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Förord
Denna rapport redovisar en studie som är genomförd vid Centrum för 
kommunstrategiska studier (CKS) genom projektet ”Kunskapsstyrning 
inom svensk besöksnäring” i samverkan med Tillväxtverket. Insamling av 
datamaterial har skett under våren 2019 genom intervjuer med 15 personer. 
Den kontinuerliga kontakten med Tillväxtverket under projektets gång har 
varit ett viktigt stöd för att föra ett resonemang i rapporten med relevans för 
den pågående diskussionen om hur stödstrukturer kan skapas för en dynamisk 
besöksnäring i olika delar av Sverige.

Josefina Syssner har varit projektledare och Petra Svensson 
projektmedarbetare. Petra har genomfört arbetet som redovisas i den här 
rapporten under sin tid som post-doc vid Centrum för kommunstrategiska 
studier. 

Rapporten visar att besöksnäringsutveckling berör olika samhällsaktörer 
som har möjligheter att bidra till den kunskapsutveckling som krävs för denna 
närings utveckling. Besöksnäring finns i hela landet och kan framförallt på 
landsbygden liknas vid en basnäring för samhällsutveckling. Med det som 
grund hoppas vi att rapporten bidrar med ett underlag för att arbeta strategiskt 
med frågan om kunskapsutveckling för en fortsatt hållbar utveckling av 
besöksnäringen. 

 
Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Här undersöker vi hur regionala och kommunala politiker uppfattar behovet 
av kunskap och kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Vi undersöker 
också hur dessa politiker uppfattar ansvaret för kunskapsutveckling inom 
besöksnäringen: vem som har ansvar, vad de har ansvar för och hur detta 
ansvar ska tas. Politikernas perspektiv är intressant eftersom det offentligas 
prioriteringar av och stöd till besöksnäringen i grund och botten är beroende 
av de avvägningar som görs på politisk nivå. Det är också intressant eftersom 
ansvaret för besöksnäringens utveckling kan ha omförhandlats i samband 
med att utvecklingspolitiken blivit en distinkt regional fråga.  

Rapporten bygger på intervjuer med politiker inom regionala och 
kommunala organisationer med ansvar för besöksnäringsfrågan. 

Studien visar att ett mer formaliserat regionalt ansvar för utvecklingspoli-
tiken leder till ökad byråkratisering och ibland gör mellankommunal 
samverkan svårare. Den visar också att mindre organisationer har tydliga 
fördelar när det gäller samverkan.

Kunskapsutveckling, kunskapsstyrning och destination uppfattas av våra 
informanter som oklara begrepp. Detta kan förklaras med att besöksnäringen 
i sig uppfattas som ett komplext politikområde som både genomsyrar och 
genomsyras av andra politikområden, vilket gör det svårt att urskilja specifika 
kunskapsperspektiv. 

Studien visar också att även om begreppet destination uppfattas som 
något otydligt så fungerar det som en samlande berättelse. Det betyder att 
destinationsbegreppet är något olika aktörer förhåller sig till när frågor 
ska diskuteras och förhandlas. Det betyder också att uppfattningen att 
destinationen är viktig underlättar integrering i övrig övergripande strategisk 
planering. 

Det tycks finnas ett stort stöd för kunskapsutveckling inom besöksnäringen.  
Samtidigt är det tydligt att många olika saker kan kallas kunskapsutveckling. 
Det finns alltså en enighet vad gäller betydelsen av destination- och 
kunskapsutveckling, men en stor oklarhet i hur begreppen ska tolkas. Det 
innebär att det är svårt att dra några övergripande slutsatser kring hur 
kunskapsutveckling inom besöksnäringen faktiskt används strategiskt. 
Arbetet med kunskapsutveckling inom besöksnäringen kännetecknas alltså 
av både stor enighet och stor oklarhet. 
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1. Inledning
Besöksnäringen och besöksnäringspolitiken är exempel på ett så kallat 
komplext politikområde (se tex Kooiman 1993, Premfors 1998, Lindgren 
2018). I själva verket har alltfler politikområden kommit att betraktas som just 
komplexa och integrerade med varandra. Ofta används termen ”wicked issues” 
(”elaka problem”) för att beskriva komplexa samhällsfrågor som saknar tydlig 
problemdefinition, metod för lösning och där det finns svårigheter att avgöra 
när problemet kan anses åtgärdat (Rittel & Webber 1973). Kännetecknande 
för dessa frågor är att de behöver hanteras på flera styrnivåer och inom många 
olika sektorer. De anses också vara i behov av ökad kunskap och samordning 
för att hanteringen av dem ska bli så effektiv som möjligt (Head & Alford 2015, 
Lægreid & Rykkja 2015). 

Detta stämmer väl in på besöksnäringspolitiken. Här saknas ofta en tydlig 
definition av vilket problem som politiken ska lösa (Hjerpe & Syssner 2015); 
det finns delade meningar om vilka metoder som bör användas för att lösa det 
som ändå uppfattas som problem (Olausson & Syssner 2018), och det är svårt 
att avgöra när besöksnäringens problem faktiskt har blivit lösta. 

Besöksnäringen och politiken som omger den har tidigare inte studerats av 
de som är intresserad av komplexa politikområden. Bland de politikområden 
som brukar omnämnas som typiskt komplexa finns istället hållbarhet, social 
inkludering, integration och mänskliga rättigheter. I takt med att olika 
politikområdens ömsesidiga beroende och integrering lyfts fram har även 
utvecklings- och näringspolitiska områden i allt högre grad kommit att 
betraktas som komplexa. Här ingår det politikområde som rör besöksnäring 
och turism. Politikområdet har nyligen i en statlig utredning (se SOU 2017:95) 
kommit att definieras som komplext. Området lyfts ofta fram som ett viktigt 
område i sig, men också som ett område som hänger samman med frågor som 
rör exempelvis landsbygdsutveckling, ekonomisk konkurrenskraft, hållbarhet 
och arbetsmarknadsintegration (SOU 2017:95).1 

Inom dessa förmodat komplexa politikområden är efterfrågan på kunskap 
och kunskapsutveckling hög. De kännetecknas av att det finns en mängd 
olika och ibland konkurrerande idéer om problembeskrivning, metoder och 
lösningar. Kunskap anses ofta vara nyckeln till att kunna navigera i detta 
ambivalenta landskap. Kunskap och kunskapsutveckling betraktas också som 
avgörande för att få olika aktörer att samverka kring de komplexa frågorna. 
Frågan är dock vilken kunskap som ska utvecklas och styras (Svensson & 
Larsson 2018) och hur kunskapsutveckling kan organiseras inom dessa 
komplexa politikområden, som omfattar många olika aktörer och perspektiv 
samt ofta oklara ansvarsförhållanden.  

Fortfarande saknas studier av hur förmodat komplexa politikområden 
hanteras och styrs i en flernivå- och tvärsektorkontext (se Noordegraaf m. fl. 
2019). Det saknas också kunskap om hur kunskapsutvecklingen kan styras 
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inom ett sådant politikområde (se Svensson & Larsson 2018 och Weber & 
Khademian 2008). Fokus i denna rapport riktas därför mot relationen mellan 
regioner och kommuner, och vi intresserar oss särskilt för hur kommunala och 
regionala aktörer ser på ansvaret för kunskapsutveckling i besöksnäringen. 
Frågan är aktuell, inte minst på grund av att samtliga regioner sedan 1 januari 
2019 har ett konstitutionellt ansvar för den regionala utvecklingspolitiken. 
Formellt sett återfinns alltså ansvaret för utvecklingsfrågor på den regionala 
nivån. Kommunerna har emellertid det formella ansvaret för många frågor av 
praktisk och strategisk karaktär som har koppling till styrning och utveckling 
av kunskap inom besöksnäringen. Exempelvis är det kommunerna som har 
hand om grund-, gymnasie- och vuxenutbildning. Kommunerna har också 
en tradition av att arbeta med lokal utveckling, i samverkan med varandra 
och med det lokala näringslivet. Dessa faktorer innebär att arbetet med 
kunskapsutveckling generellt, och för att bistå olika näringsgrenar, går in i 
både den kommunala och regionala verksamheten. 

Syftet med rapporten är att ge en bild av vem som uppfattas ha ansvar för 
kunskapsutveckling inom besöksnäringen, vad dessa aktörer anses ha ansvar 
för och hur detta ansvar faktiskt tas. 

Rapportens utgångspunkter
Studien tar sin utgångspunkt i två observationer. För det första utgår studien 
från kännedom om att regioner och kommuner har olika förutsättningar 
vad gäller storlek, befolkning, ekonomi, politiskt styre, traditioner, socialt 
kapital och förtroende, vilket påverkar deras arbete med och organisering 
av utvecklingspolitik. En viktig aspekt för detta är att regionbildningen och 
omfördelningen av ansvar har pågått sedan 1996 då de första regionförsöken 
inleddes. Detta är bakgrunden till att organiseringen av samverkan för 
kunskapsutveckling mellan kommuner och regioner kan ta sig olika uttryck 
i olika kontexter.  (Syssner & Hjerpe 2018, Svensson & Syssner 2019). För 
det andra utgår studien från uppfattningen att politikområdena lokal och 
regional utveckling, och även besöksnäringen, präglas av policyintegrering. 
Det betyder att utvecklingspolitik kan betraktas som sammansättningar av 
många olika policies för frågor som beror både sociala faktorer, tillväxtfaktorer 
och ekologiska faktorer (se Tosun & Lang 2016; Candel & Biesbroek 2016). 
Tillväxt, hållbarhet, social utveckling, utbildning etcetera berör i hög grad det 
regionala utvecklingsansvaret. I 2017 års utredning beskrivs besöksnäringen 
explicit i termer av policyintegrering, då det uttrycks att besöksnäringen 
bland annat ska genomsyras av hållbarhet och jämställdhet, och att det är ett 
politikområde som berör till exempel utbildningssektorn, tillstånd och tillsyn, 
innovation, och infrastrukturfrågor (SOU 2017:95). Att politikområdet 
besöksnäring kännetecknas av policyintegrering innebär att frågan om ansvar 
för kunskapsutveckling är oklar, eftersom olika politikområdens kunskapsfält 
och ansvar överlappar och kanske konkurrerar med varandra. 
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Den omstrukturerade ansvarssituationen och den ökade graden av 
policyintegrering bidrar till att utvecklingspolitik och besöksnäring uppfattas 
som komplexa. Detta innebär att det inte är självklart hur relationen mellan 
kommuner och regioner kan och bör organiseras. Det är inte heller självklart 
hur kunskapsutveckling kan ske och organiseras i denna relation.

Utifrån denna förförståelse har vi bett våra informanter att uttala sig 
om frågor som rör samverkan, policyutveckling, destinationens betydelse 
och övergripande möjligheter och utmaningar rörande kunskapsutveckling 
inom besöksnäringen. Utifrån vårt intervjumaterial kan vi dra slutsatser 
som handlar om vem som uppfattas ha ansvar för kunskapsutveckling inom 
besöksnäringen, vad dessa aktörer anses ha ansvar för och hur detta ansvar 
faktiskt tas. 
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Teoretisk ram
Längre fram kommer vi att beskriva vem som uppfattas ha ansvar för 
kunskapsutveckling inom besöksnäringen, vad dessa aktörer anses ha ansvar 
för och hur detta ansvar faktiskt tas. Analysen vi gör tar sin utgångspunkt i 
en rad teoretiska begrepp som är centrala för att förstå hur roller, relationer 
och kunskap organiseras och förändras. Dessa begrepp är byråkrati, nätverk, 
stigberoende och professionalisering. Begreppen hjälper oss att fördjupa och 
förtydliga vår analys av vad våra informanter har sagt i intervjuerna. Byråkrati 
och nätverk beskriver organiseringen av den offentliga sektorn och hur synen 
på ansvar förändrats i samband med nya komplexa politikområden som 
besöksnäringen. Stigberoende beskriver hur den tidigare organiseringen 
av ansvar och kunskap påverkar möjligheterna att arbeta med dessa frågor 
idag. Professionalisering beskriver hur olika kunskapsfält och kunskapssyner 
konkurrerar med varandra och formeras i relation till varandra. 

Olika former av organisering: Byråkrati och nätverk.

Begreppen byråkrati och nätverk är centrala i den här studien. De beskriver 
olika idéer om hur ansvar ska fördelas och metoder för hur det ska göras. 
De är också centrala eftersom styrningen av det offentliga har fått allt större 
inslag av nätverk, samtidigt som många aspekter av byråkrati finns kvar. 
Inom besöksnäringen framhålls vikten av samordning i nätverk, både mellan 
offentliga aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med besöksnäringen, 
och mellan företagare i branschen.

Den offentliga sektorns organisation är i grunden byggd på byråkratiska 
principer, eftersom dessa har betraktats som avgörande för att upprätthålla 
demokratisk transparens. I dagligt tal har dock byråkrati blivit ett belastat 
begrepp. Många associerar byråkrati med något stort, tungt och ineffektivt. 
Men byråkrati är i själva verket en organisationsform som utmärks av tydliga 
vertikala och hierarkiska beslutsordningar. I sin renaste form är byråkratin 
uppbyggd av instrumentella och formella strukturer, arbetsdelning och 
oberoende av personliga åsikter och relationer. (Lundquist 2011). 

Detta innebär dock inte att det saknas informella kontakter mellan 
beslutsnivåer. Olika aktörer kan ha informell kontakt på olika sätt för 
att till exempel diskutera resursanvändning och prioriteringar. Det som 
utmärker en byråkratisk organisering är dock att dessa informella kontakter 
ses som problematiska. Det vill säga, de är inte sanktionerade, vare sig av 
organisationen eller av samhället i stort. 

Nätverk som organisationsform utmärks i stället av horisontella relationer, 
förhandling och kommunikation av ansvar mellan olika aktörer. I ett nätverk 
uppstår synergieffekter framförallt genom att aktörer länkas samman och 
aktörer tillsammans ansvarar och samverkar för att uppnå målsättningar 
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(se t.ex. Stoker 2006). Nätverk kan därför i grund och botten beskrivas som 
en mer jämlik och informell organiseringsform som bygger på personliga 
relationer, flexibilitet och samarbete. Skillnaden mellan nätverk och byråkrati 
bygger alltså i grunden på huruvida beslutsordningar och maktfördelning är 
formaliserade (Lundquist 2011). 

Detta innebär emellertid inte att nätverk alltid saknar formella strukturer 
för att hålla samman olika aktörer. Till exempel kan mellankommunal 
samverkan nämnas som en formell nätverksorganisering men utan alltför 
starka hierarkiska inslag (Svensson 2019b). Det vill säga, grundtanken i 
dessa mer formella nätverk är fortfarande den mer informella och jämlika 
nätverksinteraktionen mellan aktörerna.  Dessa formaliserade nätverk ska 
närmast tolkas som ett sätt att styra mot nätverksorganisering (Ibid.). 

Sammantaget ger den offentliga sektorn allt fler exempel på 
nätverksliknande organ-isationsformer. Det ökade inslaget av nätverk och 
trycket på samverkan innebär att både organisationen och samhället i stort 
ser samarbete och nätverk som något önsk-värt och lämpligt. Man kan alltså 
säga att dessa former av organisering är sanktionerade. 

Modellen nedan sammanfattar dessa koncept. 

Tabell 1: Byråkrati och nätverk som organiseringsformer

Formellt uttryck Informellt uttryck
Byråkrati Hierarkiska beslutsordningar 

Tydlig ansvarsuppdelning
Icke-organiserade och icke-sanktio-
nerade kontakter över beslutsnivåer 
och organisationsgränser

Nätverk Samverkan med formella 
strukturer men utan hierarki, 
exempelvis kommunalförbund

Sanktionerade kontakter över be-
slutsnivåer och organisationsgrän-
ser

(Se Svensson 2019b)

En viktig komponent i nätverksstyrningen är just kunskapsutveckling. 
Genom samverkan får olika aktörer kunskap om varandras verksamheter 
och om övergripande och gemensamma strategiska mål. Denna kunskap och 
kännedom om varandra anses ofta vara avgörande och mycket viktig för en 
effektiv och hållbar strategisk utveckling. 

Att det finns en gemensam tendens i offentliga organisationer att generellt 
organisera sig mer i nätverk för kunskapsutveckling innebär dock inte att det 
ser likadant ut överallt. Variationer vad gäller platser, politikområden och 
organisering leder till att nätverksorganisering i den kommunala och regionala 
kontexten kan se väldigt olika ut (se Svensson & Larsson 2018; Svensson 
& Syssner 2019). Även om man skulle kunna anta att kunskapsutveckling i 
första hand sker i nätverksliknande samarbetsformer, får vi också utgå från att 
dessa former ser olika ut i olika sammanhang.  

Byråkrati och nätverk som organiseringsformer har också olika 
förutsättningar beroende på organisationens storlek. En fungerande 
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byråkratisk organisering förutsätter specialisering och arbetsdelning, vilket en 
liten organisation inte kan åstadkomma. En fungerande nätverksorganisering 
förutsätter ett begränsat antal aktörer som kan mötas och kommunicera, 
vilket kan vara svårt i en större organisation (Lundquist 2011). Både små 
och stora regioner och kommuner har alltså potentiella fördelar i sin 
organisationsstruktur, men även potentiella nackdelar. 

Kommuners eller regioners storlek kan beskrivas i termer av 
befolkningsunderlag, resurser och geografi. Det har påpekats att små 
kommuners styrning kännetecknas av paradoxer: de har samma ansvar som 
stora kommuner men helt andra förutsättningar. De har färre resurser och 
behöver specialisering, vilket är svårt att åstadkomma i en liten organisation 
med färre personer. (Erlingsson, Syssner & Ödalen 2015).

Från ett ekonomiskt perspektiv brukar man lyfta fram att små organisationer 
lätt får problem med resurser och specialisering (Farrugia 1993). Från ett 
demokratiskt perspektiv brukar däremot mindre organisationer förordas. 
I den bästa av världar skapar mindre organisationer förutsättningar för 
omfattande delaktighet i demokratiska processer samt större demokratisk 
och samhällelig resiliens (Corbett 2015). Detta är ett argument som ofta 
framförs när kommunal självstyrelse diskuteras. Detta anses vara viktigt att 
skydda eftersom det innebär att demokratin kommer närmare medborgarna 
(Erlingsson & Ödalen 2017).

I mindre organisationer tenderar styrningen att bli mer informell vilket, 
som nämnts ovan, kan anses vara både en tillgång och ett problem när 
kunskap ska byggas och strukturer för kunskapsutveckling skapas. Å ena 
sidan anses nätverksstyrning och in-formalitet effektivt för att lösa komplexa 
problem och skapa horisontell koordinering, eftersom individerna i mindre 
organisationer behöver bli multifunktionella och inneha många roller (Bray 
1991). Däremot kan det leda till en press på konsensus och undertryckande av 
konflikter. Detta kan i sin tur leda till att konflikterna, när de väl briserar, kan 
hänga kvar och påverka relationer och samarbete under lång tid. Relationer 
och samarbeten blir också mer personliga i en mer nätverksorienterad 
miljö. Risken är att byråkratiska procedurer sätts åt sidan eftersom mindre 
organisationer tenderar att bli mer avhängiga av specifika individers relationer 
(Raadschelders 1992).  

I samband med regionbildningen och regionernas formaliserade 
utvecklingsansvar blir det precis som på kommunnivå aktuellt att skärskåda 
vad regionernas olika storlek och förutsättningar innebär för möjligheter till 
kunskapsutveckling. Det faktum att kommuner och regioner är olika stora kan 
ha betydelse när de interagerar med varandra. Just den frågan har emellertid 
inte utforskats i större utsträckning (se t.ex. Erlingsson, Syssner & Ödalen 
2015; Syssner 2018; Mörk m. fl. 2019; Erlingsson & Wänström 2015; Syssner 
& Olausson 2015; 2016). 
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Stigberoende
De kommunala och regionala organisationerna är präglade av sin historia 
och tidigare struktur. Detta gäller både administrativa strukturer och 
föreställningar av vad som är lämpligt. Ett begrepp som kan användas för att 
illustrera denna koppling till tidigare beslut och strukturer är stigberoende. 
Detta innebär i korthet att tidigare val och förhållanden påverkar nuvarande, 
både genom vad som är praktiskt möjligt och vad som anses rimligt och logiskt 
(Page 2006; Pierson 2004). Detta gäller även synen på kunskapsutveckling: 
vad den ska innehålla och hur den kan gå till. 

Vad som är möjligt och vad som är lämpligt kan i praktiken vara svåra att 
skilja från varandra eftersom det ena påverkar det andra. Vad som är möjligt 
påverkas av de ramar som tidigare strukturer sätter. Dessa strukturer är i sin 
tur uppbyggda av vad som ansågs vara lämpligt att göra när strukturerna 
först började formeras. Vad som anses lämpligt varierar över tid. Strukturer 
som en gång i tiden framstod som effektiva lösningar kan senare framstå som 
stora hinder för fortsatt utveckling. Ett tydligt exempel på detta är att den 
byråkratiska sektoriseringen framstod som ett effektivt sätt att bygga upp 
välfärdsorganiseringen under efterkrigstiden. Sektoriseringen problematiseras 
idag utifrån att den leder till brist på helhetssyn och samverkan. Idag anses 
därför nätverksstyrningen ha hög grad av lämplighet för att åstadkomma 
denna helhetssyn och överbrygga sektoriseringen (Svensson 2019a).

Vad som är lämpligt är också ett resultat av konflikter och förhandlingar. 
Dessa kan uppstå både på politisk nivå och på förvaltningsnivå, samt 
inom och mellan olika politikområden och professioner. Förhandling kan 
analyseras genom att vi undersöker hur idéer blir inflytelserika. Här kan man 
skilja mellan 1) makt genom idéer, vilket innebär att få andra att anamma 
ens perspektiv genom att argumentera med hjälp av idéer och värderingar 
som uppfattas som både rimliga och moraliskt lämpliga, 2) makt över idéer, 
vilket innebär makt att kontrollera innebörden av idéer och 3) makt i idéer, 
vilket innebär att vissa idéer framför andra används för att strukturera upp 
tolkningar (Carstensen & Schmidt 2015; se även Seabrooke & Wigan 2016). 
Detta kan beskrivas som en ständigt pågående förhandling. Hållbarhet brukar 
anges som exempel på ett område som har kommit att få en allt större roll 
för hur tolkningar struktureras upp (Cox & Béland 2013). Det är också ett 
område som kan användas för att generera legitimitet till andra frågor genom 
att de som benämns som en del av hållbarhet. Däremot är definitionen av 
begreppet inte lika tydlig. Det vill säga hur hållbarhet ska tolkas och makten 
över hållbarhet som idé är en pågående förhandling. 

Stigberoende innebär alltså att möjligheten att förändra en given situation 
är beroende av strukturer som i sin tur är resultatet av tidigare förhandlingar. 
Inom teoribildningen kring stigberoende diskuteras begreppet kritiska 
korsningar (critical junctures) för att analysera när förändring av dessa 
strukturer kan ske. Kritiska korsningar innebär situationer när möjligheter 
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finns för nya vägval och när makt kan omförhandlas. Levin m. fl. (2012) 
listar ett antal metoder för att förändra styrningen av specifikt komplexa 
problem: odla nätverk och koalitioner, jobba med normgenerering, främja 
framåtblickande, arbeta med både direkta och indirekta förändringar, arbeta 
inkrementellt mot större förändringar och vara strategiskt uppmärksam på 
uppkomsten av kritiska korsningar. 

Vi vet sedan tidigare att tjänstepersoner med ansvar för att driva nya 
politikområden i de offentliga organisationerna arbetar med just dessa metoder 
(Svensson & Larsson 2018; Svensson 2019b). Dessa kritiska korsningar är 
relevanta för kunskapsutveckling på så sätt att det är i dessa korsningar som 
nya kunskapsområden och prioriteringar kan komma upp på agendan. 

Professionalisering
Besöksnäringen har i tidigare studier beskrivits som en näring med låg grad 
av professionalisering – åtminstone vad gäller de övergripande strategiska 
destinationsutvecklande uppdragen (Hjerpe & Syssner 2015). Detta skapar 
särskilda förutsättningar för besöksnäringspolitiken på kommunal och 
regional nivå. Detta då både kommuner och regioner i huvudsak har ansvar 
för starka professionsstarka områden och specialiserade sektorer. 

Professionalisering innebär institutionaliserade former för hur ett arbete 
ska utföras, och att dessa former är generellt accepterade.  Det innebär också 
en tydlig specialisering. Läkaryrket brukar anges som den mest klassiska 
professionen. När en profession är etablerad uppfattas de professionella som 
bärare av viktig kunskap och dess kunskapsområde som objektivt och legitimt. 
En etablerad professionen har alltså lättare att påverka beslutsfattandet 
än mindre etablerade professioner. Denna professionella makt innebär att 
utrymmet för politiska vägval minskar inom det aktuella politikområdet. 
Istället kommer det i högre grad att uppfattas som en fråga för evidensbaserad 
expertkunskap. Det kommer också få mer legitimitet i förhållande till andra 
kunskapsområden. På besöksnäringens område gäller alltså inte detta. Vilka 
vägval som görs inom utvecklings- och besöksnäringspolitiken är mer beroende 
av politiska hänsyn och mindre beroende av vad destinationsutvecklare och 
besöksnäringsstrateger tycker är rätt och riktigt. 

När nya områden tillkommer kommer dessa att hamna i förhandling med 
äldre, mer etablerade områden (Abbott 1988). Det som gör nya komplexa 
politikområden speciella är att de till skillnad från klassiska kunskapsområden 
inte har en egen specialiserad kunskap som kan skiljas från andra 
kunskapsområden. Istället bygger kunskap inom komplexa politikområden 
på att perspektiv från olika kunskapsområden möts. 

Mycket tyder också på att kunskapsutvecklingen på områden som är nya 
och som har en låg grad av professionalisering därför får en annan karaktär 
än inom de klassiska professionerna. Inom läkaryrket premieras traditionellt 
förfining och specialisering inom avgränsade områden. Inom besöksnäringen 
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är det snarare förmågan till nätverk, samarbete och sammanfogning av olika 
sorters kunskap som premieras. 

Dessa perspektiv på kunskap förs samman i organisationer som har 
ansvar för både mer professionsstarka klassiska politikområden och för nyare 
politikområden. Då möts det specialiserade kunskapsperspektivet inom 
klassiska professioner och nya professioner som bygger på nätverkande och 
sammanlänkning av olika sorters kunskap. Ett tydligt sådant exempel är 
regionernas ansvar för både sjukvård som är ett professionsstarkt område och 
för regional utveckling som är definierat som komplext och nätverksbaserat. 

Inom professionsforskningen skiljer man numera på yrkesmässig 
professionalism, vilket innefattar områden som vi traditionellt ser 
som professionella (såsom sjukvård, utbildning och rättsväsende), och 
organisatorisk professionalism, vilket innebär en rad nya former av 
professionell kunskap nödvändiga för att hantera olika frågor i ett mer 
nätverksinriktat samhälle. De sistnämnda kännetecknas av en förmåga att 
arbeta strategiskt, binda samman aktörer och se kopplingar mellan olika 
politikområden (Evetts 2009; Noordegraaf m.fl. 2014; Noordegraaf 2007; 
2011; 2015; 2016). Här är besöksnäringens område ett tydligt exempel.

Under senare år har vi sett allt fler anställda i offentlig sektor med roller 
där de förväntas bidra med just organisatorisk professionskunskap (Svensson 
2019b). Inom besöksnäringens område är detta alltså de tjänstepersoner, 
strateger, utvecklingsansvariga, destinationsutvecklare och liknande som 
anställs för att främja nätverk och kontakter mellan olika aktörer och 
perspektiv. I denna sammanlänkning av perspektiv sker kunskapsutveckling.  
Den här studien grundar sig på en analys av Tillväxtverkets satsning på och 
stöd till utveckling av Hållbar produktutveckling (HPU). Denna satsning är 
uppbyggd på detta sätt, med regionala samordnare som har i uppdrag att 
utveckla kunskap genom att länka samman aktörer ur olika sektorer och 
branscher. Senare forskning om nätverksstyrning av komplexa frågor har lyft 
att det inte nödvändigtvis behöver vara en tjänsteperson som håller samman 
ett sådant arbete, utan att det lika gärna kan vara själva frågan som står i 
centrum och de politiska rösterna som driver den (Bryson m. fl. 2017).
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Material och analys
I vår analys fokuserar vi på hur kommunala och regionala politiska 
beslutsfattare med ansvar för besöksnäringsfrågor ser på styrning och 
organisering av kunskapsutveckling och ansvar inom detta område. Studiens 
material består av 15 intervjuer med regionala och kommunala politiker 
som har ansvar för besöksnäringspolitiken i sina respektive organisationer. 
Valet att intervjua politiker grundar sig i att studien i huvudsak kretsar 
kring synen på ansvar för kunskapsutveckling på ett område som definieras 
som komplext. Det vill säga, fokus ligger inte på vad som faktiskt görs inom 
besöksnäringspolitiken utan på hur beslutsfattare uppfattar ansvar. 

Empiriskt utgår studien från Tillväxtverkets satsning Hållbar 
produktutveckling (HPU). Under perioden 2016–2019 gör Tillväxtverket 
insatser för att Sverige ska få fler exportmogna turistdestinationer. Sju 
regioner deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på 
natur- och kulturturism. Syftet är att genom innovativa processer få fram ett 
ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från 
andra länder. De utvalda områdena är Region Blekinge, Region Dalarna, 
Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, 
Tourism in Skåne AB samt Västarvet. Satsningen omfattar 40 miljoner kronor 
och lika mycket i medfinansiering från deltagarna. Pengarna ska användas till 
konkret produktutveckling tillsammans med utvalda företag. Målet är att få 
fram ett ökat utbud av exportmogna produkter som utvecklas tillsammans av 
företag och offentliga aktörer. 

Vi har kontaktat ansvariga politiker i samtliga sju regioner, varav fem valt 
att medverka i studien. Vi har därefter bett Tillväxtverket att rekommendera 
två kommuner från respektive region som på olika sätt varit involverade i 
projektet. Vi har kontaktat politiker ansvariga för besöksnäringen i dessa totalt 
fjorton kommuner, varav tio velat medverka. Kommunerna i urvalet har olika 
politisk majoritet, olika storlek, varierande geografisk sammansättning och 
olika tidigare erfarenheter av att arbeta med besöksnäringsfrågan. Samtliga 
informanter är heltidspolitiker i sina respektive regioner och kommuner. De 
regionala politikerna är antingen ordförande i regionstyrelsen, i regionala 
utvecklingsnämnden, regionala kulturnämnden eller regionala hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Av de kommunala politikerna är åtta av tio ordförande i 
kommunstyrelsen.

Intervjuerna genomfördes per telefon under mars-maj 2019 och var 30–50 
minuter långa. Vi har ställt breda och övergripande frågor som informanterna 
har fått besvara fritt och utifrån egna erfarenheter.  

Vi har bland annat ställt frågor om hur dessa beslutsfattare ser på samverkan 
och samarbete kopplat till kunskapsutveckling inom besöksnäringspolitiken. 
Frågorna har varit inriktade på vilka former av samarbeten som uppfattas som 
relevanta av våra informanter. Dessa frågor är viktiga eftersom samverkan 
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nästan alltid betraktas som en nödvändig metod när komplexa problem ska 
hanteras (Hall 2011, Head & Alford 2015, Lægreid & Rykkja 2015). Byråkratisk 
organisering ses som begränsad för att åstadkomma kunskapsutveckling 
och samordning mellan aktörer, och nätverksorganisering framhålls därför 
oftast som det mest effektiva. När besöksnäringspolitiken definieras som 
komplex har den fått koppling till alltfler politikområden. Den har också, i 
och med omorganiseringen av det regionala utvecklingsansvaret, fått nya 
förutsättningar för samarbete. 

Vi har även ställt frågor som handlar om hur informanterna uppfattar 
och beskriver besöksnäringen som policyområde, och i vilken mån de 
uppfattar att detta område hänger samman med andra politikområden. 
Besöksnäringen har uttryckligen definierats som ett tvärsektoriellt 
politikområde som bör genomsyra andra politikområden (SOU 2017:95). 
Detta innebär att besöksnäringen kan betraktas som verktyg för andra 
politikområden, och tvärtom, att andra politikområden kan betraktas som 
verktyg för besöksnäringspolitiken. Denna policyintegrering innebär att 
det blir viktigt att ställa frågan hur relationen mellan olika politikområden 
ser ut (Svensson 2019a, Olausson & Svensson 2019, se även Vangen 2016 
och van Hulst & Yanow 2016). Det kan till exempel handla om hur gränser 
dras mellan kunskaps- och politikområdet besöksnäring i relation till andra 
politik- och kunskapsområden. Det kan också vara hur professioner på 
besöksnäringsområdet betraktas i relation till andra professioner inom den 
regionala och kommunala organisationen. Frågan blir extra aktuell när 
ansvaret för politikområden förändras i samband med införandet av det 
regionala utvecklingsansvaret. 

Vidare har vi ställt frågor om hur informanterna ser destinationens 
betydelse för kunskapsutveckling i besöksnäringen. Frågan har sin bakgrund 
i att destinationer har kommit att uppfattas som både mål och medel för en 
framgångsrik besöksnäringspolitik. Inom destinationslitteraturen nämns 
destination management som ett komplext område (van der Zee mfl. 2017, 
Zenker m. fl. 2017). Destinationen kan även ses som ett sätt att skapa 
policyintegrering mellan olika politikområden av relevans för besöksnäringen. 
Begreppets betydelse är dock inte helt självklar. Kommuners och regioners 
tidigare historia och erfarenhet av att arbeta med besöksnäring påverkar 
sannolikt deras perspektiv på destination och destinationsutveckling. 
Det vill säga, sannolikt finns ett stigberoende i arbetet med kunskaps- och 
destinationsutveckling. Genom att ställa frågor om hur destinationen 
betraktas kan vi öka förståelsen för hur relationen mellan kommuner och 
regioner påverkas av ambitionen att bygga destinationer, vad som ingår i en 
destination, hur gränser dras runt den och vilken kunskap som görs relevant.

Vi har också ställt generella frågor om möjligheter och begränsningar 
för kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Vi har intresserat oss för vad 
kommunen och regionen uppfattar att man kan och bör göra, givet den struktur 
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för kunskapsutveckling som finns generellt i de kommunala och regionala 
organisationerna (se Svensson & Larsson 2018). Genom att ställa frågor om 
hur man arbetar specifikt med kunskapsutveckling inom besöksnäringen 
är avsikten att ringa in hur möjligheter till kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom besöksnäringen uppfattas och hanteras på kommunal 
och regional nivå.
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Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet. När vi ställer frågor om former av 
samarbeten, besöksnäringens koppling till andra politikområden, synen på 
destinationsbyggande och möjligheter till kunskapsutveckling, får vi också ta 
del av informanternas uppfattning om ansvar. Informanternas resonemang 
har analyserats utifrån vem som har ansvar för styrning och utveckling av 
kunskap, vad denna kunskap innebär och hur arbetet ska genomföras. Genom 
att belysa resonemangen utifrån begreppen byråkrati, nätverk, stigberoende 
och professionalisering tydliggörs varför situationer och tolkningar ser ut 
som de gör. Begreppen används också för att urskilja när oväntade aspekter i 
materialet dyker upp. Analysramen fungerar således som en referenspunkt för 
materialet, från vilken både väntade och oväntade resultat i frågan ansvar för 
kunskapsutveckling i besöksnäringen blir synliga. 

1: Vem har ansvar? 
Ett tema som återkommer när det gäller vem som har ansvar rör betydelsen 
av att kommuner är olika stora. Detta tema återkommer i olika former. 
Det handlar dels om relationen mellan kommen och regionen, dels om hur 
storleken kan påverka organiseringsformer och relationer inom och mellan 
kommuner samt inom och mellan regioner. Variationen i storlek påverkar hur 
man ser på ansvarsfrågan: vem som har ansvar för kunskapsutveckling och 
vem som bör ha ansvar. 

Kommunens relation till den regionala nivån
Kommunrepresentanterna i vårt material nämner generellt att de ser potential 
för regionen att bli mer drivande i kunskapsutvecklingen för besöksnäringen. 
Många påpekar dock att arbetet inte kommit riktigt så långt som de önskar:  

”Vi försöker lyfta kompetensförsörjningsfrågorna till regionen, 
det är ju deras uppdrag oavsett om det handlar om industri eller 
turism.”

Regionrepresentanter nämner att 

”regionen ska ha en sammanhållande roll.” 

Bland annat nämner flera regionrepresentanter att regionen har en viktig roll 
att fylla vad gäller utveckling av digitalisering. De nämner också att regionen 
kan bli viktig för framtida insamling av statistik för fortsatt utveckling. 
När vi ställer frågor till våra informanter om vilken kunskap man menar 
att besöksnäringen behöver för att utvecklas, nämner flera kunskap om till 
exempel antalet gästnätter och resmönster. 
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Den generella uppfattningen bland både kommun- och 
regionrepresentanter är alltså att det finns stor potential för regionens 
roll i utvecklingsarbete inom besöksnäringen, men att det återstår en del 
arbete för att hitta formerna för det. Det finns dock viss variation i hur 
kommunrepresentanterna uppfattar regionens roll och dess utökade ansvar 
för utveckling och kompetensförsörjning. 

Detta kan bero på flera faktorer. Storlek i form av befolkningsunderlag 
och resurser spelar en roll, men också huruvida besöksnäringen betraktats 
som ett viktigt utvecklingsområde eller inte. Detta kan sägas vara ett uttryck 
för stigberoende både utifrån vad som ses som lämpligt och vad som ses 
som möjligt. I vissa fall har kommunerna tillgång till besöksmål men ingen 
tradition av att arbeta med dessa utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Orsaken 
kan vara att andra näringar har betraktats som viktigare. En annan faktor som 
spelar in är huruvida kommunen har vana av att själv driva arbete till stöd för 
samverkan och kunskapsutveckling för besöksnäringsfrågor. Nedanstående 
tabell sammanfattar hur kommunernas relation till regionen gestaltar sig 
beroende på storlek och vana av besöksnäringspolitik:

Tabell 2: Kommuners relation till regionen

Liten kommun Stor kommun
Stor vana av 
besöksnäring

Skönt att luta sig mot regio-
nen

Risk för dubbelorganisering 

Liten vana av 
besöksnäring

Beror på huruvida besöksnä-
ring är definierad som stra-
tegisk; om ja, är regionen en 
tillgång 

Regionen kan vara viktig, men ock-
så besvärlig, beroende på tidigare 
relationer

Små kommuner med liten vana av att arbeta med besöksnäring varierar i 
hur de ser regionens utvecklingsansvar beroende på hur de själva tagit sig 
an besöksnäringsfrågan. Kommuner som betraktar besöksnäringen som ett 
potentiellt utvecklingsområde och aktivt börjat arbeta strategiskt med frågan 
betraktar det som positivt att regionen har fått utökat utvecklingsansvar. De 
upplever att detta ger möjligheter till kunskapsstöd och praktisk draghjälp. 
Små kommuner som inte har vana av att arbeta med besöksnäring betraktar 
det regionala utvecklingsansvaret lite mer avvaktande. 

Större kommuner som inte har någon tidigare vana av att arbeta 
med besöksnäringsfrågor tenderar också att betrakta det regionala 
utvecklingsansvaret som en potentiell tillgång. Men man är inte intresserad 
av en alltför omfattande anpassning till andra aktörer.  I hög grad beror 
relationen mellan kommunen och regionen gällande besöksnäringen i dessa 
fall på hur tidigare relationer och samverkan på andra områden sett ut. 

Små kommuner med större vana av att arbeta med besöksnäringsfrågor 
tenderar att se utvecklingen av det regionala ansvaret för utvecklings- och 
besöksnäringsfrågor som något positivt:
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”Det är skönt att kunna luta sig mot regionen och hämta in resurs-
er när det behövs.” 

I dessa relationer kan man även skönja en tendens och vilja till centralisering 
av arbete med besöksnäringsfrågor till regionen, då man ser stora möjligheter 
men ibland saknar resurser för att åstadkomma den utveckling man önskar. 

Stora kommuner med större vana av att arbeta med besöksnäringspolitiken 
uttrycker viss oro relaterad till regionens utvecklingsansvar. I synnerhet gäller 
det de kommuner som utgör den största aktören i sin region, och där övriga 
kommuner är små. Oron bygger på kommunernas tidigare erfarenhet av att 
vara draglok för besöksnäringsutveckling i interkommunala samarbeten. 
Dessa informanter nämner att de som stora aktörer sedan tidigare har 
upparbetade strukturer för att arbeta med besöksnäringsutveckling. De 
upplever att det finns en risk för dubbelorganisering och därmed oklarhet 
i vem som har ansvar. Man uttrycker också en viss frustration i relation till 
regionen för att man 

”behandlas som en kommun bland andra.”

Denna frustration bygger på de större kommunernas upplevelse av att de på 
grund ekonomiskt underlag, befolkningsstorlek och besökarantal faktiskt inte 
är en kommun bland alla andra. De påpekar också att det är visst slöseri med 
kunskapsresurser att inte ta tillvara deras tidigare erfarenheter och vana av att 
hålla samman besöksnäringsarbetet.

Stora kommuner med stor vana av att ta ansvar för att driva 
besöksnäringspolitik och kunskapsutveckling på området är alltså inte per 
definition negativa till att regionen fått ett utökat ansvar. Men de påpekar att 
de ser risker med det. 

Relationer mellan kommuner och mellan regioner
Nätverksstyrning och samverkan bygger i stor utsträckning på förhandling 
och anpassning. Detta ses som grundläggande även i arbetet med 
destinationsutveckling och besöksnäringen. Denna anpassning behöver 
vara ömsesidig för att nätverksstyrningen ska fungera. Anpassning är också 
viktigt för att bygga och bibehålla förtroende. Här uppstår ett dilemma 
baserat på olika organisationers resurser och förutsättningar. Ofta diskuteras 
små organisationers bristande resurser som ett problem. Samverkan 
och nätverkande kräver mycket tid, kompetens och resurser som mindre 
organisationer inte alltid har. Detta är något som flera av våra informanter 
betonar. Våra informanter lyfter emellertid också fram att samverkan och 
nätverksorganisering mellan organisationer av olika storlek ställer höga krav 
på större organisationers anpassning till de mindres förutsättningar. Som en 
av våra informanter uttrycker det:
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”Är man stor måste man vara snäll.” 

Att denna ömsesidiga anpassning ställer krav även på den starkare aktören är 
ett område som inte tidigare lyfts fram inom nätverksforskningen, och som 
kan utvecklas. Inom arbetet med kunskapsutveckling inom besöksnäringen 
innebär detta att de större kommunerna ofta ser det som sin uppgift att vara 
dragare på området och bjuda in mindre kommuner att ta del av resurser för 
kunskapsutveckling. 

Representanterna för mindre kommuner resonerar utförligt kring 
för- och nackdelar med att vara en mindre organisation. I praktiken tycks 
multifunktionen, det vill säga att individer innehar många roller, vara en 
viktig tillgång. Detta gäller för kontakter mellan kommuner, och också mellan 
kommuner och regioner. En informant konstaterar: 

”Vi ju träffas i massa olika sammanhang så vi känner varandra väl 
och vet hur andra ser på saker.” 

Vi kan konstatera att de mindre kommunerna har goda förutsättningar för 
en mer omfattande nätverksorganisering. Att personer har flera olika roller 
och rör sig mellan verksamheter leder sannolikt till större integrering mellan 
perspektiv och prioriteringar. Detta kan alltså även innebära en integrering 
mellan den kommunala och regionala nivån, i synnerhet i mindre regioner.  
Det enkla faktum att mindre organisationer består av färre personer gör 
att kontakterna och diskussionerna blir enklare. Det underlättar alltså det 
informella elementet i nätverksorganisering. Detta innebär också att många 
olika aktörer tar del i den strategiska destinationsutvecklingen.  Större 
organisationer är å sin sida beroende av en mer omfattande byråkratisk 
organisering eftersom de har fler aktörer och relationer. 

Regionerna har funnits olika länge. I vissa fall har regionorganisationen 
funnits under många år. I vissa fall bildades regionen först 2019. Flera 
kommunrepresentanter nämner att mellankommunal samverkan ibland var 
enklare före regionbildningen. Anledningen uppges vara att 

”tidigare fanns det en starkare konsensus kring konsensus.”

Man menar att det därför var lättare att insistera på samverkan. Detta innebär 
alltså att de flesta var relativt överens om vikten av att delta i förhandlingar 
och hitta gemensamma lösningar. Denna samsyn genererade även ett visst 
grupptryck på samverkan. Samverkan upplevs alltså inte längre som möjlig i 
samma grad. Orsaken uppges vara att det regionala utvecklingsansvaret lett 
till att en del kommuner med mindre intresse och resurser för samverkan 
kring besöksnäring nu menar att det borde vara regionens ansvar. Det 
regionala utvecklingsansvaret har alltså lett till att man uppfattar en högre 
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grad av byråkratisk styrning och därmed minskade möjligheter till informell 
styrning genom nätverk och samverkan. 

Samtidigt är det värt att påpeka att våra informanter också nämner exempel 
på aktiva initiativ för att tydliggöra roller och ansvar mellan olika aktörer i 
relation till det regionala utvecklingsansvaret. Vissa understryker även att 
press på konsensus inte alltid är av godo ur ett demokratiskt perspektiv. De 
menar att tydliggörandet av det regionala ansvaret har lett till att potentiella 
konflikter lättare kommer upp till ytan. Den ökade byråkratiseringen av 
arbetet med besöksnäringen kan alltså tolkas på olika sätt. 

2: Vad har man ansvar för? 
I intervjuerna med politiker i kommuner och regioner har vi ställt 
frågor om vad man är ansvarig för när det gäller kunskapsutveckling 
på besöksnäringsområdet. Generellt är svaren ganska vaga. Den mest 
återkommande reflektionen är att regionen är ansvarig för flera olika 
utvecklingsområden och för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling 
inom dessa. När vi ställt frågor om vad kunskapsutveckling innebär och vad 
man har ansvar för har vi undantagslöst fått motfrågan: 

”Vad menar du med kunskapsutveckling?” 

Denna vaghet ska inte tolkas som att informanterna är okunniga eller 
oengagerade. Intrycket är snarare det motsatta. Däremot tyder det på att 
kunskapsutveckling är ett svårtolkat begrepp som kan hanteras på många 
olika sätt. 

Själva grundfrågan ”kunskapsutveckling på besöksnäringsområdet” kan 
alltså tolkas på många sätt. Vi har urskilt ett antal områden där krockar och 
förhandlingar mellan olika kunskapsområden, tolkningar och prioriteringar 
kommer till uttryck. Dessa krockar och förhandlingar får i sin tur betydelse 
för hur kunskapsutveckling kan förstås och hanteras. Krockarna sker mellan 
besöksnäring och andra politikområden, inom besöksnäringsområdet samt 
mellan idéer om styrning. I grunden handlar det om förståelse och tolkning 
av vad ansvar för kunskapsutveckling innebär: vad man är ansvarig för. 

Spänningar mellan politikområden och inom besöksnäringsområdet
I vårt intervjumaterial är det påtagligt att det finns en stor konsensus kring 
sammankopplingen av hållbarhet och besöksnäringen som kunskapsområden. 
Hållbarhet anses vara en viktig fråga som kunskapsutveckling inom 
besöksnäringen bör rikta in sig på. Detta synsätt representeras av samtliga 
informanter. Flera av de politiker vi intervjuat problematiserar förvisso vad 
hållbarhet, och därmed kunskap om hållbarhet, egentligen innebär. Ett exempel 
som nämns är etableringen av en flygplats. Informanten reflekterar över 
huruvida detta innebär problem för det miljömässiga hållbarhetsperspektivet. 
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Det skulle till exempel även kunna tolkas utifrån att ökningen av besökare 
bidrar till ortens fortlevnad och därmed till ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
Informanten som pratar om detta menar att 

”flygplatsen kommer bli helt avgörande för vårt fortsatta arbete, 
men kan man fortfarande kalla det hållbarhet då?” 

På samma sätt nämns att intressen kring djur-, natur- och kulturskydd ibland 
ställs mot destinationsutvecklingsperspektivet: 

”Vissa grupper vill stänga nationalparken för besökare, medan vi 
vill öppna upp den.”

”Risken med att skapa reservat är att det blir en blöt filt över det 
hela.” 

Hållbarhet genomsyrar båda argumenten men leder till olika slutsatser, vilket 
även yttrar sig organisatoriskt. Vissa kommuner har valt att organisatoriskt 
placera besöksnäringsfrågorna inom kultur- och fritidspolitiken och andra 
inom utvecklingspolitiken. Den vanligaste hållningen är dock följande:

”Besöksnäring hör hemma under utvecklingsområdet, och kultur-
arvet kan användas för att locka hit folk.” 

Den organisatoriska placeringen ger en inblick i vilka definitioner av hållbarhet 
som ligger till grund för styrning och utformning av besöksnäringspolitiken. 
Placeringen antyder också vilken kunskap som anses viktig inom 
besöksnäringen. 

Det är tydligt att hållbarhet har blivit en idé som både kan ge makt åt andra 
perspektiv (makt genom idéer) och på samma gång är en strukturerande idé 
i sig (makt i idéer). Det är alltså ett område som förhandlats till att uppfattas 
som viktigt, rimligt och lämpligt oavsett hur kommunerna och regionerna 
tidigare arbetat med besöksnäringen. Detta uttrycks i vårt material genom 
att diskussionerna om kunskapsutveckling inom besöksnäringspolitiken 
på olika sätt återkommer till hållbarhetsbegreppet. Kunskapsutveckling på 
området tycks på många sätt vara likställt med kunskapsutveckling inom 
hållbarhet. Här tycks det inte finnas några direkta konfliktlinjer, vare sig 
mellan politikområden eller mellan kommunen och regionen. 

Däremot visar de olika tolkningarna av hållbarhetsbegreppet att det finns 
pågående konflikter om hur dess olika värden ska stå i förhållande till varandra 
(makt över hållbarhet som idé). Detta får som effekt att kunskapsutvecklingen 
på områdena hållbarhet och besöksnäring präglas av oklarhet. En stark 
konsensus kring att kunskap på ett visst område är viktigt behöver alltså inte 
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innebära tydlighet i vad denna kunskap ska bestå av. 
En annan konfliktlinje som återkommer i vårt intervjumaterial är den 

mellan politikområden. Våra informanter påpekar att det finns svårigheter 
med att arbeta med utvecklingsfrågor i den regionala organisationen, då 
regionen i huvudsak är inriktad på sjukvården. Våra informanter påpekar 
också att det förstås är logiskt med tanke på att sjukvården är regionens 
största ansvarsområde och eftersom regionen har sina rötter i landstinget. 
Här uttrycks alltså stigberoendet i den regionala organisationen. Men de 
påpekar att regionen trots allt numera har ett mer omfattande ansvar än 
vad landstingen hade. Regionbildningen och tydliggörandet av det regionala 
utvecklingsansvaret tycks alltså ha lett till betydligt mer trängsel mellan olika 
politikområden. 

”Man känner kanske inte att ens frågor är de mest prioriterade”, 

är ett yttrande som återkommer i olika varianter från de regionala 
representanterna. 

Det utökade regionala utvecklingsansvaret har förvisso inneburit en 
tydligare formell uppdelning och framlyftande av utvecklingsansvaret 
generellt. Detta har i sin tur ökat intresset för kunskapsutveckling på olika 
områden inom utvecklingsfrågorna. Men det har också inneburit en ny 
konkurrenssituation mellan utvecklingspolitiken och andra politikområden. 
Då regionens största uppdrag är just den resurs- och professionsstarka 
sjukvården, är det främst i relation till denna som konkurrenssituationen 
uttrycks. Utvecklingspolitiken hamnar i ett underläge i denna förhandling, 
både utifrån stigberoendet i att regionen har rötter i landstingsorganisationen 
och utifrån att utvecklingspolitiken behöver konkurrera med starkare 
professioner. 

I vår studie har vi intresserat oss för hur gränser dras mellan kunskap inom 
besöksnäringen och kunskap inom andra mer etablerade kunskapsområden. 
En av våra informanter lyfter fram utbildningsinitiativ för vuxenutbildning:

”Det behövs till exempel sjuksköterskor, restaurangpersonal, 
guider. Så även besöksnäringens behov kommer in här.” 

Följande citat illustrerar hur kunskapsutveckling inom besöksnäringen är 
kopplad till det vanliga skolsystemet men också fordrar andra initiativ: 

”Det stora kompetensbehovet är specialistutbildningar, som 
kockar och liknande, utöver det vanliga skolsystemet.” 

Citatet nedan illustrerar ett resonemang kring relationen mellan strategiskt 
besöksnäringsarbete och operativt, vilka blir olika former av kunskap: 



30

”På operativ nivå kanske man kan skilja besöksnäring från utveck-
ling och tillväxt, men på strategisk nivå ska de inte skiljas åt, det 
handlar om kunskap om hur systemet fungerar: att vi behöver 
överdimensionerade vårdcentraler för att ta hand om alla delti-
dsboende.” 

Nästa citat illustrerar att kunskapsutveckling också blir en fråga om att utbilda 
andra offentliga aktörer: 

”Det handlar ju även om kunskap för offentliga aktörer, för att 
förklara och visa på näringens utvecklingsmöjligheter.” 

Följande citat visar på att man å ena sidan ser den strategiska helhetssynen 
som viktig, men att man å andra sidan inte upplever att det är en lösning att 
anställa många strateger och utvecklare: 

”Det handlar mycket om att bygga kunskap om systemet, hur det 
hänger ihop, hur vi skapar attraktivitet.” 

”Det behövs några utvecklare och strateger också men inte så 
många.” 

De sista två citaten illustrerar den generella hållningen att kunskap på 
besöksnäringsområdet innebär en helhetssyn på hur en destination hänger 
ihop. Med ett policyintegrerat perspektiv ska denna helhetssyn finnas inom 
alla områden som på olika sätt har betydelse för destinationen: infrastruktur, 
sjukvård, kultur och natur-politik och så vidare. Därmed anses inte lösningen 
vara att anställa fler aktörer med strategisk kompetens eftersom denna 
kompetens inte kan existera utan koppling till övriga politikområden av 
betydelse. 

Sammantaget belyser de olika citaten hur kunskapsutveckling inom 
besöksnäringen är präglad av både specialistkunskap och generell kunskap. 
Den omfattar operativ kunskap och strategisk kunskap. Den innebär även 
kunskapsutveckling för olika slags aktörer. Det vill säga, citaten belyser den 
stora variation som finns på kunskapsfältet inom besöksnäringen. Därmed 
visar de också på oklarheten kring vad som egentligen ska utvecklas och styras. 
Denna stora variation visar att det råder olika meningar om vad kunskap på 
besöksnäringsområdet innebär, både inom området och i relation till andra 
politikområden. 

Informanterna i vårt material, på både på kommunal och regional nivå, 
upplever att besöksnäringen i allt högre grad har kommit att ses som viktig 
näring. De beskriver också hur de jobbar med frågan för att driva på denna 
utveckling. Metoderna som de nämner påminner mycket om de metoder som 
inom teoribildningen om stigberoende angetts som viktiga för förändring. 



31

Exempelvis pratar informanterna om hur de odlar sina nätverk, arbetar 
för både kortsiktiga och långsiktiga förändringar och är uppmärksamma 
på när det finns öppenhet för att lyfta frågan i olika sammanhang. Detta 
kan tolkas som att de upplever sig som strategiska entreprenörer för just 
besöksnäringsfrågan och destinationsutveckling. I flera fall upplever våra 
informanter också att det är viktigt att ha kontakt mellan regionen och 
kommunen i besöksnäringsfrågor. Detta eftersom det bidrar till att generera 
legitimitet, tyngd och kunskap. De menar även att kontakterna mellan den 
administrativa och politiska nivån är viktig, och de har nära kontakt med 
tjänstepersoner som arbetar med besöksnäringen. Informanterna påpekar 
också att det är bra när dessa tjänstepersoner är aktiva på både kommunal 
och regional nivå. Ett citat som illustrerar detta är följande: 

”Det är mycket bra med personer som rör sig mellan organisation-
erna, det skapar integrering.”

Denna integrering mellan organisationerna blir också en del av 
kunskapsutvecklingen på området. Genom att personer rör sig över 
organisationsgränserna bidrar de till att föra samman tolkningar och 
definitioner.  På så sätt etableras en slags arbetsmässig riktning för den 
kunskapsutveckling man är ense om är viktig om än otydlig. 

Spänningar mellan olika administrativa värden 
Spänningen mellan å ena sidan byråkratisk reglering och å andra sidan 
behovet av policyintegrering, kommer till uttryck på en rad sätt i vårt 
material. Flera av våra informanter nämner att det är önskvärt att förenkla 
de administrativa processerna för att underlätta för besöksnäringsföretagare. 
Ett antal informanter menar att det är paradoxalt att besöksnäringsföretagare 
uppmuntras att utvidga sin verksamhet samtidigt som det finns regler som 
begränsar den. Begränsningarna kan vara både indirekta, i form av krånglig 
administration, och direkta, i form av till exempel reglering av användande av 
naturresurser (se Grabosky 1995 om motsägelsefull reglering). Här krockar 
alltså administrativa värden med varandra: å ena sidan upprätthållande av 
byråkratisk reglering, å andra sidan främjande av besöksnäringsnätverkens 
utveckling och innovation. Flera informanter påpekar dock att många 
företagare i branschen uppskattar vissa regleringar och ser vinsterna med 
dem, så länge man får tydlig information och kunskap om hur man ska gå 
tillväga. 

”Man kan inte göra sig av med allt som har med myndighetsutövn-
ing att göra. Företagen är faktiskt intresserade av att myndighet-
sutövningen funkar.” 
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Våra informanter kopplar detta dilemma till formeringen av det regionala 
utvecklingsansvaret. De uttrycker att det förvisso finns en del arbete kvar 
innan roller och ansvarsrelationer är etablerade, men de är också tydliga med 
att de ser att regionen kan bli en övergripande och sammanhållande enhet för 
att diskutera dilemman av det här slaget. Detta ska också förstås som en del av 
kunskapsutveckling på området, både för de offentliga organisationerna och 
för företagarna inom besöksnäringen. Annorlunda uttryckt skulle regionen 
kunna fungera sammanhållande för att utveckla strategisk kunskap om hur 
besöksnäringen kan kombinera reglering och lagstiftning med nätverkande, 
innovation och utveckling. I grunden ser informanterna därmed att 
regionen skulle kunna få en roll för att utveckla mötet mellan byråkratisk 
och nätverksinriktad organisering. Regionen skulle också kunna arbeta med 
utveckling av kunskap för besöksnäringsföretagare för att dessa ska få ökad 
kompetens om hur utveckling och innovation kan äga rum med den reglering 
som finns. 

En annan aspekt av administrativa värden rör hur tjänstepersonerna på 
olika politikområden arbetar. I takt med att besöksnäringen fått högre prioritet 
som strategiskt utvecklingsområde har antalet tjänstepersoner som arbetar 
strategiskt med besöksnäring i den offentliga sektorn ökat. Dessa aktörers 
kunskap bär tydliga drag av organisatorisk professionalism och kunskap. De 
behöver kunna applicera ett strategiskt perspektiv på besöksnäringen och se 
hur andra politikområden är av betydelse för denna. De behöver även kunna 
interagera med politiker och tjänstepersoner, och koppla ihop olika aktörer.  

Våra respondenter nämner som sagt å ena sidan att det inte behövs många 
personer som arbetar med besöksnäringsområdet strategiskt. Men de påpekar 
å andra sidan att de verkligen uppskattar det arbete som dessa professionella 
(de anställda tjänstepersonerna med uppdrag att arbeta strategiskt för 
besöksnäringen) på både regional och kommunal nivå utför, både vad gäller 
att sprida information och kunskap och vad gäller att knyta ihop olika aktörer 
och organisationer.

3: Hur organiseras arbetet? 
Vi vet sedan tidigare att kunskap och kunskapsstyrning är oklara begrepp. Vi 
vet också att besöksnäring och destinationsutveckling som politikområden 
är präglade av denna oklarhet. Kunskap inom besöksnäring och 
destinationsutveckling kan innebära handfast kunskap kring olika besöksmåls 
aktiviteter, boende, restauranger etcetera. Det kan innebära kunskap kring 
hur bokning och marknadsföring ska gå till. Det kan också innebära en 
strategisk kunskap om destinationen och hur arbetet bör organiseras för att 
den ska utvecklas, likt den som de anställda projektledarna inom HPU besitter 
(Svensson & Larsson 2018). 

När vi går vidare och ställer frågor om hur arbetet med kunskapsutveckling 
är organiserat, framträder vikten av att samverka för att styra kunskap i olika 
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riktningar. Detta uttrycks dels genom berättelser om att förklara roller, dels 
genom berättelser om att skapa en destination. 

Förklarande kunskap
När vi ställer frågor om kunskapsutveckling på besöksnäringsområdet, 
återkommer ordet ”förklara”. Ofta tycks kunskapsutveckling bli en fråga om 
att sinsemellan förklara olika administrativa nivåers uppdrag. Till exempel 
nämns att 

”staten måste ta ansvar för infrastruktur”, att ”regionen måste vara 
draglok” och att ”kommunen måste tänka destination”.

Ibland påpekar våra informanter att de är nöjda med hur andra nivåer tar 
sig an sina uppgifter. Men lika ofta nämns att helhetsperspektivet från andra 
nivåer ofta saknas. Berättelserna från regionrepresentanter uttrycker att de 
förvisso uppskattar att kommuner ser det som positivt att regionen har ett 
tydligare utvecklingsuppdrag. Men en annan tydlig poäng är följande:

”Vårt strategiska utvecklingsansvar är något annat än operativt 
ansvar och det är inte alla som förstår det.” 

Här upplever informanterna att det ibland uppstår en del missförstånd mellan 
region och kommun kring vem som har ansvar. Dessa missförstånd handlar 
också om vad ansvaret för strategiskt respektive operativt ansvar innebär. 
Stödet och draghjälpen som uppskattas av i synnerhet små kommuner ska 
alltså enligt det regionala perspektivet inte vara av operativ karaktär. Detta 
perspektiv återkommer även när ansvar diskuteras i relation till företagare i 
branschen. Både region- och kommunrepresentanter påpekar att stödet till 
företagare inte ska handla om att operativt stöd i form av 

”broschyrer på turistbyrån”.

Detta är en aspekt som många upplever behöver förklaras och tydliggöras.
Att kunskapsutveckling inom besöksnäring ofta får formen av förklaring 

tyder på att besöksnäringen som politikområde inte är fullt etablerat. Roller, 
ansvar och definitioner uppfattas som oklara, både mellan offentliga aktörer 
och mellan offentliga aktörer och företagare i branschen. Ett annat sätt att 
uttrycka det är att den professionella kompetensen och definitionen inom 
destinationsutveckling är under pågående förhandling, likt den som förs 
mellan olika professioner. Att perspektiv behöver förklaras kan tolkas som att 
aktörer saknar kunskap, men det kan också förstås som att de har ett annat 
perspektiv på kunskap. Det som då kallas förklaring kan då närmast beskrivas 
som förhandling. 
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Oklarheten förstärks också av att det, som nämndes ovan, finns en viss 
variation i hur kommuner väljer att organisera besöksnäringspolitiken. 
Merparten har valt att förlägga den under det utvecklingspolitiska området 
eftersom man vill rikta arbetet och kunskapen mot just utveckling. Andra har 
placerat besöksnäringsarbetet under kultur och fritid med argumentet att det 
är inom dessa områden kunskapen på området finns. 

Även inom litteraturen om destinationsutveckling finns perspektivet att 
destinationsutveckling handlar mycket om förklaring och tydliggörande av 
ansvar, inte minst eftersom ”destination” är ett flytande begrepp (van der Zee 
m. fl. 2017).  Att förklara, tydliggöra och förhandla ansvar sinsemellan blir 
därför en del av kunskapsgenereringen inom destinationsutveckling. 

Ofta är det tjänstepersoner som håller ihop besöksnäringsnätverk 
mellan olika aktörer. Det är också ofta de som driver strategiska frågor. 
Tjänstepersonerna har alltså en viktig roll för tydliggörande av ansvar för 
kunskapsutveckling, i och med att de i dessa nätverk ofta kommunicerar 
kring ansvar, kunskap och aktiviteter för kunskapsutveckling. Så är även 
fallet i vårt material. De politiker vi har intervjuat vidhåller att relationen till 
dessa tjänstepersoner är viktig men att de också själva är aktiva i nätverk på 
olika nivåer för besöksnäringsfrågorna.  Även politiker tar alltså en aktiv roll 
i sammanhang där perspektiv förklaras och roller tydliggörs. På så sätt intar 
dessa politiker också en drivande hållning också för hur frågan hanteras, och 
inte enbart för vad som ska göras. Detta uttrycks i vårt material genom att 
informanterna själva, i egenskap av politiska aktörer, är mycket aktiva i olika 
nätverkskonstellationer för besöksnäring där bland annat kunskapsutveckling 
diskuteras. Vissa av dessa nätverkskonstellationer omfattar politiker med 
andra ansvarsområden. Andra omfattar politiker med besöksnäringsansvar 
från olika kommuner och regioner. I ytterligare andra möter politiker 
företagare i branschen. Slutligen innebär vissa nätverk möten mellan både 
politiker och tjänstepersoner. I samtliga nätverk förekommer det förklarande 
perspektivet. 

Destinationen som kunskapsarena och kunskapsmål
När vi bad informanterna att reflektera fritt kring begreppet kunskapsutveckling 
fick vi svar som handlar om destinationen. Kunskap inom besöksnäringen 
handlar, enligt flera av våra informanter, om förmågan att skapa en berättelse 
om platsen och destinationen. Exakt vad destinationen innebär är inte tydligt 
och enhälligt uttryckt. Vissa informanter talar mer om besöksanledningar 
eller besöksmål än om destinationen som helhet. Besöksanledningar och 
besöksmål är alltså de olika platser, byggnader eller aktiviteter som kan 
locka besökare i kommunen.  Vad som är påtagligt är dock att de kommunala 
representanterna ofta menar att kunskap handlar om den egna kommunens 
koppling till destinationen, också utifrån ett medborgarperspektiv. Ökad 
kunskap om platsen och destinationen hos kommunens invånare anses 



35

önskvärt för att gynna besöksnäringen. Här nämns också att besöksnäringen 
kan spela en roll för social inkludering.

Även om det finns stora variationer i hur begrepp som kunskapsutveckling 
och destination definieras, så används de frekvent. Det är också påtagligt att 
många aktiviteter kan kopplas till dessa begrepp. Vissa kommuner är mer 
benägna än andra att använda destination som begrepp, medan andra pratar 
om besöksanledningar eller besöksmål. Benämningarna tycks dock vara av 
mindre betydelse. Det som framstår som avgörande för att få en helhetssyn 
kring arbetet med besöksnäringen är att det finns en övergripande berättelse 
om att besöksnäringen är viktig. Detta kan uttryckas som att destinationen 
fått fäste som koncept, även om det inte alltid är ett dominerande begrepp. 
Detta gäller både inom kommunen och mellan kommunen och regionen. 
Olika aktörer behöver inte hålla med om alla aspekter av denna berättelse, 
men de behöver förhålla sig till den. Berättelsen utgör sedan en grund för 
hur kunskapsstyrningen organiseras, genom att den blir en bas för olika 
utbildnings- och samverkansinitiativ. 

De regionala och kommunala policydokumenten för besöksnäring och 
destinationsutveckling är inte alltid är synkroniserade. Det vill säga, dessa 
dokument har inte alltid diskuterats och formulerats utifrån hur de samverkar. 
Begreppet destination är inte nödvändigtvis det begrepp som används 
mest frekvent på den kommunala nivån för att diskutera besöksnäring. 
Destinationsbegreppet tycks dock spela en viktig roll som samlande kraft (se 
van der Zee m. fl. 2017). Begreppet, eller kanske alltså närmast konceptet, 
destination fungerar alltså delvis likt begreppet hållbarhet som strukturerande 
för andra begrepp.

Detta inte minst genom att den regionala nivån tycks ha ambitionen att 
ta ett samlat grepp runt destinationsutveckling som en del av den regionala 
utvecklingen. Destination och destinationsutveckling som begrepp och 
koncept har kommit att få genomslag för hur man förhåller sig till arbetet 
med kunskapsutveckling inom just besöksnäringen, oavsett om de direkta 
begreppen används eller ej. Det verkar också som om arbetet med att koppla 
samman de komplexa frågorna hållbarhet och utvecklingsarbete med 
begreppet destination har lett till att begreppet fått ökat genomslag.

Vi har direkt frågat våra informanter vad de anser att de kan göra för 
att främja kunskapsutveckling på besöksnäringsområdet, givet den egna 
organisationens uppdrag. Vi har även ställt direkta frågor om hur man 
arbetar för kunskapsutveckling (och förtydligat denna fråga något eftersom 
själva begreppet uppfattas som oklart av våra informanter). Som svar 
nämns en rad olika aktiviteter, såsom informationsdagar för företagare, 
kurser, YH-utbildningar, praktiskt stöd för företagare, samverkansinsatser 
mellan företagare och offentliga organisationer samt mellan olika offentliga 
organisationer och nivåer. Ofta beskrivs dessa insatser dock som en del 
av övergripande utvecklingsarbete. Detta skulle kunna betraktas som ett 
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exempel på långtgående policyintegrering, där det inte är nödvändigt att peka 
ut insatser för olika sektorer.
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Slutsatser
Då återstår frågan vad vi har fått reda på om kunskapsutveckling i 
besöksnäringen, baserad på den omstrukturerade relationen mellan 
kommuner och regioner: vem som anses vara ansvarig, vad kunskapsutveckling 
anses innebära och hur man arbetar för kunskapsutveckling i besöksnäringen. 
Begreppen byråkrati, nätverk, stigberoende och professionalisering används 
för att belysa och urskilja varför situationen ser ut som den gör både vad gäller 
väntade och mer oväntade resultat. 

Vem?

Vi menar att berättelserna om kunskapsutveckling på besöksnäringsområdet 
i första hand karaktäriseras av oklarhet. Det finns ett stort engagemang i 
frågan men på samma gång en uppenbar oklarhet när det kommer till vad 
som uppfattas som relevant och viktig kunskap. Denna oklarhet gäller även 
hur ansvaret för kunskapsutveckling är fördelat mellan kommuner och 
regioner. Flera av våra informanter nämner också att det pågår insatser för att 
tydliggöra roller och ansvar mellan olika regionala och kommunala aktörer. 

Oklarheten till trots, innebär det regionala utvecklingsansvaret att 
regionens roll för besöksnäringspolitiken blir alltmer uttalad. Detta leder 
till funderingar om hur arbetet bör organiseras. Representanter för större 
kommuner uttrycker viss oro över att de betraktas som en kommun bland 
andra, fast de själva uppfattar att de inte är det med tanke på sin storlek och 
tidigare roll som dragare på området. Mindre kommuner och regioner påpekar 
att de har vissa fördelar när det gäller samverkan, på grund av att deras storlek 
ger möjligheter till fler kontakter aktörer emellan och eftersom aktörer har 
insyn i många områden tack vare sina multifunktionella roller. Detta är ett 
perspektiv som också får stöd av teorierna om nätverksorganisering. 

Ytterligare en aspekt av frågan om vem förtjänar också att lyftas, nämligen 
att ett mer formaliserat regionalt ansvar för utvecklingspolitiken ibland tycks 
göra mellankommunal samverkan svårare. När regionens ansvar tydliggörs 
råder inte längre samma konsensus bland kommunerna om att samverkan 
är viktigt. Samtidigt framhåller vissa att detta är positivt ur ett demokratiskt 
perspektiv. Arbetet med besöksnäring verkar alltså ha byråkratiserats och 
formaliserats. 

Vad?

Oklarheten som beskrivs ovan gäller också hur begrepp och aktiviteter ska 
tolkas. De beslutsfattare vi har intervjuat resonerar mycket om hur begrepp 
som hållbarhet, kunskap, kunskapsutveckling och destination kan tolkas. 
De tolkningar de gör rymmer också stor variation. Flera av de vi intervjuat 
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uttrycker att de vet att frågan rymmer konflikter och att det finns konkurrens 
med andra politikområden, professioner och kunskapsområden. Dessa 
konflikter bottnar också i att regionorganisationens strukturer bygger på den 
gamla landstingsorganisationen och präglas av hur denna såg ut. 

Vidare beskrivs kunskap inom besöksnäringen ofta som en blandning 
av kunskapsformer. Kunskap om och inom besöksnäringen ses som en 
blandning av specialistkunskap och helhetskunskap. Den ses också som en 
blandning av strategisk och operativ kunskap. Kunskap inom besöksnäringen 
befinner sig alltså i ett spänningsfält. Å ena sidan består kunskapen på 
besöksnäringsområdet av mer klassisk yrkesmässig professionskunskap, 
vilket uttrycks genom behov av specialistkunskap inom olika branscher inom 
besöksnäringen. Det uttrycks också genom skillnaden i strategisk och operativ 
kunskap, där operativ kunskap står för utförande snarare än planering. Å andra 
sidan består kunskapen på besöksnäringsområdet av nyare organisatorisk 
professionskunskap, vilket uttrycks genom att informanterna poängterar 
vikten av helhetssyn och strategisk planering. 

Uppfattningen om vad man har ansvar för när det gäller kunskaps-
utveckling inom besöksnäringsområdet är således en blandning av en 
mängd olika kunskapsfält, vilket bidrar till oklarheten. Detta är en följd av 
att besöksnäringsområdet är beroende av andra politikområden och deras 
kunskapsfält. Det är också en följd av att det komplexa besöksnäringsområdet 
är influerat av nätverkssyrningen samtidigt som stora delar av den politisk-
administrativa organisationens legitimitet är kopplad till byråkratiska 
administrativa strukturer.

Hur?

Oklarheten uttrycks genom att samtliga informanter nämner att de ägnar 
mycket tid åt att förklara sin egen roll och vad de anser att andra borde göra. 
Denna förklarande kunskap kan tolkas som tydliggörande av roller, i de fall 
det är oklart vem som ska göra vad. Den kan också tolkas som en förhandling 
mellan olika kunskapsfält och definitioner, där olika aktörer inte saknar 
kunskap utan står för ett annat perspektiv på kunskap. 

Berättelserna om kunskapsutveckling på besöksnäringsområdet 
kännetecknas av betydelsen av destinationen som en samlande berättelse. 
Begreppet destination uppfattas som nära sammanhörande med det regionala 
besöksnäringsarbetet. På så sätt följer idén om destinationsutveckling också 
organiseringen av utvecklingsansvaret. Då begreppet destination har fått 
genomslag på både kommunal och regional nivå, samtidigt som det i hög grad 
är förknippat med just regionalt ansvar för kunskapsutveckling, är det rimligt 
att anta att det kommer fortsätta fungera som sammanhållande struktur 
för kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Sannolikt innebär detta även 
att begreppet kommer bidra till att roller och relationer mellan kommuner 
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och regioner kommer att bli mer tydliga allteftersom möten, samverkan och 
förhandlingar om dessa fortsätter. 

Hur man ska gå tillväga är därmed inte lika oklart som vad som ska göras 
och vem som ska göra det. Enigheten är stor kring att det är destinationen och 
samverkan mellan aktörer som är det främsta verktyget. 

Avslutning

Slutligen framhålls det ibland inom forskning kring komplexa problem och 
politikområden att det är dessa frågor som har störst behov av samordning 
och koordinering, men också att det är inom dessa frågor som det är 
svårast att komma överens (se Christensen m. fl. 2019). En anledning till 
detta är att det inom komplexa frågor kan vara mycket svårt att enas om 
definitioner och gränsdragningar, vilket är nödvändigt för att organisera 
sig kring kunskapsutveckling. Vårt material indikerar att oklarheten kring 
begreppsanvändning inte behöver betyda att arbetet är direkt fragmenterat. 
Variationen i begreppsanvändning som samtidigt har bäring på liknande 
arbetssätt och perspektiv visar snarare på acceptans för kunskapsutveckling 
som metod inom besöksnäringen, även om arbetet och metoderna inte alltid 
benämns under den etiketten. Många olika aktiviteter kan kopplas till denna 
berättelse, eftersom många olika saker kan kallas kunskapsutveckling. Det 
är dock viktigt att påpeka att enigheten kring vikten av destination- och 
kunskapsutveckling, som kombineras med oklarhet i hur begreppen ska 
tolkas, innebär att det är svårt att dra några övergripande slutsatser kring hur 
kunskapsutveckling inom besöksnäringen kan användas strategiskt. 

Även om definitionerna av vad en destination är varierar, noterar vi en 
öppenhet och flexibilitet gentemot begreppets koppling till andra komplexa 
begrepp, såsom hållbarhet och social inkludering. Det verkar också som 
om destinationsbegreppet är något olika aktörer förhåller sig till när 
samhällsplaneringsfrågor ska diskuteras och förhandlas. Det betyder att 
uppfattningen att destinationen är viktig underlättar integrering i övrig 
övergripande strategisk planering, även om de flytande definitionerna gör 
det svårt att dra några slutsatser om just kunskapsutveckling som strategiskt 
verktyg för besöksnäringen. 

Således kännetecknas arbetet med kunskapsutveckling inom 
besöksnäringen av både stor enighet och stor oklarhet, både vad gäller 
definitioner och relationer mellan kommuner och regioner. 

Att kunskapsutveckling på ett komplext område präglas av oklarhet 
är ganska naturligt. Ett komplext områdes främsta kännetecken är just 
svårigheten att definiera politikområdet, problem, metoder och lösningar. 
Oklarheten skapas också av att komplexa politikområden är integrerade med 
andra politikområden. Detta leder till oklarhet rörande vilken kunskap som 
står i centrum, då många olika typer av kunskap med olika perspektiv på 
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problem, metoder och lösningar ska föras samman. Det finns också en risk 
att upplevelsen av oklarhet leder till efterfrågan på ännu fler lager av kunskap. 
Annorlunda uttryckt framstår oklarheten som en följd av bristen på kunskap, 
när den i själva verket skapas genom att ett område innefattar många olika 
typer av kunskap och att det inte finns en enighet i vilken kunskap som ska få 
företräde. 

Lösningen ser olika ut beroende på om orsaken till oklarheten är brist på 
kunskap eller en mångfald av kunskapsperspektiv. Som rapporten har visat 
likställs ofta kunskapsutveckling på besöksnäringsområdet med förklaring 
och tydliggörande. Detta indikerar att oklarheten snarare är en effekt 
av att besöksnäringsområdet betraktas som komplext, med många olika 
kunskapssyner och definitioner. För att underlätta det fortsatta arbetet med 
kunskapsutveckling inom besöksnäringen behöver denna förhandling mellan 
olika kunskapssyner ges tid, resurser och arenor. 

Kunskapsutveckling på ett komplext område som besöksnäringen 
inbegriper därmed två dimensioner. För det första kunskap för att främja 
besöksnäringens branschaktörer, det vill säga kunskap för att genomföra alla 
de utvecklingsaktiviteter som regioner och kommuner driver och organiserar. 
För det andra arenor för att etablera och förhandla perspektiv på kunskap. 
Detta innebär att reflektera över och förhandla vad det strategiska arbetet 
med besöksnäringspolitik syftar till och vilka metoder som är lämpliga. Detta 
sker i de konstellationer där representanter för besöksnäringsområdet möter 
varandra och representanter för andra politikområden. Som vårt material 
visar, är det både tjänstepersoner och beslutsfattare som hanterar dessa 
sammanhang. Denna förhandling handlar också om hur olika aktiviteter som 
kan ha bäring på många olika begrepp ska hanteras, utvärderas och styras 
strategiskt. Det är för dessa arenor begreppet destination kan fungera som en 
samlande berättelse.
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Slutnoter
1. Begreppet ”wicked issues” har kritiserats och problematiserats utifrån att det 
tenderat att överanvändas och urvattnas (Peters & Tarpey 2019) samt utifrån 
att begreppets koppling till praktik är för svag (Noordegraaf m. fl. 2019). 
Det har föreslagits att begreppet behöver en tydligare konceptualisering, 
t.ex. genom att skilja på dimensionerna konflikt, komplexitet och osäkerhet 
(Termeer m. fl. 2019). Denna studie avser inte slå fast användbarheten eller 
giltigheten i begreppet, utan tar istället avstamp i hur ett politikområde, 
som på det empiriska fältet har kommit att betraktas som ett komplext och 
svårstyrt område, hanteras och formeras.
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I den här rapporten undersöker vi hur regionala och kommunala politiker 
uppfattar behovet av kunskap och kunskapsutveckling inom besöksnä-
ringen. Besöksnäringen har kommit att bli en del av det regionala utveck-
lingsansvaret samtidigt som mycket av arbetet med kunskapsutveckling 
bedrivs på kommunal nivå. I takt med att kunskap kommit att ses som en 
avgörande faktor för besöksnäringens utveckling blir frågan om behovet 
av och ansvaret för kunskap aktuell. Det politiska perspektivet  som är 
utgångspunkten för den här rapporten är särskilt intressant eftersom 
det offentligas prioriteringar av och stöd till besöksnäringen i grund och 
botten är beroende av de avvägningar som görs på politisk nivå. 

Petra Svensson är postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska stu-
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