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•

Den platsskapande strategen 
– ett aktörsperspektiv på hur turistiska

platser blir till

Petra Svensson & Josefina Syssner

Inledning
Besöksnäringen har i allt högre grad kommit att ses som en motor för 
tillväxt och utveckling. Detta gäller inte minst på platser där struktur-
rationalisering, globalisering och internationell konkurrens har gjort 
att arbetstillfällena inom jord- och skogsbruk, råvaru- och tillverk-
ningsindustri har blivit färre. Besöksnäringen beskrivs ofta som plats-
bunden och servicedominerad, vilket innebär att den dels inte kan 
utlokaliseras, dels potentiellt kan sysselsätta många människor. Tron 
på besöksnäringen som motor för lokal tillväxt och utveckling har i 
hög grad präglat hur besöksnäringen formerats som politikområde. 
Omfattande insatser från det offentliga har gjorts på såväl lokal, regio-
nal som nationell nivå för att främja utvecklingen inom denna näring. 
Insatserna varierar över tid och rum, men har i stora drag handlat om 
marknadsföring, om förmedling av rum, biljetter och upplevelsepaket. 
Det har också handlat om kunskapsstöd till de som arbetar inom främ-
jandesystemet, och till företagare inom besöksnäringen (se SOU 
2017:95 och Åberg, 2017). Under de senaste decennierna har begreppet 
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destination blivit allt mer centralt inom besöksnäringen. I korthet kan 
man säga att en destination är ett funktionellt, geografiskt avgränsat 
område, där ett system av offentliga aktörer, privata aktörer och civil-
samhället erbjuder produkter och service till besökare inom det om-
rådet (Framke, 2002; Laws, 1991; Nordin, 2017; Tillväxtanalys, 2012). 
Näringens fokus har gradvis riktats från enskilda hotell, restauranger 
eller besöksmål och till den samlade destinationen. På samma gång 
har de offentliga aktörer som bär upp främjandesystemet gradvis flyt-
tat sitt fokus från de politiska och administrativa enheter de företräder 
(kommuner och regioner), till just destinationerna. 
 För att en destination ska uppstå krävs koordinerade insatser från 
många aktörer. Det begrepp som använts för att beskriva dessa insat-
ser är destinationsutveckling. I ett svenskt sammanhang har destina-
tionsutveckling beskrivits som ”interaktionen mellan en destinations 
intressenter [som sker] i syfte att stärka en destinations konkurrenskraft” 
(Tillväxtanalys, 2012). Forskningen om destinationsutveckling och om 
dess platsskapande ambitioner är omfattande; här finns de studier 
som i huvudsak intresserat sig för frågor som rör marknadsföring, 
paketering, produktutveckling och försäljning. I andra studier ses 
destinationen som ett innovationssystem, där aktörer från offentlig 
och privat sektor arbetar tillsammans för att utveckla upplevelsepro-
dukter som får avsättning på en marknad (Björk, 2014; Pikkemat & 
Weiermaar, 2007). Andra studier utgår ifrån ett organisatoriskt per-
spektiv och ställer frågor om ledning, styrning och ledarskap (Halkier, 
2014; Henriksen & Halkier, 2009; Syssner & Hjerpe, 2017). I studierna 
har det analytiska fokuset i många fall legat på offentliga aktörer, nät-
verk och företag som på olika sätt bidrar till att skapa och forma desti-
nationer. 
 I vårt kapitel vill vi istället rikta fokus mot de individer som har till 
uppdrag att initiera, stödja, samordna, koordinera eller på annat sätt 
främja ett destinationsskapande arbete. Vi är särskilt intresserade av 
de offentliga tjänstepersoner som går under benämningen turismstra-
teger, turismutvecklare, destinationsutvecklare och liknande. Deras 
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uppdrag kan beskrivas som platsskapande; det ingår i deras arbete att 
etablera och kommunicera en viss bild av en viss geografisk plats (Syss-
ner, 2012).
 Vårt kapitel bygger på intervjuer med sju svenska regionala tjänste-
personer, genomförda under våren 2018. De representerar Småland, 
Blekinge, Uppsala, Västsverige, Skåne, Dalarna och Östergötland. Våra 
informanter har olika bakgrund, olika tjänstebeteckningar och olika 
anställningsförhållanden. Samtliga är dock anställda av en regional 
offentlig organisation, som har till uppgift att främja besöksnäringens 
utveckling inom den aktuella regionen. Samtliga informanter har just 
detta till uppgift; att på hela eller delar av sin arbetstid bidra till desti-
nationsutveckling i den aktuella regionen. Våra informanter kan alltså 
beskrivas som destinationsutvecklare eller turismstrateger. Deras upp-
drag är att befästa idén om destinationen som en sammanhållen geo-
grafisk enhet och att åstadkomma utveckling inom denna enhet. I det 
arbetet navigerar de mellan en rad olika värden och intressen som inte 
sällan är motstridiga. 
 Våra informanter rör sig i ett sammanhang där en mängd olika per-
spektiv och värden möts. Deras uppdrag är sällan särskilt väl definie-
rat, och de kan möta många olika förväntningar från uppdragsgivare 
och samarbetspartners. På så vis liknar deras förutsättningar och upp-
drag de som andra strateger i offentlig sektor har. ”Strateg” är en rela-
tivt ny och växande kategori av anställda i offentlig sektor. Det finns 
strateger för en mångfald av frågor – till exempel hållbarhet, integra-
tion, näringsliv, folkhälsa, EU-frågor, internationalisering. Deras 
arbetssituation präglas ofta av ambivalens: det är oklart både vad de 
ska göra, hur de ska göra det, och vilka värden de ska representera. Vad 
som är gemensamt för dem är att de kan betraktas som ett styrmedel 
för att driva utvecklingen av en viss fråga, och deras övergripande 
arbetssätt handlar om att hitta ett förhållningssätt till sitt uppdrag och 
sin kontext som balanserar både de värden som det strategiska arbetet 
är inriktat på, och de värden som organisationen och kontexten betrak-
tar som viktiga och legitima (Svensson, 2017). 
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Figur 1 & 2. Platsen ses i destinationsutveckling som en strategisk resurs.  
Illustration: Anna Valentinsson.
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 Syftet med vårt kapitel är att diskutera hur turismstrategerna tar sig 
an sina uppdrag i denna mångfacetterade kontext. Vilka platsska-
pande värden ser de som sitt huvudsakliga uppdrag att framhäva? Hur 
arbetar de med dessa värden i förhållande till olika aktörer? Går det att 
urskilja mönster i de förhållningssätt som strategerna ger uttryck för? I 
andra avsnittet går vi igenom begreppen plats och platsskapande i 
förhållande till destinationsutveckling. I tredje avsnittet diskuterar vi 
hur strategiskt arbete och strateger kan förstås. I fjärde avsnittet 
beskriver vi hur vi kopplar ihop platsskapande och de strategiska väg-
val som turismstrategerna kan förväntas stå inför i sitt arbete. Här 
redogör vi också för hur analysen av intervjuerna gått till. I femte 
avsnittet presenteras resultatet, i form av fyra idealtypiska förhåll-
ningssätt bland turismstrateger som arbetar med destinationsutveck-
ling. Avslutningsvis diskuterar vi hur våra resultat kan förstås utifrån 
ett bredare samhällsperspektiv; vad innebär de olika förhållningssät-
ten i en destinationsutvecklande praktik? 

Plats och platsskapande i  
destinationsutveckling

Inom den kritiska turismforskningen har destinationsutveckling 
beskrivits som en platsskapande process. Platsen ses alltså inte som 
på förhand existerande, utan som något som blir till i och med att den 
beskrivs, upplevs och används som ett sammanhängande system. 
Den kritiska turismforskningen har återkommande påpekat att de 
platser som uppstår, omtolkas eller omformas i och med destina-
tionsutvecklingen, riskerar att bli både objektifierade och kommodi-
fierade (Hall, 2005; Heldt Cassel, 2008; Syssner, 2010). Att platsen blir 
objektifierad innebär att den inte längre framställs som ett resultat av 
social interaktion, förhandling och förändring. Platsen uppfattas då 
som något som ska beskrivas och avbildas, snarare än skapas och for-
mas. Att platsen kommodifieras innebär att den i allt större utsträck-
ning förstås som en vara – eller åtminstone som en varukorg – som 
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kan saluföras och konsumeras (Britton, 1991; Urry, 1995). Bland de 
varor som ingår i korgen återfinns alla de miljöer, människor och för-
mågor som anses betinga ett visst (symboliskt) försäljningsvärde. 
Framförallt den delen av besöksnäringen som bygger på upplevda 
kulturvärden – till exempel lokal kultur, mat och byggnader – har kri-
tiserats för en långtgående commodification of authenticity (Heller, 
2003; Syssner, 2009). 
 En vanlig diskussion inom turismforskningen handlar om hur de 
många småföretagarna inom besöksnäringen kan motiveras till att 
arbeta för övergripande destinationsutveckling – med tanke på att 
dessa ofta motiveras av livsstils- och platsbaserade faktorer snarare än 
ekonomiska (Ateljevic & Doorne, 2000; Bredvold & Skålén, 2016; Czer-
nek & Marszalek, 2017; Kallmuenzer, 2018; Leu m.fl., 2018; Lundberg 
m.fl., 2014; Margaryan, 2017; Peters & Kallmuenzer, 2018; Peters & 
Schuckert, 2014; Solvoll m.fl., 2015; Yachin, 2019). Å ena sidan framförs 
argumentet att dessa turistentreprenörers livsstilsbaserade värdepre-
ferenser bidrar till att fånga upp ett alltmer växande segment inom 
turismnäringen, nämligen efterfrågan på medskapande och på upple-
velser, uttryck och platser som uppleves som autentiska (Andersson 
Cederholm, 2015; Andersson Cederholm & Sjöholm, 2014; Ateljevic & 
Doorne, 2000; Hjalager m.fl., 2018; Schilar & Keskitalo, 2018). Å andra 
sidan menar vissa att destinationsutveckling som metod innebär 
ytterligare kommodifiering av plats- och livsstilsvärden då dessa 
anpassas till den övergripande berättelsen om destinationen och 
mötet med besökarna och att värdenyanserna på platsen därmed ris-
kerar att gå förlorade ( Jóhannesson & Lund, 2018; MacCannell, 1973). 
De som arbetar strategiskt med att utveckla besöksnäringen och med 
att utveckla och stärka destinationer, måste förhålla sig till detta 
potentiella spänningsförhållande mellan å ena sidan livsstils- och 
platsvärden och å andra sidan ekonomiska värden på sina respektive 
platser.
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Strategiskt arbete och strateger
Att arbeta strategiskt brukar beskrivas som att länka ihop kunskap 
med organisation, och olika organisationsdelar med varandra, utifrån 
ett långsiktigt perspektiv. Ibland uttrycks det strategiska uppdraget 
som att se till andra får förutsättningar att göra det de ska, och över-
tyga om att de behöver göra det. I praktiken handlar strategens arbete 
ofta om att visa på hur just deras perspektiv och ansvarsområde kopp-
lar och interagerar med olika verksamheter (Svensson, 2017). Strateger 
inom jämställdhets- hållbarhets- och folkhälsoområdet, för att nämna 
några exempel, har ofta i uppdrag att få andra aktörer inom andra poli-
tikområden att hörsamma just deras perspektiv. Våra informanter – 
som arbetar professionellt med destinationsutveckling och turismstra-
tegiska insatser – har ett liknande uppdrag men utmärks också av att 
de i stor utsträckning arbetar i gränslandet mellan privat och offentlig 
sektor. 
 Även om strategen i sig är en individ, så kan strateger som grupp 
betraktas som ett styrmedel för att uppnå en önskad utveckling inom 
ett visst politikområde. Denna form av styrning är inte unik för det 
turistiska fältet, utan har i allt högre grad kommit att bli ett inslag inom 
många olika politikområden. Offentlig sektor förväntas dels hantera 
frågor som rymmer många och ibland oförenliga värden (Rittel & Web-
ber, 1973; Weber & Khademian, 2008). Det finns också en förväntan på 
att samhällsstyrningen ska vara inkluderande och involvera många 
olika slags perspektiv (Healey, 2003, 2018). Ett begrepp som ibland 
används för att beskriva målet för dessa processer är institutionell tät-
het. Grundantagandet för institutionell täthet är att samverkanspro-
cesser – där olika aktörer får komma till tals – kan bidra till att olika 
värden föras samman till en fungerande helhet där dessa olika värden 
inte längre står i konflikt med varandra utan kompletterar varandra 
(Amin & Thrift, 1994; Healey m.fl., 1995). Kritiker av idén om institutio-
nell täthet menar att det inte alltid är möjligt att uppnå en sådan situa-
tion, då vissa värden är ofrånkomligt är oförenliga. Kritiken har också 
handlat om att samverkansprocesser riskerar att bli ett mål i sig självt 
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utan faktiskt resultat, och om att intensiva samverkansprocesser inte 
behöver innebära att olika aktörers perspektiv faktiskt tas hänsyn till 
(Vangen, 2016). 
 Att arbeta som strateg för destinationsutveckling kan således tolkas 
som ett uppdrag att länka ihop kunskap om turism och destinations-
marknadsföring med olika aktörer, och att länka samman olika aktörer 
på platsen och deras värdepreferenser. 

Platsskapandets strategiska vägval
Platsskapande innebär att olika värden förhandlas, att vissa värden ges 
mer utrymme och att andra hamnar i bakgrunden eller helt osynlig-
görs (Syssner, 2012; Zenker m.fl., 2017; Zenker & Braun, 2017). Platsska-
pande kan i sig förstås på olika sätt: å ena sidan som en organisk och 
inkrementell process som drivs av lokala aktörer, och å andra sidan 
som en strategiskt upplagd process som drivs uppifrån av stora före-
tagskomplex och offentliga aktörer, eller som en blandning av dessa 
(Lew, 2017). Således innebär det turismstrategiska uppdraget en 
balansakt vad gäller vilka värden man ska ta fasta på i destinationsut-
vecklingen, men också i hur processerna för destinationsutveckling 
ska se ut, det vill säga, hur relationerna mellan olika aktörer ska forme-
ras. Vi betraktar här turismstrategernas platsskapande som ett situerat 
agentskap, det vill säga, att de har utrymme att göra vissa val och agera 
på vissa sätt, men att dessa val och ageranden är situerade i sin givna 
kontext (Archer, 2003; Bevir m.fl., 2003; Bevir, 2004; Bevir & Rhodes, 
2006; Bevir & Richards, 2009; Burkitt, 2009). Detta innebär att forme-
ringen av det turismstrategiska uppdraget präglas av både existerande 
värdemönster och organisationsstrukturer, och av turismstrategernas 
egna vägval. 
 I nästa stycke presenteras fyra idealtypiska förhållningssätt hos regi-
onala turismstrateger. Idealtyper skall förstås som en förenklad och sti-
liserad beskrivning – i det här fallet gällande grundläggande mönster 
för agerande. Det innebär att samma individ i samma situation kan 
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anamma resonemang från flera olika idealtypiska förhållningssätt. Det 
är alltså inte ”typer av individer” som vi beskriver nedan. Istället beskri-
ver vi typer av förhållningssätt, som i sin tur kan ta sig uttryck i såväl 
tankesätt, som i resonemang och konkret handling. Dessa förhållnings-
sätt kan utifrån ett situerat agentskap betraktas både som idealtypiska 
sätt att anamma det platsskapande uppdraget som turismstrategerna 
innehar, och som idealtypiska platsskapande praktiker. Detta eftersom 
turismstrategerna i sin tur interagerar med andra aktörer och därmed 
påverkar och bidrar till hur platsen förstås och konstrueras. 
 De idealtyper vi beskriver har vuxit fram via tematiska analyser av 
informanternas berättelser om sina arbetssätt i förhållande till deras 
rådande kontexter. Analysen har i ett första steg handlat om att identi-
fiera värden och relationer, och i ett andra steg fokuserat på att grup-
pera dessa. Analysen har genererat fyra grundberättelser om det 

Figur 3. Olika platsbaserade värden som definierar arbetet med destinations
utveckling. Illustration: Anna Valentinsson.
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turismstrategiska arbetet på olika platser. Vi har valt att kalla dessa 
berättelser om förhållningssätt Traditionella Tilda, Knogande Kalle, 
Växande Valter och Effektiva Eva. Återigen, personnamnen och adjekti-
ven avser inte de enskilda informanterna, utan de mönster av värden 
och relationer vi identifierat hos våra informanter. 

Fyra former av strategisk  
destinationsutveckling

De idealtyper vi beskriver nedan utgår alla från flera gemensamma 
grundantaganden. Samtliga utgår ifrån att strategisk destinationsut-
veckling är en möjlighet till regional tillväxt och utveckling. Samtliga 
utgår också från att utvecklingen av nya upplevelseprodukter på desti-
nationen är det främsta verktyget för detta, och att denna utveckling i 
hög grad handlar om att samordna aktörer och utveckla deras kompe-
tenser. Det som skiljer de fyra idealtyperna åt, är att de fokuserar på 
olika platsskapande värden, och olika perspektiv vad gäller andra aktö-
rers roller i den platsskapande processen. 

Traditionella Tilda  
– Erfarenhet och självklarhet

Traditionella Tildas kontext är en plats där turism haft stor betydelse 
under lång tid. Den platsskapande turismen har också under lång tid 
byggt på lokala och livsstilsbaserade värden. Detta har lett till att plat-
sens ingående värden och kommodifiering kommit att komplettera 
varandra snarare än att stå i motsatsförhållande. Formeringen av för-
hållningssätt till det destinationsstrategiska arbetet innebär således 
därför inte heller i någon större grad att göra en avvägning mellan 
dessa, utan istället att bidra till fortsatt komplettering sinsemellan: 

”Tidigare fanns det fyra olika destinationsbolag, som ägdes ihop mellan 
kommunen och företagen. När man lade ner destinationsbolagen, så lade 
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man också ner de tillhörande ekonomiska föreningarna. Nu är alla besöks-
näringsföretagen samlade i en ekonomisk förening. Så vi jobbar nära företa-
gen, och har historiskt gjort det.”

Traditioner och identitet spelar en avgörande roll för hur det platsska-
pande förhållningssättet tar form i Traditionella Tildas kontext. Det 
som uppfattas och beskrivs som lokala traditioner och särarter hos 
kultur- och naturbesöksmålen på platsen har sedan långt tillbaka 
fungerat som inkomstkälla. Den regionala identiteten beskrivs som 
stark och särpräglad och som en resurs i det destinationsutvecklande 
arbetet. Det har inneburit att satsningar på turism och besöksnä-
ringen inte uppfattas som ett perspektivskifte. Istället uppfattas arbe-
tet med att etablera och utveckla destinationer som en mindre, 
närmast praktisk justering i redan existerande värdesystem. Dessa 
praktiska justeringar består till exempel av marknadsföring av paket-
lösningar på olika besöksmål och organisering av olika besöksnä-
ringsaktörer i samma organisation. Dessa justeringar innebär dock 
inte några omvälvande förändringar i tidigare förhållningssätt till och 
på platsen, vare sig i hur organiseringen mellan aktörer fungerar eller i 
termer av vilka värden som det platsskapande arbetet baserar sig på. 
Det destinationsstrategiska perspektivet betraktas i det här förhåll-
ningssättet som ett användbart verktyg för att åstadkomma vad man 
uppfattar som ett bättre samarbete mellan olika aktörer. Destinations-
arbetet uppfattas inte heller som något som utmanar de värden som 
platsen historiskt förknippats med. Snarare finns det en bred föreställ-
ning om vad som ingår och inte ingår i regionens kultur och identitet, 
och det destinationsstrategiska arbetet bekräftar och befäster den bil-
den. 
 Att platsen har en stark tradition av att se turism som en viktig 
näring genomsyrar också relationerna mellan olika aktörer. Företagare 
inom turism, de offentliga aktörerna och kunskapsorganisationer 
såsom konsultbolag och utbildningsaktörer, har förtroende sinsemel-
lan, har länge arbetat tillsammans, och delar i hög grad målbild. Ett 
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exempel på detta ser vi i en region. Här samordnades en plattform för 
kompetensutveckling mellan besöksnäringsföretag och utbildnings-
samordnare, och hur denna sedan utvecklats till en egen ekonomisk 
förening med besöksnäringsföretagen och utbildningssamordnarna 
som medlemmar, som numera samarbetar med regionen:

”Det är en virtuell plats som är sprungen ur kompetensplattformarna som 
regionen fick möjlighet att göra. Numera är det en ekonomisk förening, som 
stöttas av regionen. Det är en mötesplats mellan utbildning och företagare”.

Liknande exempel på en tradition av tätt utvecklingssamarbete mellan 
olika aktörer finns även inom andra idealtyper. Det som är specifikt i 
Tildas kontext är att detta samarbete historiskt haft direkt bäring på 
turism. Eftersom platsen haft denna riktning under lång tid har relatio-
ner vuxit fram organiskt. Detta innebär att det destinationsstrategiska 
platsskapande uppdraget passar ganska väl in i existerande struktur 
för värden och relationer, och innebär att förhålla sig och anpassa 
destinationsperspektivet till redan existerande värden och strukturer. 

Knogande Kalle  
– Andra värden och prioriteringar 

I motsats till Traditionella Tilda befinner sig Knogande Kalle i en kon-
text där turismnäringen inte traditionellt har betraktats som en viktig 
källa till inkomst. Platsens identitet har istället byggts upp kring andra 
värden – till exempel politiska och vetenskapliga sådana. De värden 
som platsen förknippas med i ett bredare sammanhang, blir svåra att 
förena med ett destinationsstrategiskt uppdrag: 

”Man har inte jobbat länsvist med något liknande förut. Så det är första 
gången. Det finns en variation beroende på vart i länet man befinner sig hur 
vana företag är att jobba med liknande.” 
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Turismstrategens platsskapande förhållningsätt handlar i den här kon-
texten i hög grad om att förklara och försvara besöksnäringens betyd-
else i olika sammanhang. Det platsskapande arbetets förhållningssätt 
får i hög grad formen av att övertyga andra om varför destinationsstra-
tegiskt arbete är av betydelse. Då det i Kalles kontext inte finns någon 
historia av att arbeta med besöksnäring, så handlar detta strategiska 
arbete i stor utsträckning om att försöka koppla ihop destinationsper-
spektivet med andra värden som finns på platsen – till exempel utbild-
ning och historiska händelser av betydelse. Ett exempel på detta är 
samarbete med historiska forskare för att digitalisera besöksmål: 

”Vi har 3D-visualiseringsappar där man kan uppleva historiska miljöer. Det 
är som ’augmented reality’, men vi kallar det ”augmented history”. Företaget 
består av forskare, arkeologer och spelutvecklare”. 

Ett annat exempel är täta samarbeten med konsulter för att integrera 
hållbarhet och internationellt fokus i utvecklingen av nya upplevelsepro-
dukter. 
 I Kalles kontext upplevs det destinationsstrategiska uppdraget som 
mer motigt – på grund av att det som uppfattas som platsens histo-
riska värden inte självklart går att integrera i det destinationsstrate-
giska arbetet. Samtidigt har turismstrategen ett tydligt platsskapande 
uppdrag, då hen är del i en ständig förhandling om vilka av platsens 
värden som kan anses ha som ett turistiskt värde. Att turism och 
besöksnäring inte betraktats som en viktig källa till inkomst har 
betydelse också för det arbete som handlar om att få aktörer att arbeta 
tillsammans. Mycket tid behöver som sagt ägnas åt att förklara vikten 
av destinationsstrategiskt arbete, inte minst för olika offentliga aktö-
rer, som har svårt att se sina roller, och urskilja vem som har ansvar. 
Engagemanget från olika aktörer varierar, och i synnerhet när det 
gäller anammande av ett större destinationsstrategiskt perspektiv, 
som fokuserar på att platsen ska bli en internationell destination i 
egen rätt, och inte enbart som ett bi-besöksmål i förhållande till 
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omkringliggande regioner. Även här finns dock strategiska möjlighe-
ter, då variationen i engagemang innebär att vissa aktörers engage-
mang fungerar som argument och språngbräda för att för att övertyga 
och motivera andra. Kalles förhållningssätt är således präglat av att 
skapa bryggor mellan platsens tidigare värden och destinationsut-
veckling. 

Växande Valter  
– Fragmenterat men framåtriktat

I Växande Valters kontext saknar man – i likhet med Kalles – en tradi-
tion av att se platsen och dess värden som en turistisk resurs. Platsen 
där Valter verkar har vuxit fram i relation till näringar såsom jordbruk 
och fiske samt små- och mellanskalig industri. Den plats som Växande 
Valter verkar på kan beskrivas som geografiskt och organisatoriskt 
fragmentarisk. Dess offentliga administration är uppdelad, och den 
kännetecknas också av geografisk fragmentisering, då platsen har geo-
grafiskt separerande element genom stora skogar, vatten och långa 
avstånd. De offentliga aktörerna på platsen saknar även erfarenhet av 
att samverka med turismnäringen som målbild. Valters situation för-
enklas dock av att det destinationsstrategiska arbetet har mottagits 
väl, och kommit att betraktas som ett sätt att aktivt främja regionens 
ekonomiska situation. Uppdraget och förhållningssättet kommer där-
för att i hög grad handla om att hålla samman arbetet och olika aktö-
rer. Ett exempel på detta är hur regionen, länsstyrelsen, och företagare 
mötts för att utbilda och informera om möjligheterna att använda regi-
onens naturresurser för turism: 

”Vi behöver närma oss andra aktörer som jobbar med turism mer, det kan 
vara länsstyrelser eller kommuner. Så att vi synkar mer, många jobbar 
parallellt. De här nationalparkerna har varit ganska stängda för kommersi-
ellt syfte. Nu har vi brutit igenom lite: nu erbjuder regionen företagare att 
jobba med nationalparken”. 
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Relationerna mellan aktörerna i Valters kontext har historiskt varit 
fragmentiserade. Detta leder till en osäkerhet om vilka roller olika 
aktörer ska ha i förhållande till det destinationsstrategiska uppdraget. 
Detta gäller både offentliga aktörer och besöksnäringens aktörer: 

”Vi vill inte driva destinationsarbetet, utan vi vill att drivet ska komma från 
företagen själva. Och det har varit svårt att lämna över det”. 

Mycket av turismstrategens arbete handlar därför i den här kontexten 
om att förklara vad destinationsutveckling handlar om. Här finns en 
likhet med Kalles situation, men då motståndet är mindre i Valters 
kontext handlar förklarandet och förhållningssättet här framförallt om 
att åstadkomma samordning och/eller förtroende mellan aktörer, sna-
rare än om att övertyga: 

”För oss var det viktigt att bygga upp nätverk. Det var viktigt för oss att kun-
skapsutveckla, affärsutveckla, och då sa vi att vi behöver ha ett regelbundet 
nätverk där de har förtroende för oss”. 

Förhållningssättet till det destinationsstrategiska arbetet i Valters kon-
text handlar om att kombinera strategisk destinationsutveckling med 
lokalt specifika värden, genom att driva nätverk där olika aktörer möts 
för dels kunskapsutbyte och samverkan, dels destinationsstrategisk 
utbildning och information. Det platsskapande förhållningssättet 
handlar framförallt om att stötta och driva på samarbete och förening 
av platsspecifika och ekonomiska värden, och detta görs genom ett 
nära samarbete med offentliga aktörer, som också ser ekonomisk 
potential i det destinationsstrategiska arbetet. Formen för hur det 
destinationsstrategiska arbetet ska organiseras är under formativ 
utveckling, både vad gäller vilka platsbaserade värden som arbetet ska 
utgå från och hur relationerna mellan aktörerna ska se ut. Valters plats-
skapandeförhållningssätt handlar därför till stor del om att skapa sam-
manhang där värden och aktörer kan mötas och förhandlas. 
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Effektiva Eva  
– Strategiskt och pragmatiskt

Effektiva Evas kontext är en plats som under lång tid präglats av ett 
pragmatiskt förhållningsätt till tillväxt. Platsen beskrivs som en plats 
där det sedan länge finns ett tätt och institutionaliserat samarbete 
mellan offentliga aktörer, näringslivet och kunskapsaktörer. Samarbe-
tet beskrivs som pragmatiskt och instrumentellt. Samarbetet sägs i sig 
bygga på en idé om att alla gynnas av att alla bidrar, även om de som 
samverkar inte delar samma värden.
 I den kontext som Eva verkar finns en ömsesidig förståelse av värden 
som effektivitet, tillväxt och arbetsdelning mellan aktörer. Evas förhåll-
ningssätt till utveckling av destinationen handlar ofta om att konkret 
identifiera problem för den fortsatta destinationsutvecklingen och lösa 
dessa: 

”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, men 
det är inte vårt mål och syfte”.

De problem som Eva identifierar kan vara av olika slag. Det kan handla 
om att det saknas digitala bokningssystem, att det finns regelverk som 
komplicerar utveckling av en vandringsled, eller att mindre företagare 
behöver samarbeta med större. När dessa problem ska lösas, är Evas 
förhållningssätt ofta att hennes uppdrag är att stötta olika aktörer i 
det de gör bäst, och bidra med den strategiska kunskapen om vilka 
problem som behöver undanröjas. Småföretagare som ingår i destina-
tionen förväntas till exempel inte vara drivande i det övergripande 
destinationsutvecklande arbetet. Detta beskrivs istället som en upp-
gift för den regionala turismorganisationen och för ett fåtal större 
aktörer: 
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”Vi tydliggör vad var och en ska göra och vad de är bra på. Alla behöver inte 
lära sig bokningssystem och hemsidor, om de stora gör det så kan de små 
paketera med dem. Vi går in och stöttar med konkret kunskap om det 
behövs”. 

Platsen där Eva verkar har i något högre grad än Växande Valters kon-
text historisk koppling till turism. Aktörerna i Evas kontext har vanligt-
vis en gemensam bild av vilka av platsens alla värden som kan vara en 
resurs i det destinationsutvecklande arbetet. Men, den omständighet 
som allra tydligast påverkar Evas förhållningssätt är den tradition av 
pragmatisk samverkan som många refererar till som ett kännetecken 
för platsen. Pragmatismen, vanan vid att samverka och idén om lön-
samhet som ett övergripande värde utgör en viktig plattform för Evas 
förhållningssätt. Genom att betrakta det destinationsstrategiska upp-
draget som en pragmatisk utvecklingsfråga med utgångspunkt i 
ekonomiska värden så passar det väl in i existerande värdemönster på 
platsen. Denna pragmatism kan delvis kännas igen från Växande Val-
ters situation, men det som framförallt skiljer Effektiva Evas förhåll-
ningssätt gentemot Växande Valters, är att arbetet i Evas kontext i 
betydligt mindre grad utgår från att skapa sammanhang där relationer 
och värden förhandlas, utan istället har direkt fokus på utfall och pro-
blemlösning. 

Slutord
Tildas, Kalles, Valters och Evas situationer illustrerar olika förhåll-
ningssätt till platsskapande, destinationsstrategiskt arbete. Dessa 
förhållningssätt formas i mötet mellan platsens existerande identi-
tetsvärden och av idéerna om hur destinationsutveckling ska styras. 
Vår huvudsakliga slutsats är att olika platser har olika organisato-
riska och idémässiga förutsättningar, och att det har betydelse för 
hur strategerna tar sig an sitt platsskapande, destinationsstrategiska 
uppdrag. Detta tillsammans skapar variation både i vad som är möj-
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ligt och vad som anses som önskvärt i det destinationsutvecklande 
arbetet. 
 De idealtypiska förhållningssätten till det platsskapande uppdraget 
visar också att platsskapande praktiker kan formeras kring en mängd 
olika värden. Vi argumenterade inledningsvis för att det turismstrate-
giska uppdraget kan betraktas som en platsskapande praktik. Variatio-
nen i vilka värden som lyfts fram stödjer detta argument; genom att 
turismstrategerna tar fasta på vissa specifika värden på platsen, så for-
meras och konstrueras destinationsutvecklingen och det turismstrate-
giska arbetet i förhållande till tidigare platsbaserade värden. Detta 
innebär att det destinationsutvecklande arbetet kan bidra till att stärka 
det som uppfattas som platsens identitetsvärden – oavsett om dessa 
har bäring på turism eller ej. Att platsen har en tradition av samverkan 
för ekonomisk utveckling kan i sig utgöra ett platsdefinierande identi-
tetsvärde. Det innebär att platsbaserade identitetsvärden som ligger 
långt från turism inte alls behöver utgöra ett hinder för destinationsut-
veckling. 
 Att arbeta som strateg är utmanande oavsett vilket område uppdra-
get handlar om, eftersom det strategiska uppdraget i hög grad innebär 
förmågan att kunna röra sig mellan kontexter och värdemönster, och 
balansera påtryckande arbete med lyhördhet (se Svensson, 2017). Til-
das, Kalles, Valters och Evas situationer och förhållningssätt är på så 
sätt inte unika. Men inom det destinationsstrategiska uppdraget ska-
pas specifika utmaningar genom att turismnäringen i hög grad är just 
platsbaserad. De värden som turismstrategerna ska balansera är inte 
enbart sprungna ur idéer eller organisationskulturer, utan skapas 
genom att olika geografiskt knutna värden gett upphov till vissa värde-
mönster. Att ta sig an ett platsskapande uppdrag utifrån en given idé 
(destinationsutveckling), måste alltså göras med väl avvägd känslighet 
för den lokala kontexten, och ger olika utfall. 
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