingsfrågor kan se olika ut på olika destinatio-

ner. Vem som tar ledarskapet är kontextberoende – på en plats kan det vara en lokal 

marknadsföringsorganisation, på en annan ett enskilt men centralt företag. 

Att fokus sätts på de enskilda aktörerna betyder inte att litteraturen inom detta 

teoretiska fält enkom menar att politisk, samhällelig och institutionell förändring 

drivs av enskilda aktörer. Med Kingdons ord kan förändring istället beskrivas som 

ett samspel mellan strukturella förändringar och aktörers agerande.32 Strukturella 

förändringar skapar emellanåt så kallade möjlighetsfönster. Genom att agera på 

rätt sätt, vid rätt tidpunkt, kan aktörer utnyttja möjlighetsfönster för att genomdriva 

betydande politisk eller institutionell förändring. Ett sådant agerande kan bestå av 

att lobba för en viss åtgärd när ett problem har aktualiserats och skapat ett möjlig-

hetsfönster för förändring. 

Ett begrepp som använts för att beskriva hur enskilda personer agerar för poli-

tisk, samhällelig och institutionell förändring är politiskt entreprenörskap. Politiska 

entreprenörer finner vi i första hand i den offentliga förvaltningen och i civilsam-

hället. De har gemensamt att de drivs av politiska och samhälleliga intressen, sna-

rare än privatekonomiska. På vilket sätt dessa eldsjälar och politiska entreprenörer 

kan ha betydelse för besöksnäringens utveckling har undersökts i flera studier. 

Komppula argumenterar i en artikel som baserar sig på en studie av den finska 

skidorten Ruka, att enskilda individer, entreprenörer och andra intressenter kan ha 

stor betydelse för hur en destination utvecklas under en livscykel. En av Komppulas 

slutsatser är att lokal förankring hos ledare är viktigt.33 Dvs det är viktigt att de som 

står för ledarskapet på en destination har en lokal förankring – till exempel genom 

att ha bott och verkat där under en längre tid. 

31 Touhino och Kuno (2014
32 Kingdon (1995)
33 Komppula (2016: 73)
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I en studie av insatser för turismutveckling på regional nivå i Finland studerar Björk 

och Virtanen34 så kallade ”tourism project managers”. De menar att dessa turism-

projektledare ofta har som främsta uppgift är att samordna aktörer, aktiviteter och 

resurser som rör sig i olika sektorer, och på olika nivåer i flernivåsystemet. Björk och 

Virtanen argumenterar för att det finns en rad faktorer (facilitators) som påverkar 

projektledarnas möjligheter att skapa samverkan.35 Bland dessa faktorer nämns 

sådant som ömsesidigt beroende, personkemi mellan personer på strategiska 

positioner, målkompabilitet, rollfördelning, förmåga till öppen kommunikation och 

konfliktlösning, projektets upplevda nytta samt en väl fungerande organisation och 

finansiering. I en senare studie argumenterar Björk för att det är svårt att utveckla 

besöksnäringen om det inte finns ett koordinerande organ.36 Björk argumenterar 

för att det krävs ett ”utvecklingsteam”, som har i uppgift att ge röst åt besöksnä-

ringen. Utvecklingsteamet, skriver Björk, behöver bedriva lobbying på både natio-

nell och internationell nivå, men också hämta in och sprida kunskap inom regio-

nen.37 Flera forskare har pekat på att ledarskapet i utvecklingen av en destination är 

helt centralt.38 Maktrelationer, ledarskapstraditioner, förmågan till anpassning till 

nya förhållanden spelar enligt Pechlaner m.fl en stor roll för ledarskapet.39 Beho-

ven av en aktör som tar ledarskap kan kopplas till den tidigare beskrivningen av 

diffus styrning genom partnerskap och nätverk. Nätverk och forum för styrning 

och koordinering uppstår inte av sig självt. Eftersom besöksnäringen på en given 

destination ofta har vuxit fram fragmentariskt och består av många enskilda aktö-

rer är behovet av en gemensam strategi stort.40 Ledarskap innebär i detta sam-

manhang inte att någon enskild aktör ska styra och leda andra med bestämd hand. 

Med ledarskap avses här istället att skapa forum, nätverk eller andra sammanhang 

genom vilka koordinering, strategiarbete och samverkansstyrning kan ske. Studier 

har visat att ledarskap för att skapa dylika forum kan se väldigt olika ut och att vad 

som är framgångsrikt ledarskap är någonting väldigt platsspecifikt.41 I ett svenskt 

sammanhang är det inte ovanligt att det är kommunen som är den aktör som för-

34 Björk och Virtanen (2005)
35 Ibid
36 Björk (2014: 277)
37 Björk (2014: 278)
38 Pechlaner m.fl (2014: 1); McGegee m.fl (2015); Haven-Tang och Jones (2012)
39 Pechlaner m.fl (2014: 1)
40 Haven-Tang och Jones (2012)
41 McGehee m.fl (2015)
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söker utöva detta ledarskap genom att skapa privat-offentliga forum för destina-

tionsutveckling. För att detta ledarskap ska bli framgångsrikt krävs helt enkelt en 

stor känslighet inför redan befintliga relationer, konflikter och samarbetsstrukturer 

inom den lokala besöksnäringen. 

Platsen, styrningen och aktörerna – ett avslutningsord

I det här kapitlet har vi lyft fram tre perspektiv som vi uppfattar som centrala i forsk-

ningen om det offentligas betydelse för lokal utveckling inom besöksnäringen. Vi har 

valt att kalla dessa perspektiv för platsperspektiv, styrningsperspektiv och aktörsper-

spektiv. I praktiken är de tre perspektiven svåra att skilja från varandra. Det före-

kommer styrning på alla platser, och i all styrning och på alla platser finner vi aktörer 

som påverkar både platsen och styrningen. Likväl tror vi att denna uppställning kan 

hjälpa till att bringa ordning i ett allt större och allt mer diversifierat forskningsfält. 

Fler perspektiv hade kunnat läggas till listan ovan. Vi hade kunnat lyfta fram pro-

cessorienterade studier som beskriver mer i detalj hur lokala strategier och policyer för 

lokal utveckling och besöksnäring blir till och genomförs genom kollaborativt policys-

kapande. Vi hade kunnat lyfta fram policyanalytiska studier, och de många studier som 

undersöker kommuners och regioners hållbarhetsarbete på turismområdet. Vi hade 

också kunnat kasta ljus på de studier som analyserar projektifieringen av olika former av 

lokal utvecklingspolitik.42 Likväl tror vi att de tre perspektiven – platsperspektiv, styr-

ningsperspektiv och aktörsperspektiv – kan fungera som en rimlig utgångspunkt för 

den som själv vill gå vidare och fördjupa sig i detta forskningsfält. 

Platsperspektivet skapar förståelse för att besöksnäringen är platsspecifik och 

därmed måste utvecklas i relation till platsens natur, kultur och sociala karaktärs-

drag. Styrningsperspektivet visar på de komplicerade förutsättningarna som råder 

för styrning av destinationsutveckling, till följd av att offentliga aktörer har relativt 

låg grad av rådighet och att många ofta små aktörer har inflytande över destina-

tionens helhet. Därför menar många att det krävs en form av samverkansstyrning 

mellan jämlika parter som alla är beroende av varandra. Aktörsperspektivet förkla-

rar att forum för sådan samverkansstyrning inte uppkommer av sig självt. Någon 

aktör måste aktivt och med stort mått av känslighet skapa dessa forum genom utö-

vande av ledarskap. 

42 Andersson (2009)
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