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Forskning, vidensspredning og erhvervsstruktur

Samspillet  mellem det videnskabelige system (primært de højere læreanstalter) og
erhvervslivet har gennem mange år været genstandsområde for økonomisk og poli-
tologisk forskning. Erhvervslivets nyttiggørelse af forskningsresultater er centralt
succeskriterium for (især anvendt) forskning, og et veludbygget forskningssystem
anses normalt for en central medvirkende faktor i en progressiv økonomisk udvik-
ling.

Gennem nogle år har turismeforskningen nydt fremme, og satsningen fortsættes i
den kommende tid, blandt andet med henblik på at professionalisere erhvervet og
styrke indtjeningen. Selv om man fx fra politisk hold har ønske om en hurtig ud-
slusning af forskningsresultater til en “nødlidende” erhvervsgren, kan der ligge
mange sten på vejen. Barrierer og hindringer i videnspredningen og ønsket om at
sætte større fart i nyttiggørelsen af forskning har intensiveret interessen for instituti-
onelle forhold (Rogers 1983, Maskell 1998). Tanken er, at de sociale systemer, som
virksomheder og forskere indgår i, på afgørende måder virker ind på videnspred-
ningens effektivitet.

I denne artikel præsenteres nogle kendetegn og udviklingstræk ved turisterhvervet.
På det grundlag skal forskningens mulige rolle i forbindelse med turismens udvik-
ling drøftes.
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Strukturelle træk  ved turisterhvervet

På en lang række punkter adskiller turisterhvervet sig fra de erhverv, som i almin-
delighed indgår som målgruppe for videnspredning. Disse strukturelle forhold har
været behandlet i mange anledninger (fx ressourceområdestudierne, Holm-Pedersen
et al 1993), og skal kun kort berøres her.

Tabellen nedenfor viser gennemsnitsstørrelsen for arbejdspladserne i nogle vigtige
underbrancher i erhvervet.

Det fremgår, at arbejdsstederne i turisterhvervet som gennemsnit er relativt små, og
at dette især gør sig gældende i restaurant-, vandrerhjems- og campingsektoren. Ak-
kumuleres aktiviteten i årsværk, er der tale om endnu mindre arbejdsomfang pr. ar-
bejdssted.  Virksomhedsstørrelse er i andre sammenhænge fundet at være en vigtig
faktor i forbindelse med diffusion af viden fra forskning til målgruppen (Rogers
1983). Her ses, at turisterhvervet i den henseende er udstyret med meget åbenbare
handicap. Selv om virksomheder i alle størrelser kan være endog meget tilpasnings-
dygtige over for ydre krav og muligheder, så skal forskningsresultater være meget
praksisnære for umiddelbart at have appel i de mindste virksomheder.

Tabel 1: Gennemsnitligt antal novemberansatte og gennemsnitligt antal årsværk
på turisterhvervets arbejdssteder, 1994

Gennemsnitligt an-
tal ansatte, novem-
ber

Gennemsnitligt an-
tal årsværk

Restauranter
Hoteller
Vandrerhjem
Campingpladser
Feriecentre
Museer
Forlystelsesparker

5,8
18,6
4,5
2,4

28,2
13,2
13,2

2,6
10,1
1,8
1,1

18,4
8,0

12,3
Kilde: Særkørsler på IDA-databanken, Danmarks Statistik

Inden for hver af de nævnte underbrancher findes der (ofte et fåtalligt) større virk-
somheder, dvs. virksomheder med op til omkring 100 ansatte.  Det er formentligt
her, at man først og fremmest skal finde “pionererne”, dvs. foretagender med en til-
strækkelig kapacitet til at lade sig involvere mere direkte i relationer med forsk-
ningsinstitutioner.

Tabellen opridser “tunge” brancher i relation til turisme, men den kan med god ret
siges at være ufuldstændig alligevel. Det skyldes, at også andre underbrancher er
med til at servicere turisterne, fx er her ikke medtaget rejsebureauer, turistbureauer
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og transportsektoren og detailhandlen. Hertil kommer, at dele af den offentlige sek-
tors ydelser har en ikke uvæsentlig tilknytning til turisme, fx naturforvaltning, infra-
struktur og kultursektor. Målgruppen for turismerelateret forskning er således me-
get bred og heterogen, og det er næppe sandsynligt, at alle virksomheders selvfor-
ståelse omfatter turisme i lige stort omfang. Motivationen for at deltage i eller drage
nytte af forskningsprojekter under overskriften turisme kan forventes at være meget
svingende.

Overalt i samfundet er der strukturændringer på vej, også i turismen. Horisontale og
vertikale samarbejder er i fremvækst, som det vises i tabel 2 for så vidt angår to un-
derbrancher.

Tabel 2: Andel af arbejdssteder  (%) i turisterhvervet, som indgår i et ejerfælles-
skab med andre arbejdssteder, 1981 og 1994

1981 1994
Restauranter
Hoteller og feriecentre

5,3
13,7

9,4
21,6

Kilde: Særkørsler på IDA-databanken, Danmarks Statistik

Ud over disse ejerfællesskaber forekommer der andre og mindre tætte netværksre-
lationer, fx franchising og markedsføringssamarbejde. Der findes ingen samlede op-
gørelser over udviklingen i deltagelsen i denne form for fællesskaber.

Med indgåelse i ejerfællesskaber og andre netværksdannelser styrkes ledelseskapa-
citeten, og der åbnes op for en professionalisering af fælles opgaver. Strukturudvik-
lingen implicerer alt andet lige en potentielt større resonansbund i turisterhvervet
for viden genereret i forskningsprojekter. Hovedkontorer, franchisors og fælles ud-
viklings- og markedsføringsenheder vil være mere oplagte samarbejdspartnere for
forskningshold end de enkelte operative enheder; de har alligevel opgaven at de-
stillere information og videregive relevante bearbejdninger ud i systemet.

Den sidste strukturelle faktor, som vi skal se på her, er turbulens og stabilitet blandt
turisterhvervets virksomheder. En organisation kan ses som et lager af rutiner, fær-
digheder, viden, traditioner og arbejdskulturer (Hedberg 1981). Det tager tid at tilfø-
re og bearbejde udefra kommende viden, indkorpere den og vedligeholde og der-
med gennemføre en løbende organisatorisk læring. Stabile virksomheder, der eksi-
sterer over mange år, er i denne henseende alt andet lige bedre rustede (Stinchcombe
1965).

Det er de færreste turistvirksomheder, som ved lukning overgår til helt andet for-
mål. Oftest kommer der en ny ejer og et nyt personale til, og virksomheden åbner
igen. I denne proces går rutiner, færdigheder, traditioner og arbejdskulturer dog i
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reglen tabt, og kun viden inkorporeret i fysiske investeringer består. Turbulensen i
branchen kan således betragtes som en kritisk faktor i forbindelse med spredning af
viden fra forskningen  og ud i praksis.

Tabel 3 viser overlevede virksomheder. Virksomheder er i denne sammenhæng de-
fineret som arbejdspladser med lønnet beskæftigelse. Når vi taler om menneskebåret
overførsel af nyttiggørelse af forskningsresultater og viden, er det arbejdsorganisati-
onen, der er interessant som målgruppe.

Tabel 3: Overlevelse (%, kun arbejdsgivere) for arbejdspladser i udvalgte dele af
turisterhvervet  fra 1993 til 1994

Overlevede (%)
Restauranter
Hoteller
Campingpladser

74,5
88,2
78,1

Kilde: Særkørsel ved IDA-databanken ved Danmarks Statistik

Især i restauranterhvervet er udskiftningen af virksomhedspopulationen meget om-
fattende, men også campingpladser er præget af en betydelig turbulens. Overlevel-
seschancerne kan vises at være kraftigt korreleret med størrelse og alder, men allige-
vel var der efter fx 4 år kun 50% af de oprindelige restauranter tilbage i 1980-
populationen. I 1994 levede under 20% af de restauranter, som eksisterede 14 år tid-
ligere.

Når det gælder spredning og nyttiggørelse af forskningsbasereret viden, er der to
konklusioner at drage af denne relativt hurtige “omsætningshastighed” i erhvervet.
For det første er udvalget af virksomheder, hvor man kan regne med et længereva-
rende samarbejde med repræsentanter fra forskningen mindre end måske først an-
taget. For det andet, og formentlig vigtigere, vil virksomhedernes planlægningshori-
sont være kort, fordi de  kender risikomomenterne i branchen.  Man kan således ik-
ke påregne, at indlejret viden får lov til at bundfælde sig og indgå i et langsigtet
symbiotisk læringsprojekt.

Vilkårene i turisterhvervet, som de skildres her, er selvfølgelig gammelkendte i
branchen. I sagens natur er det noget, som virksomhederne tager bestik af og ind-
retter sig efter. I sammenhæng med en forskningsindsats bør disse forhold ikke ig-
noreres; de er kernen i den udfordring, som forskningen står overfor.
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Videnspredningskanaler

Det vil være forkert at hævde, at turisterhvervet ikke orienterer sig mod ny viden, og
at virksomhederne ikke løbende integrerer forskningsresultater i deres praksis.
Sandsynligvis kan man betegne i hvert fald dele af turisterhvervet som innovative
og dermed som målgrupper for traditionelt anlagte F&U initiativer, herunder sam-
arbejder med forskningsenheder (Hjalager, 1994 og 1997).

Men turisterhvervets særlige struktur og eksistensvilkår taget i betragtning, er det
nødvendigt at se på spredningen af viden fra forskning til turisterhvervet i et lidt
bredere perspektiv. Meget af den viden, som (måske) er forskningsbaseret, tilflyder
slet ikke turisterhvervet direkte. Den destilleres igennem andre organisationer, som
inkorporerer den i metoder, teknikker, teknologier. Først herefter og i en transforme-
ret version kommer resultaterne til anvendelse i turisterhvervet.

Figuren viser spredningskanaler for forskningsbaseret viden til turisterhvervet.

Figur 1: Videnspredningskanaler til turisterhvervet
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Det branchesociale system.  Dette system omfatter et bredt spektrum af brancheor-
ganisationer, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. I Danmark har næsten alle
undergrupper af turisterhvervet deres egen forening (i mange tilfælde flere forenin-
ger). Endvidere findes der paraplyorganisationer og specialorganisationer. Gennem
disse organisationer sker der en betydelig bearbejdning af forskningsbaseret og an-
den information. Centrale informationer videregives til medlemsvirksomhederne
gennem fagpressen og ved møder, konferencer, messer o.l. Man kan med en vis ret
hævde, at disse organisationer i mange tilfælde vil være konkurrenter til forskerne -
de har en nemmere adgang til virksomheder både i forbindelse med indhentning af
information og i forbindelse med spredning af den.

Arbejdsdelingen i turismen raffineres, og det kan aflæses i det branchesociale sy-
stems vækst og udvikling. For eksempel repræsenterer “Den grønne Nøgle” en mål-
retning og professionalisering af turisterhvervets miljøledelse. Organisationen for-
tolker viden og indlejrer den derefter i standarder og metoder. Etableringen af en
sådan organisation kan sagtens stille nye (mere komplekse) krav til forskningen,
men vil også selv kunne varetage opgaver, som forskerne måske troede var deres.
Under alle omstændigheder er denne og andre organisationer af samme type meget
vigtige “filtre” eller “forstærkere” i forbindelse med spredning af viden. Forskerne
kan ikke undlade at forholde sig til dem.

Et andet tungtvejende forhold er det branchesociale systems globalisering. Ritzer
(1993) er en af de, som leverer en meget kritisk analyse af den diffusionsproces af
viden og metoder, som ikke mindst vedrører turisterhvervet. Den formidles fra (spe-
cielt amerikanske) hovedsæder, og Ritzer kalder denne form for omsiggribende ko-
dificering for “McDonaldisering”. Der er dog næppe tvivl om, at de globale bran-
chesystemers udnyttelse og diffusion af forskningsbaseret viden er meget effektiv.
Man kan tage ved lære heraf, også hvis formålet er at sikre danske profiler og dansk
egenart i turismen.

Det teknologiske system.  Ikke al viden er eksplicit. Turisterhvervet benytter sig i
stigende grad af tavs viden, dvs viden som er indlejret i teknologi. Erhvervelse af
viden i denne form kan finde sted for at kompensere for mangel på et modtagerap-
parat for mere eksplicitte og menneskebaserede former for viden og mangel på ka-
pacitet til at indgå i samarbejdsrelationer. En teknificering kan være et udtryk for en
forskydning af virksomhedernes kernekompetencer fra et driftsområde til et andet.

Restaurantsektoren kunne tjene som et eksempel. En massiv udvikling af præfabri-
kerede fødevarer og halvfabrikata har i de senere år givet restauranterne en større
driftsmæssig fleksibilitet. Man er ikke længere afhængig på samme måde som tidli-
gere af faglært kokkekompetence. Denne kompetence ligger nu hos leverandøren,
dvs. uden for det, man normalt opfatter som turisterhvervet. Nogle af fødevareleve-
randørers systemer omfatter ikke kun madleverancer, men også dedikeret regene-
ringsteknik, og herved knyttes leverandør og restaurant tættere sammen i et afhæn-
gighedsforhold med dertil knyttet vidensoverførsel. Der er også eksempler på, at le-
verandørerne nærmer sig generelle ledelsesanliggender, fx ved som biydelser at
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hjælpe med økonomikalkulationssystemer - traditionelt et meget svagt punkt i re-
staurantsektoren.

Hvis man forestiller sig, at forskningen skal bidrage til at  påvirke madkultur og le-
delse af restauranter, er de enkelte virksomheder således ikke nødvendigvis den
eneste eller den mest centrale målgruppe.

Med outsourcing og underleverancer kan det være, at turisterhvervets virksomheder
er noget helt andet end det, forskerne regner med: en hotelvirksomhed er mere en
markedsføringsorganisation end en operativ enhed. En restaurant leverer oplevelser
snarere end mad. En forlystelsespark samler komponenter snarere end at foretage en
selvstændig udvikling.

Det infrastrukturelle system. Store dele af det, som turismen baserer sig på, er “fæl-
les goder”: naturen, offentligt ejede kulturelle attraktioner, bymiljøer, trafiksystemer
osv. Organisationer, som repræsenterer disse fælles goder, kan godt opfatte sig selv
om en del af turisterhvervet. Men de er alligevel noget andet og mere.

Under alle omstændigheder udgør indretningen af det fælles en meget stor videns-
balast, og det er formentlig at betragte som et tungt område for efterspørgsel af
forskningsbaseret viden. Den afsmittende effekt for turismen af forskning i disse in-
frastrukturelle rammebetingelser er kun delvist erkendt, og i hvert fald har vi ikke
nogen klar fornemmelse af, hvordan det infrastrukturelle system sender udviklings-
relevante signaler videre til turisterhvervet.

Som eksempel kunne nævnes Bycyklen i København. Den er et trafik- og miljøpoli-
tisk initiativ. Men betyder Bycyklen, at fx hotellerne samler initiativet op som et sig-
nal om, at både kunder og myndigheder bliver mere og mere miljøbevidste?

Reguleringssystemet. Regulering i form af påbud, forbud og straf ved overtrædelse
indeholder adfærdssignaler. Men regulering udmønter også vidensbalast, som
sædvanligvis spredes meget hurtigt til de berørte virksomheder. Et påbud om at
højne rengøringsstandarden i en restaurant kan sætte en øjeblikkelig læringsproces i
gang, hvis overlevelsen er afhængig heraf. Hotelbrande og skibsforlis har betydet en
hastig opkvalificering af viden om sikringsmetoder og -systemer. Told og Skats akti-
oner mod sort arbejde og skatte- og momssvig har generalpræventive hensigter og
kan (måske) medføre en ledelsesmæssig oprustning på det økonomiske område i
virksomhederne.
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Den vidensmæssige ballast bag reguleringer kan hentes mange steder fra. Når det
gælder levnedsmiddelhygiejne for eksempel fra det bakteriologiske område. Men
det er karakteristisk, at filtreringen og udmøntningen i regler og anvisninger sker i
fagministerier, -styrelser og i speciallaboratorier. De er således nok så væsentlige
parter i forbindelse med diffusion af viden fra forskning til turisterhverv.

De fleste reguleringer er begrundet i sikkerhed, sundhed eller retfærdighed. Men
det er ingen ukendt tanke, at regulering af tilsyneladende tekniske eller økonomiske
forhold kan bruges til at fremprovokere en ønsket strukturel udvikling i et erhverv.
Reguleringsmekanismernes effekter for turismevirksomhedernes overlevelse, ud-
vikling og professionalisering ved man dog stadig meget lidt om.

Medarbejdere som bærere af viden

I det foregående afsnit så vi, at viden kan inkorporeres i teknik, infrastruktur, stan-
darder, metoder m.v. Men intuitivt er formidling og spredning af viden oftest en
proces, som kræver, at mindst to mennesker er involveret. Den menneskelige faktor
ligger da også til grund for ideen om den forskningsbaserede undervisning: gennem
uddannelsessystemet formidles den nyeste viden til de mennesker, som senere skal
arbejde i virksomhederne.

Denne model overvejes også i forbindelse med turisme. Givet de strukturelle karak-
teristika i erhvervet, må forskningsbaseret undervisning dog siges at have visse ind-
byggede svagheder. Vi skal kort se på personalets mobilitet og på sammensætningen
af arbejdskraften.

Tabel 4 søger at give et udtryk for personalegennemtrækket i nogle underbrancher i
turismen. Med begrebet “rotation” måles antallet i løbet af året 1994 i % af antallet af
ansatte i november. Jo større tallet er, desto mere benytter branchen sig af et fleksi-
belt arbejdsmarked med korttidsansættelser og/eller hurtig udskiftning. Tabellen
angiver også andelen af medarbejdere under uddannelse, dvs. studerende og skole-
elever med fritidsjob.
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Tabel 4: Rotation og andel af uddannelsessøgende i udvalgte turistunderbran-
cher, 1994

Rotation: Antallet af an-
satte i løbet af året i % af
novemberansatte

Andel (%) af uddannel-
sessøgende blandt no-
vemberansatte

Restauranter

Hoteller
Konferencecentre
Vandrerhjem
Campingpladser

Taxikørsel
Ruteflyvning
Biludlejning

Turistbureauer

Forlystelsesparker
Museer

220

198
183
184
272

255
114
148

174

337
162

41

38
27
47
51

9
4

27

17

37
24

Kilde: Særkørsel på IDA-databanken, Danmarks Statistik

Fremtrædende managementteorier om “den lærende organisation” (fx. Pfeffer 1994)
plæderer for, at alle medarbejdere er en del af en virksomheds vidensbase, og alle
bør indgå i den stadige udvikling. En sådan anbefaling vil være ganske vanskelig at
praktisere i de fleste af de underbrancher i turisterhvervet, som tabel 4 viser. Mulig-
heden for at aflevere viden i virksomheden og sikre den integreret i rutiner hæmmes
ved alt for kortvarige ansættelsesforhold. Og motivationen hertil for så vidt angår
den ofte store andel af unge under uddannelse kan ikke forventes at være høj; deres
fremtidsplaner ligger med stor sandsynlighed uden for turisterhvervet.

Turisterhvervet drives med en lille kernearbejdskraft og en betydelig periferiar-
bejdskraft, og dette står ikke umiddelbart til at ændre. Man kan derfor med god
grund argumentere for, at en forskningsbaseret undervisning alene skulle omfatte
det professionelle niveau og ledelsesniveauet, og at en sådan medarbejderstab kun
for alvor findes i de største virksomheder. I givet fald kan man ikke forvente, at der
ved forskningsbaseret undervisning vil finde en bred diffusion af viden sted også til
små vidensmæssigt nødlidende virksomheder.

Der findes ingen gode tracerstudier af ledere og professionelle i turisterhvervet.
Hass’ (1991) undersøgelse viser dog, at uddannet køkkenpersonale i restauranter i
stort antal forlader erhvervet igen, og at de begrunder det med dårlige arbejdstider
og lav løn. Det er kendt, men ikke dokumenteret i danske undersøgelser, at unge
professionelle hotelfolk bygger karrieren op på jobskift, men at mange dog alligevel
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vælger et andet erhverv i et senere livsafsnit (Lucas 1995). Hjalager (1996) viser, at
selv om man er højtuddannet, er det er vanskeligt at få arbejdsmæssigt fodfæste i de
dele af kultursektoren, som berører turismen.

En høj medarbejdermobilitet mellem forskellige virksomheder i turisterhvervet kan
være gunstig for en spredning af viden. Personalet er ofte meget bevidste om, at per-
sonlig læring er et formål med og en integreret del af mobiliteten. Men organisato-
risk læring i forbindelse med personalegennemtræk vil kun finde sted, hvis modta-
gerapparatet er særligt gearet hertil (Levitt og March 1996). Ledelsestiltag fx i mange
restauranter tyder på, at man reducerer behovet for læring snarere end at opruste
organisationen til at gennemføre læring.

Hvis mobiliteten er et udtryk for, at turisterhvervet kun er et springbræt til en karri-
ere eller et professionelt virke i en anden branche, kan man hævde, at diffusionen af
den forskningsbaserede viden gennem uddannelsessystemet amputeres noget.

Diskussion og konklusion

De særlige kendetegn ved turisterhvervets struktur, udviklingsdynamik, heteroge-
nitet og personaleforhold er en stor erhvervspolitisk udfordring. Mange bestræbelser
går ud på at “opgradere” erhvervet fra, hvad der opfattes som en uprofessionel sam-
fundsøkonomisk sideaktivitetet til et egentligt professionelt erhverv, som nyder en
større respekt. Men kan en målrettet forskning og en forskningsbaseret undervisning
få turisterhvervet til at ligne fx elektronikindustrien eller sundhedssektoren noget
mere? Redegørelsen har vist, at der kan være store vanskeligheder forbundet her-
med, og i hvert fald er det ikke sikkert, at man bør anvende de samme erhvervs- og
forskningspolitiske tilgange som over for andre erhverv.

Det er især vigtigt at være opmærksom på, at diffusion af viden fra forskning til  en-
keltvirksomheder sker gennem en række filtre, og at eksistensen og den stadige raf-
finering af filtrene er et direkte resultat af erhvervets struktur og dynamik. Metoder
til spredning af forskningresultater vil nødvendigvis skulle afspejle denne virkelig-
hed. For eksempel vil udviklingsjoint-ventures mellem virksomheder og forskere
næppe kunne finde den store udbredelse, og i givet fald kun med deltagelse af de
største “pionervirksomheder”.  Aktionsforskning på gulvplan vil måske kunne an-
vendes i forbindelse med udvalgte problemstillinger (fx om ledelse, markedsføring
og IT), men den gensidige nytte vil formentlig være begrænset og kortvarig.
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Hvis god og målrettet forskning skal have en reel afsmittende effekt på turisterhver-
vets dagligdag, kan man næppe komme uden om at interessere sig mere for de for-
skellige filtre i videnspredningen. Her er der et forskningsbehov på to planer. For
det første må det konstateres, at en kortlægning af videnspredningen i turisterhver-
vet endnu kun i meget begrænset omfang har været et forskningstema i sig selv.
Derfor er vores fundamentale indsigt i de institutionelle konstellationer og dyna-
mikker, der fremmer og hæmmer spedning af forskningsresultater, stadig noget
ufuldstændig.

For det andet er det sandsynligt, at samfundsvidenskabelig forskning for at blive
regnet som nyttig for turisterhvervet må udføres i et tæt samarbejde med filterorga-
nisationerne.  Det er i forhold til dem snarere end turisterhvervets enkeltvirksomhe-
der, at forskerne bør definere deres identitet, indgå i en arbejdsdeling og sikre deres
resultater spredt.

Der er næppe nogen som helst tvivl om, at en bedre uddannet medarbejderstyrke
kan bidrage til turisterhvervets professionalisering. Men set i relation til vi-
denspredning må der tages nogle forbehold vedrørende ideen om en forskningsba-
seret turismeuddannelse. Den store mobilitet ud og ind af erhvervet betyder, at man
bør være forsigtig med at udbyde specialiserede turismeuddannelser. Set fra de stu-
derendes side vil fag- eller funktionsorienterede uddannelser være en mere frem-
tidssikret vej, og forsøg med videregående turismeuddannelser her i landet tyder på,
at de studerende er opmærksomme på dette. Men der er ikke tale om en forvisning
af turismen fra læseplanen: i en hvilken som helst samfundsvidenskabelig uddan-
nelse og i alle funktionsspecialer kan problemstillinger taget fra turisterhvervet ud-
gøre særdeles spændende og vedkommende cases i undervisningen.
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