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Sammanfattning 

Titel: Samspelet mellan familjeföretag och kluster  

Författare:  Henrik Bui, Niklas Jansson & Anton Kanstedt 

Handledare:  Dan Halvarsson 

Nivå: Enterprising & Business Development, Examensarbete (kandidat) 

15 hp 

 

Nyckelord:  Kluster, familjeföretag, relationer, Gnosjö, Lammhult, roll och 

samspel. 

 

Bakgrund:  Företagskluster är ett aktuellt fenomen för företags- och 

regioners utveckling. Familjeföretag är en typ av företag och anses spela en 

betydande roll för ett kluster och därför undersöks samspelet som ett kluster 

har gentemot familjeföretag. 

 

Syfte: Att skapa en förståelse för samspelet mellan familjeföretag och 

kluster. 

 

Metod:  För att besvara syftet har studien använt sig av ostrukturerade 

intervjuer samt en modifikation av en induktiv ansats. Intervjuerna har 

genomförts med fyra familjeföretag i regionen Lammhult och Gnosjö, samt 

med VD:n från Värnamo Näringsliv. 

 

Resultat: Det finns ett samspel mellan familjeföretag och kluster. Samspelet 

är starkare för vissa företag medan det är svagare för andra. Mycket av 

samspelet beror på om familjeföretaget bedriver en verksamhet som speglar 

den dominerande branschen som finns i klustret eller inte. Vidare är det de 

privata relationer och den lokala förankringen som familjeföretagen har i ett 

kluster som utmärker och bidrar till klustrets välmående och samspelet för 

samtliga familjeföretag 

 



 

 

Abstract 

Title: The relationship between family-owned businesses and cluster 
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Tutor: Dan Halvarsson 

 

Level: Enterprising & Business Development, Bachelor thesis 15 hp 

 

Key words: Cluster, family business, relations, Gnosjö, Lammhult, roles, 

interplay. 

 

Background: Clusters is a phenomenon when considering regional and 

corporate development. Family-owned businesses seems to play a particular 

role in clusters and therefore the interplay between clusters and family-

owned businesses will be examined. 

 

Purpose: To create an understanding for the interplay between family-

owned businesses and clusters. 

 

Methodology: To answer the purpose this study was based on unstructured 

interviews as well as a modified version of an inductive approach. The 

interviews were completed with four family-owned businesses in the region 

Lammhult and Gnosjö, as well as with the CEO of Värnamo Näringsliv. 

 

Conclusion: The interplay between family-owned business and cluster does 

exist. For some businesses, the interplay is stronger than with other. A lot 

of the interplay depends on if the industry of the family-owned businesses 

is reflecting the industry of the cluster. Furthermore, the private relations 

and the local anchoring that the family-owned businesses have in a cluster 

does contribute to the clusters prosperity and the interplay for all family-

owned businesses in the cluster. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under den senaste tiden har företagskluster blivit ett aktuellt fenomen för 

företags- och regioners utveckling. Ett företagskluster, eller ett så kallat 

“kluster”, anses vara ett bra instrument för regioners utveckling, 

innovation, tillväxt och konkurrens (Skokan & Zotyková, 2014). Porter 

(1998) skriver att kluster består av företag som på olika sätt stödjer 

varandra med kompetens och specialiserade produkter som de andra 

aktörerna i klustret är i behov av. Dessa företag och institutioner 

samarbetar tillsammans inom en viss bransch och inom samma 

geografiska område.  

 

En alternativ benämning för kluster och som ofta kommer på tal för att 

beskriva tätorter är industriella distrikt. Ett industriellt distrikt belyses av 

ett tätt och ekonomiskt nätverk med konkurrenskraftig och kooperativa 

relationer. Ett nätverk av kommersiell och teknisk information 

inkluderande vilken innovation som helst är oftast omgående men 

informell i dessa tätorter. Definitionen av ett industriellt distrikt har under 

senare tid kritiserats och utvecklats, idag beskrivs det även vara ett icke-

storstadsdrivet, en liten stadsmiljö, med delade värderingar i form av 

exempelvis hårt arbete, samarbete, kollektiv identitet och en social 

struktur som är baserad på utbredning av entreprenörer och industriella 

arbetare (Piperopoulos, 2011). För denna rapport har definitionen kluster 

använts, det på grund av att kluster har fokus på en specifik bransch, det 

vill säga att det finns en särskild inriktning vad gäller regionens klart 

dominerande verksamhetsområde, vilket är något som definitionen av 

industriella distrikt ej innefattar.  

 

Perry (2005) hävdar att det finns fördelar för företag som har nära 

anslutning till andra företag med samma specialisering som ansluts via 

köp- och leverantörsrelationer eller genom utnyttjandet av liknande 

resurser. Detta menar Perry (2005) är en typisk framställning av ett 
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kluster då det bygger upp en uppmärksamhet kring klusterföretagen att 

främja den lokala ekonomiska utvecklingen och specialisering. Andra 

fördelar som dras av klusterföretag gentemot företag som inte är belägna i 

ett kluster presenteras av Porter (1998) i tre huvudpunkter: 

● Ökad produktivitet bland företagen i ett kluster 

● Genom att driva riktningen och takten av innovation som sedan 

blir en viktig del i framtida tillväxt 

● Stimulering av uppbyggnaden av nya företag som breddar och 

stärker klustret och bildar en kraftig cirkel av företag som gynnar 

hela klustret. 

 

Inom kluster finns det enligt Song & Wang (2013) många små- till 

medelstora företag och dessa företag tenderar ofta till att vara familjeägda 

företag (Song Ng & Hung Kee, 2018). Familjeägda företag är företag som 

är menade till att bevaras från en generation till en annan, oavsett om 

familjemedlemmarna arbetar i dessa eller ej (Liebowitz, 2011). Det går att 

definiera familjeföretag på följande sätt: Att företagsledare ska ha 

relationer via blodsband eller giftermål, överföring ska ske till nästa 

generation och familjemedlemmarna innehar betydande delar av 

företagets nyckelpositioner (Gandemo, 1998). Historiskt sett skiljer sig 

familjeföretag från icke-familjeägda företag i uppfattning om att 

familjemedlemmar ur företagssynvinkel känner sig friare till att tro och 

förlita sig på varandra, Familjeägda företag har dessutom en större 

lojalitet och en hög arbetssäkerhet (Johannisson, Ramírez-Pasillas & 

Karlsson, 2002).   

 

Två kluster som är utmärkande för Småland är Gnosjöregionen och 

Lammhult. Dessa två kluster liknar varandra när det kommer till 

företagens storlek och hur de förvaltas, det som är mest utmärkande är att 

de många företagen i klustrena är familjeföretag (Johannisson, Ramírez-

Pasillas & Karlsson, 2002).   
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1.2 Problemdiskussion 

Det är sedan länge känt att företag belägna i kluster drar fördelar 

förknippade med klustret gentemot företag som ej befinner sig i det. 

Samspelet mellan företag och kluster blir därför ett fenomen som är 

intressant att undersöka. Kuah (2002) skriver om hur det finns livscykler 

gällande nationalekonomisk utveckling och hur livscykeln för ekonomisk 

utveckling i kluster fungerar likadant. Med detta menar Kuah (2002) att 

ekonomisk utveckling för nationer och kluster styrs av välmående från de 

ledande industrier som finns. Dessa industrier toppar vid vissa tillfällen 

och dalar vid andra vilket sedan resulterar i ett skifte av ledande 

industrier. Samma princip tillämpas i kluster där klustrets ekonomiska 

utveckling till stor del påverkas av företagen som befinner sig i det. Om 

företagen kommer till den kritiska tidpunkten där de inte längre kan ta för 

sig av fördelarna som förknippas med klustret stagnerar klustrets livscykel 

och samspelet mellan kluster och företag. Det är här problematiken sker 

då klusterföretagen vid detta tillfälle väljer att samverka med externa 

företag som inte befinner sig i klustret. Detta resulterar i att den 

ekonomiska utvecklingen och samspelet för det givna klustret och företag 

stagnerar, ju mer klusterföretagen väljer att samarbeta med externa 

företag. 

 

Ett kluster kan även beskrivas som ett koncentrerat område där 

ömsesidiga utbyten ständigt sker. Effektiva köp- och leverantörsrelationer 

och kompetensutbyten är bara några exempel som klusterföretag kan ta 

fördelar av (Porter, 1998). Det går att likna ett kluster vid ett nätverk, 

Ramírez-Pasillas (2004) menar att nätverk kännetecknas av ömsesidiga 

relationer där samarbete främjas mellan parterna i nätverket snarare än 

konkurrens. Karaktärsdragen speglar även Porters (1998) beskrivning av 

kluster. 

 

Eftersom många klusterföretag är familjedrivna och har varit det under 

flera generationer uppstår många relationer i ett kluster med hjälp av 

familjekontakter. Relationerna kan vara långvariga sedan tidigare men 
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också nya i den mening att samspelet möjliggörs utifrån den tätt 

geografiska omgivningen som kluster förser företagen med. Detta gör att 

relationerna som bildas i ett kluster är unika och starkare då det inte 

endast är den affärsmässiga relationen som spelar roll utan även den 

privata relationen (Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson, 2002). 

Eftersom privata relationer enligt Hill (2014) möjliggör ett starkare band 

företag emellan är det viktigt att dessa värnas och sedan förs vidare till 

kommande generationer inom familjeföretagen. 

 

En anledning till hur dessa affärsmässiga- och privata relationer bryts är 

förändringar gällande hur företaget leds. Wiklund, Nordqvist, Hellerstedt 

& Bird (2013) skriver att det är familjens struktur och delaktighet i 

företag som spelar en stor roll när det kommer till om de väljer att behålla 

ägandet inom familjen eller om de överlåter det till en extern aktör. En 

sådan förändring kan innebära att en relation som i affärsmässig mening 

upplevs som undermålig kan slopas, men som i verkligheten är viktig. 

Detta innebär att det främst är familjemedlemmar i familjeföretagen som 

ser vikten i de privata relationerna och ser värdet i att behålla vissa 

kontakter, medan utomstående inte ser poängen i det. Samtidigt anser 

många företag att det är viktigt att hitta kompetens externt och väljer 

därför att gå ifrån familjeägandet mer och mer. Problematiken uppstår 

därav vid skifte från familjeägande till externt ägande som resulterar i att 

vissa relationer bryts då utomstående parter inte ser värdet i de privata 

relationerna. 

 

Svårigheten med att bevara familjeföretag i över tre generationer beror på 

ineffektivitet och vanskötsel (Liebwotiz, 2011). Westhead, Howorth & 

Cowling (2002) skriver att efterträdaren i ett familjeföretag genomgår en 

flerstegsprocess som pågår under en längre period och har sitt utgångsläge 

redan innan personen blir en del av företaget. Efterträdaren måste genom 

processens gång anamma den tidigare ledarens ledarskapskunskaper, 

beslutsfattande makt, rättvisa etcetera. Överföringen är en oroväckande 

period då det berör företagets fortsatta överlevnad och författarna styrker 
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med att enbart 13% av de familjeägda företagen klarar sig längre än tre 

generationer fram. 

 

Många små-till medelstora företag idag är familjeföretag, där ägande och 

ledning går hand i hand (Song Ng & Hung Kee, 2018). Song & Wang 

(2013) menar att inom kluster finns det flera små-till medelstora företag 

som spelar en viktig roll för klustret. Dessa familjeföretags framgång 

grundar sig i de starka relationer som de har till andra parter i klustret, där 

samspelet mellan familjeföretag och kluster är en central komponent. Det 

dessa relationer som gör att familjeföretag är viktiga för ett klusters 

utveckling och utan dem skulle regionens ekonomi riskera att försämras.  

 

Perry (1999) beskriver även att liknande organisationsstrukturer och ett 

koncentrerat nätverkande bidrar till konkurrensfördelar, bättre personlig 

kontakt och lättare kommunikation då känslor inte lika lätt kan döljas. 

Enligt Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson (2002) är Småland 

allmänt känt för att drivas av familjeägda företag. Av den grund kan det 

vara intressant att undersöka samspelet som ett kluster har gentemot 

familjeföretag. 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att skapa förståelse för samspelet mellan 

familjeföretag och kluster. 

1.4 Problemformulering 

● Hur upplever familjeföretag i Småland sin roll i kluster? 

● Hur bidrar kluster till familjeföretag? 
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2. Klusterhistoria Småland 
För att läsaren ska bilda sig en uppfattning av de två klustrena som 

kommer att ligga till grund för denna rapport har en inledande bakgrund 

från vardera kluster framställts. Att ge läsaren en förförståelse till 

vardera kluster ska göra att läsaren blir mer engagerad för ämnet och 

rapporten. Avsnittet inleds med en historia om Gnosjö och hur regionen 

utvecklats över tid och avslutas med en historia om Lammhult och hur det 

geografiska området utvecklats över tid.  

2.1 Gnosjö 

Gnosjö och Gnosjöandan anses sträcka sig tillbaka till 1600-talet. Under 

denna period hade Sverige en hel del krig som innebar att efterfrågan på 

hantverksprodukter ökade enormt, något som innebar att det behövdes fler 

vapensmeder. Jönköping hade under den tiden ett gevärsfaktori och kunde 

därmed erbjuda vapensmeder för att förse produktionen av 

hantverksprodukter (Harrison, 2013). Gevärsfaktoriet öppnade upp 

oerhörda möjligheter för invånare i Gnosjö. Seklet kunde beskrivas som 

ett Gnosjö där den odlade jorden var hårt trängd av myrar och berg som i 

sin tur hade svårigheter till att försörja hela befolkningen i Gnosjö, där 

Gevärsfaktorier för yngre invånare i Gnosjö blev en möjlighet för att 

överleva. Många yngre sökte sig därför till faktoriet och lärde sig konsten 

att smida men även tråddragerikonsten. En del återvände hem medan 

andra sökte sig till arbeten utanför regionen (Gummesson, 1997). 

 

Många av de bönder som skaffade sig yrkeskunskaper i metallbearbetning 

omsattes senare till egen näringsverksamhet. Detta resulterade i ett 

Gnosjö bestående av smedjor och tråddragerier (Harrison, 2013). 

 

Gummesson (1997) sammanfattar Gnosjös historia som en tid där 

avkastningar på de magra åkerlapparna inte räckte till och där 

befolkningen var tvungna till att hitta alternativa lösningar för över huvud 

taget kunna försörja sin familj. Under 1700-talet började befolkningen i 

Gnosjö att “dra tråd”. Det finns inga bevis på hur Gnosjö har lärt sig 
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tråddragerikonsten, men det finns antaganden om att borna blivit upplärda 

vid Jönköpings Gevärsfaktori och att de sedan tagit kunskapen med sig 

hem och spridit vidare den till befolkningen i Gnosjöområdet. Tråddrageri 

har funnits på andra platser i Sverige men yrket fick ett stort genomslag i 

just Gnosjö. Det var även vid denna tidpunkt som Gnosjö började bygga 

upp ett starkt koncentrerat nätverk, ett nätverk där företagarna ansågs vara 

ytterst lojala mot varandra (Gummesson, 1997). 

 

Idag beskrivs Gnosjö som ett jämlikt samhälle utan större klasskillnader 

och societet (Gummesson, 1997). 

2.2 Lammhult 

Lammhult är ett geografiskt område som redan hade sin början under 

1400-talet, då vid namnet Lambhult som stod för hultet där man håller 

lamm. Först på 1500-talet började det geografiska området Lamhult att 

bebyggas på riktigt. Under perioden tillhörde det mesta Lammhults 

Herrgård, och de var även strikta med att inte låta någon annan få tillgång 

till mark, det då inga småföretag skulle kunna komma igång i området. 

Lamhults Herrgård öppnade själva istället upp speceriaffärer som de 

arrenderade ut till personer. Genom speceriaffärerna kunde Lamhult 

herrgård hålla koll på pratet som skedde kunderna sinsemellan (Svensson, 

hämtad 24-05-19). 

 

Lammhult är idag allmänt känt för sina möbler, mycket på grund av att 

det sedan lång tid tillbaka fanns gott om virke i området. Tillgången till 

virke gjorde att flertalet sågar och smedjor bosatte sig i Lammhult, något 

som så småningom ledde till att ett distrikt av möbelaffärer byggdes upp 

längs södra stambanan. Lammhults första möbelfabrik grundades år 1919 

av Edvard Karlsson och bara en kort tid därpå startades Lammhults Stol- 

och Snickerifabrik AB, ett företag som visade sig vara inflytelserikt för 

utvecklingen av möbelindustrin i Lammhult. Under 1940–1970 talet 

tillverkade det mycket stoppmöbler, bokhyllor, skåp och bord i området. 

Framförallt tillverkades mycket biografstolar i Lammhult då det var en 
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hög efterfrågan på produkten. Under perioden fanns det 15 möbelfabriker 

i området och idag kvarstår fem av dessa: Norrgavel, Ljungåsa, 

Lammhults snickeri, Lammhults möbler samt Håkan Palm i Lädja. 

Företagen Norrgavel och Ljungåsa anses ligga i en historisk miljö, det då 

Stolfabriken startade där och då positionen är den tredje egentliga platsen 

för den industriella möbelproduktionen i Lammhult (Svensson, hämtad 

24-05-19). 

 

Lammhult beskrivs idag för ett område som blomstrar av aktivitet. Det 

finns ett stort engagemang och kreativitet mellan företaget i området och 

det sker ständiga utvecklingar i samhället. År 1998 hade Möbelriket sin 

officiella invigning där Lammhult blev medelpunkten för riket. Lammhult 

har idag turister som kommer från stora delar av världen och är 

intresserade av att besöka det fina Lammhult (Svensson, hämtad 24-05-

19). 
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3. Litteraturgenomgång 

För att uppfylla studiens syfte om att skapa förståelse för samspelet 

mellan kluster och familjeföretag används de två begreppen kluster och 

familjeföretag. Litteraturgenomgången inleds med en redogörelse för 

begreppet kluster som sedan mynnar ut i hur ett kluster utvecklas i ett 

geografiskt område. Vidare redogörs familjeföretagande som en motor till 

kluster. Avslutningsvis redovisas hur familjeföretag kan vara en 

betydande faktor för regionkunskap. Eftersom nätverk har liknande 

karaktärsdrag som kluster tas även ett kapitel om nätverk upp i teorin. 

3.1 Kluster 

Den moderna värld som finns idag kännetecknas av teknologiska 

utvecklingar som givit företag möjligheten att anskaffa kapital, varor och 

information var som helst i världen med bara ett knapptryck (Porter, 

1998). Porter (1998) antyder att en mer öppen global marknad samt 

snabbare transport och kommunikation i teori bör försvaga vikten av 

företags geografiska position eftersom i princip allt kan anskaffas på ett 

effektivt sätt var än i världen företagen befinner sig. Porter (1998) nämner 

att även om det i teorin visar att betydelsen av geografisk position 

försvagas i och med den teknologiska utvecklingen stämmer verkligheten 

inte överens med teorin. Enligt Porter (1998) finns det geografiska 

regioner som har ovanlig konkurrenskraft. Dessa geografiska regioner 

benämner Porter (1998) som kluster och kännetecknas av flera företag 

med global konkurrenskraft som har rötter i lokala ting som exempelvis, 

kompetens, motivation, nätverk och relationer som utomstående 

konkurrenter inte kan replikera.  

 

Porter (1998) förklarar hur konkurrensen i modern tid beror på 

produktivitet och inte på tillgång till input eller storleken på individuella 

företag. Produktivitet beror i sin tur på hur företagen konkurrerar med 

varandra och inte inom vilket område de konkurrerar i. Porter (1998) 

fortsätter med att förklara hur samtliga företag kan vara produktiva i 
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vilken industri som helst om de tillämpar sofistikerade- och avancerade 

metoder samt erbjuder unika produkter och tjänster. 

3.1.1 Klusterutveckling 

Ett klusters utveckling kan skilja sig åt mellan varje enskilt kluster. 

Däremot finns det vissa välkända kluster som tyder på vissa likheter och 

egenskaper i deras utvecklingsprocess. Utvecklingen av ett kluster kan 

bero på orsaker som tillgänglighet till unikt råmaterial, specifik kunskap 

och traditionella erfarenheter, lokal efterfrågan, ett visst behov av en 

grupp av kunder eller företag, reducerade transaktionskostnader, 

skalfördelar och lokala externaliteter, anslutning till marknader och delad 

infrastruktur (Piperopoulos, 2011). 

 

Den industriella miljön i Italienska Mirandola och det omgivande området 

är ett exempel för att beskriva ett kluster. Området karakteriseras av en 

specialiserad biomedicinsk sektor, något som sätter dem på andra plats 

vad gäller världens mest koncentrerade område för produktion och 

företag. Ur en historisk synvinkel är klustret uppbyggt av en entreprenör 

som introducerade den medicinska idén av engångsbruk. Entreprenören 

har sedan startat ett flertal företag i området som sedan blivit övertagna av 

multinationella företag. Under tiden har vissa avstickare ägt rum och 2011 

bestod området av ungefär 100 företag med cirka 2 300 anställda. 

Sammansättningen av företagen i området innefattar först och främst 

multinationella företag, sedan av lokala oberoende företag, vidare en 

grupp av originalutrustningsutvecklare och sist av en massa små 

monteringsföretag. Under senare tid har även ett konsortium bildats, det 

vill säga en sammanslutning mellan företag, som gemensamt arbetat med 

projekt. Utöver finns även tränings och servicecenter som stödjer klustret 

(Piperopoulos, 2011). 

 

Både Piperopoulos (2011) och Porter (1998) beskriver att kluster relativt 

enkelt kan uppstå genom lokal efterfrågan. Porter (1998) nämner Finland 

som ett typexempel där ett miljö-kluster uppstod i och med landets 
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föroreningsproblem som skapats av de lokala industrierna (metall, 

skogsbruk, energi och kemikalier). Piperopoulos (2011) menar att det 

finns flertal sätt ett kluster kan skapas och Finland respektive Italien är 

exempel på det. 

 

Berggren & Brulin (2002) skriver att regionalt roterade industrier med 

starka kopplingar till kluster tenderar till att bli seglivade och klara 

betydande påfrestningar. Däremot påpekar Berggren & Brulin (2002) att 

det finns historier som visar på att kluster har blomstrat men med tiden 

stagnerat. Orsaker till detta kan bero på att klustret inte klarar av att stå 

emot de nya konkurrenterna som finns på marknaden, eller att det finns 

processer i regionen som gör att den ursprungliga dynamiken försvagas. 

För att bygga upp en långsiktig klusterdynamik krävs att klustret arbetar 

starkt med sitt nätverkande. Berggren & Brulin (2002) lägger stor vikt till 

att nätverket behöver prövas och vidareutvecklas i nya uppdrag. Det krävs 

större investeringar och aktiva insatser under svåra perioder för att ett 

kluster ska kunna utvecklas.  

3.1.1.1 Perioden ett kluster genomgår tillväxt 

När ett område med företag etableras kommer automatiskt en 

självförstärkande cykel att bildas, och flera krafter kommer att främja dess 

tillväxt. I och med klustrets tillväxt kommer klustret även att få en mer 

betydande roll och ett större inflytande i publika och privata institutioner, 

regeringar och lokala föreningar. Klustret kommer med tiden även att 

öppna upp möjligheter för entreprenörer, institutioner, talanger med mera 

(Piperopoulos, 2011). 

 

När ett kluster genomgår tillväxt kommer mer skalfördelar att bildas, 

något som leder till en växande process. Flertalet leverantörer och 

tjänsteföretag kommer att dyka upp för att täcka de behov som uppstår i 

klustret. Vidare etableras även specialiserad utbildning i form av 

universitet och tekniska institut, privata och offentliga forskningscenter 

och företagsföreningar i ett kluster. Dessa organisationer och institut 

främjar samarbeten, ett bättre informationsflöde och förbättrad 
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inlärningsprocess. Ett kluster utvecklar därmed externa ekonomier, en 

innovativ infrastruktur samt bildandet av nya företag, något som i sin tur 

ökar klustrets synlighet, attraktivitet och status. Resultatet av klustrets 

tillväxt leder till att skickligare anställda blir attraherade av regionen, som 

kan leda till att fler företag startas upp i klustret och som därmed bidrar 

till en mer välmående regionalekonomisk miljö (Piperopoulos, 2011). 

3.1.1.2 Perioden ett kluster genomgår nedgång 

Ett kluster utvecklas i och med att företag etableras och läggs ned, 

institutioner utvecklas och konkurrensen blir större i och med att 

teknologin och globaliseringen utvecklas. De flesta klustren utvecklas 

framgångsrikt med dynamisk ekonomisk tillväxt och innovationer som 

håller i flera decennier. Vid vissa tidpunkter kan dock ett kluster förlora 

sin konkurrenskraft gentemot vissa interna och externa krafter, såsom 

teknologiska, institutionella, sociala och kulturella nedgångar 

(Piperopoulos, 2011). Porter (1998) påpekar nedgångar genom 

exempelvis teknologiska diskontinuiteter som kan neutralisera större delar 

av klustrets konkurrenskraft. En annan nedgång av ett kluster kan vara 

förändringar i köparens behov på grund av skillnader mellan lokala behov 

och kundens behov. Exempelvis USA som traditionellt sett uppskattade 

låga energipriser, men där många företag ställs inför en stor utmaning när 

energieffektiviteten spred sig över hela världen. De amerikanska 

företagen saknade insikt i kundernas behov och halkade efter med att vara 

innovativa, vilket resulterade i att flera amerikanska företag genomgick 

enorma förluster. 

 

Avslutningsvis menar Porter (1998) att en nedgång kan ske genom att 

företag är för inåtblickande att de inte längre bidrar till att utveckla 

konkurrenskraft. Stagnering av universitets och institutioners kvalité, 

karteller, statligt skydd och regelbunden inflexibilitet är interna krafter 

som gör det svårt för ett kluster att uppfatta vad som behövs för att förnya 

konkurrensfördelar och leder slutligen till att ett klusters produktivitet 

försämras markant och till slut försvinner. 
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3.2 Familjeföretag som klustermotor 

Cucculelli & Storai (2015) skriver att familjeföretag kännetecknas av 

långsiktiga relationer och tillgång till kapital. Dessa karaktärsdrag innebär 

att familjeföretag utgör en konkurrensfördel för de områden där det 

existerar flera små- till medelstora företag eftersom de kan förse de 

mindre företagen med nätverk och kapital. Det lägger också grunden för 

den ekonomiska utvecklingen som sker i regionen genom att små-till 

medelstora företags konkurrens bygger på nätverksrelationer som finns 

mellan dem och familjeföretagen. Det blir som ett kluster där 

familjeföretagen utgör en central roll som de andra kan vända sig till. 

Familjeföretagen blir framför allt betydande när de mindre företagen i 

området växer fram och är i behov av finansiellt och socialt kapital samt 

ett starkt förtroende i distriktet som helhet.  

 

Christensen & Kimpensky (2004) skriver om regional utveckling och 

klustermotorer. En klustermotor är ett företag eller en organisation som 

har ett starkt inflytande inom den givna regionen. Klustermotorn besitter 

god kunskap kring hur själva klustret ska analyseras samt hur klustret ska 

förhålla sig till omvärlden. Det som är centralt för en fungerande 

klustermotor är att den anses vara legitim och trovärdig i de andra 

företagens ögon. Arbetet som klustermotorn gör måste också spegla de 

andra företagen i klustrets arbete, det kan till exempel handla om i vilken 

utsträckning som de engagerar sig i samhällslivet.  

 

Vidare menar Cucculelli & Storai (2015) att företag med starka 

familjeband kan vara ett hinder för den ekonomiska utvecklingen. Genom 

att ha ägande och ledning inom företaget är tanken att kunna tygla tillväxt 

som sker på grund av nepotism. Ofta är familjeföretag benägna till att 

hålla företag små för att kunna behålla ägande och ledning inom familjen. 

I vissa fall tenderar familjeföretag att inte vilja fatta riskfyllda beslut som 

kan komma att påverka deras överlevnad eller stabilitet. Enligt Liebowitz 

(2011) har statistik som visat att livslängden för familjeägda företag är 

relativt låga och faktum är att mindre än ¼ av de familjeägda företagen 
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överlever mer än tre generationer. Det har att göra med att familjeföretag 

värnar om sitt finansiella och socioemotionella välstånd. Istället väljer de 

ofta att göra investeringar med korta återbetalningstider som inte är lika 

riskfyllda.  

3.3 Familjeföretag och regionskunskap 

Familjeföretag har visat sig vara en viktig faktor som existerar i flera 

olika storlekar och sektorer. Företagen utvecklar ekonomier, bidrar till 

anställning och är en viktig faktor för BNP: n. Dock är kunskap till varför, 

hur och när ett familjeföretag påverkar ekonomin i ett regionalt område 

begränsad. Bortsett från de regionala vetenskapslärda intressena i relation 

till företagande tas det relativt lite hänsyn till familjeföretagande och 

regionsvetenskap. Eftersom det finns lite forskning samspelet mellan 

familjeföretagande och regionslära så bildas ett stort gap i hur dessa är 

relaterade till varandra (Stough, Welter, Block, Wennberg, Basco., 2015). 

 

Att studera regionsvetenskap i relation till familjeföretag är viktigt då 

familjeföretagens beslut sätter sin prägel på interregional distribution, 

men också kvaliteten och karaktären av arbetet i regionen. Familjeföretag 

är unika då de bedriver en organisation vars interaktion sker mellan 

familjen och de mål som företaget har under sitt beslutsfattande, något 

som sker utifrån familje- och företagslogik. En sådan 

organisationsstruktur är unik då besluten baseras på ekonomiska, sociala 

och emotionella parametrar, något som skiljer sig markant från andra 

företag där det finns externt ägande. Familjeföretag karakteriseras av 

långsiktig orientering vad gäller beslutsfattanden och de utgör även en 

väldigt viktig roll vid kompromisser för att utveckla familje- och andra 

intressenters relationer på en nivå som genererar vinst (Stough et al., 

2015). 

 

Under längre tid har regionsvetenskap lagt vikt vid att geografiska 

utrymmen är en viktigt del. Det har länge lagts fokus på lokala attribut 

och regionala betingelser som begränsar företagens roll i en region. 
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Företag är en av de viktigaste agenterna för att skapa, utveckla och 

utnyttja ekonomiska möjligheter. Att bättre förstå sig på 

familjeföretagande kommer leda till att man hittar lösningar till varför det 

finns ojämn fördelning av tillgångar i ett geografiskt område. Att 

undersöka skillnaderna i beteendena hos familjeägda och icke-familjeägda 

företag kan öppna upp agentrelaterade dimensioner inom ett visst 

geografiskt område som påverkar den ekonomiska tillväxten i en region 

(Stough et al., 2015). 

 

Att koppla samman familjeföretagande och regionskunskap är viktigt för 

att identifiera barriärer men också för att undersöka ett familjeföretags roll 

i en region. Stough et al (2015) hävdar att familjeföretagande måste 

utveckla sig till en sammanslagen nivå för att forskning mellan 

familjeföretag och ekonomisk utveckling i en region ska kunna 

genomföras. Vidare behöver införlivandet av geografiska områden finnas 

för att undersöka relationen mellan familjeföretag och den ekonomiska 

utvecklingen i en region. Å andra sidan är studier kring regionslära väl 

positionerade för att integrera familjeföretags beteenden och deras 

påverkan (på en sammanslagen nivå) som en drivande faktor för att bättre 

beskriva och förutsäga prestationen av en regions ekonomi (Stough et al., 

2015). 

 

För att undersöka relationen mellan familjeföretagande och regionslära i 

relation till den regionala ekonomiska utvecklingen finns det tre element 

som är grundläggande: aktörer, plats och tid. 
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Figur 1: Regionala element, Stough et al., 2015:210. 

 

Aktörer: Vanligtvis är familjeföretag unika aktörer som bör undersökas 

regionalt, det eftersom familjeföretag har egen karaktär som byggs upp 

genom interaktionen av familje- och företagslogik. Företag där 

familjemedlemmar integreras i äganderätt och förvaltning leder vanligtvis 

till att beslut och målsättningar ändras än om det skulle ha genomförts av 

en person utan familjerelation. Familjerelationer är känsliga och kan 

därmed påverka hur ett företag arbetar och sätter upp sina mål (Stough et 

al., 2015). 

 

Plats: Eftersom familjeföretag har en egen karaktär interagerar dem med 

sin omgivning på ett annorlunda sätt. För ett område med många familjer 

och familjeföretag antas det att det finns en särskild fördel som ändrar den 

sociala och ekonomiska relationen eller nätverket i det specifika 

geografiska området (Stough et al., 2015).  

 

Tid: För ett område som belyses av många familjeföretag blir relationerna 

mer ofta långvariga relationer (Stough et al., 2015). 

 

Genom dessa tre element hävdar Stough et al. (2015) att det går att göra 

vidare studier av regioner och familjeföretagande i relation till varandra 
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3.3.1 Framtida studier av samspelet mellan region och 

familjeföretagande 

Stough et al. (2015) kom genom sin studie av förankringen mellan 

regionslära och familjeföretagande fram till att det finns flertalet områden 

som kan behöva framtida forskning. Om man studerar interaktionen 

mellan familjeföretagande och regionslära ur företagssynvinkel finns det 

ett behov för att undersöka den socioekonomiska kontexten, geografin 

och företagets beteende och prestation. 

 

 

Figur 2: Effekten av sammanhanget av företags beteende och prestation, 

Stough et al., 2015:214. 

 

Det vanligaste som uppkommer när man ska undersöka interaktionen 

mellan familjeföretagande och regionslära är sammanhanget dem emellan, 

deras beteende och deras prestation. Stough et al. (2015) hävdar att det är 

platsen som sätter stor prägel på sambandet. De relationer som företag har 

i sin omgivning anses vara en bidragande faktor till att forma ekonomiska 

aktiviteter. Däremot har studierna inte en full mättnad enligt Stough et al. 

(2015). Den traditionella ekonomiska geografin har inte lyckats att förstå 

vad som gör att företag beter sig på det sätt som de gör när de konkurrerar 

med marknaden. Exempelvis saknas det information för att besvara frågan 

hur ekonomin i ett geografiskt område påverkar skapandet, utvecklingen 

och överlevnaden av familjeföretag i området. Däremot påpekar Nilsson 

(2008) att företag i ett kluster har en fördel med att de geografiskt sett är 

tätt anslutna till både leverantörer, kunder och potentiella partners. Stough 

et al. (2015) föreslår vidare studier som besvarar frågan hur olika typer av 

kluster med skilda interna och socio-ekonomiska relationella aktiviteter 

påverkar familjeföretags beteende och prestation. 
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Om man istället undersöker sambandet utifrån regionssynvinkel menar 

Stough et al. (2015) att det även här behövs fortsatta studier inom 

området. Vidare studier bör undersöka och förklara karaktären av 

familjeföretagande inom ett visst område och integrera dimensioner i 

familjeföretag för att få en bättre förståelse till de drivande krafterna till 

den ekonomiska utvecklingen i området. För att få denna förståelse har 

Stough et al. (2015) kategoriserat in ett område för fortsatt forskning 

utifrån regionssynvinkel. 

 

Direkta påverkan av det regionala familjeföretagets förankring gentemot 

den regionala ekonomiska utvecklingen - Här menar Stough et al. (2015) 

att det finns ett behov av att undersöka hur regionala familjeföretags 

förankring gentemot regionala ekonomiska strukturer kan mätas. Ett sätt 

att mäta detta är genom att undersöka två grupper av företag som arbetar i 

ett geografiskt område. Det kan handla om ett familjeföretag och ett icke-

familjeägt företag alternativt olika typer av familjeföretag. Det finns 

däremot chans att företagen har olika inflytande, därav kan det vara bra att 

hitta ett sätt som gör effekterna operativa. Stough et al. (2015) menar 

dock att detta leder till ytterligare en fråga för studien: Kommer olika 

konfigurationer av familjeföretag och icke-ägda familjeföretag på den 

regionala nivån påverka den regionala ekonomin och utfallet av den 

regionala utvecklingen? Ett scenario som kan anses vara en hotbild för 

familjeföretagande presenteras av Peterson (1985) som förklarar att 

mindre familjeföretag i flera fall blir uppköpta av större aktörer. Dessa 

familjeföretag kan ibland lämna sin region och därmed sluta bidra till den 

regionala utvecklingen. Peterson (1985) påpekar dock att i många fall 

tenderar familjeföretagen att fortsätta bedriva verksamhet i regionen, men 

att funktioner som ägande, ekonomi och administration flyttar till det 

större bolagets innehav. Därav kan familjeföretagen fortsätta att dra 

fördelar av vad regionen har att erbjuda företagen och de fortsätter att 

bidra till den regionala utvecklingen enligt Porters (1998) teori. 
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Figur 3: Den direkta påverkan av ett regionalt företags förankring på 

utfallet av den regionala ekonomin och utvecklingen, Stough et al., 

2015:215. 

 

Figur 3 förklarar den direkta effekten mellan den generella mätningen av 

en företagstyp, exempelvis familjeföretag och icke-familjeägt företag, och 

utfallet av den regionala ekonomin och utvecklingen. Detta 

tillvägagångssätt implicerar att olika företagstyper agerar på olika sätt 

inom ett geografiskt område, men utan att ha en grundad teori som 

upprätthåller relationerna går det inte att förlita sig på antagandet enligt 

Stough et al. (2015). Varför påverkar förankringen av regionalt 

familjeföretagande regional ekonomi och utveckling och hur utvecklas 

överhuvudtaget dessa relationer är frågor som Stough et al. (2015) 

försöker få besvarade. Nästa område blir därmed en fördjupning för att få 

frågorna besvarade. 

 

Effekten av förankringen av regionala familjeföretag gentemot regionala 

faktorer och processer - Familjeföretag kan agera som motorer till ett 

regionalt område och kan med tiden ändra regionala faktorer och 

processer som påverkar den regionala ekonomiska utvecklingen. Genom 

att undersöka familjeföretag i ett område går det att dra slutsatser till hur 

väl företags förankring gentemot regionen påverkar regionala faktorer och 

processer. Vad gäller faktorer och processer är det viktigt att dela upp 

vilka faktorer som ett företag påverkar, såsom produktion, humankapital, 

socialt kapital och entreprenöriellt kapital. Vidare är det viktigt att dela 

upp processer såsom informationsutbyte, lärprocesser, social interaktion, 

konkurrens och institutionell dynamik. 
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Stough et al. (2015) avslutar med att föreslå vidare studier och en helt ny 

plattform av forskning vad gäller rollen som familjeföretag har gentemot 

den regionala ekonomiska tillväxten och utvecklingen. Viktigt att ha i 

åtanke är att familjeföretag enbart är en typ av företagsform och med de 

frågor och vidare forskningsangrepp som presenterats hoppas Stough et al 

(2015) att frågorna även kan anpassas till andra företagsformer såsom 

små- till medelstora företag, vinst- och icke-vinstdrivande företag och 

andra privata företag. Med det kommer familjeföretagande att bli placerat 

i en mer generell kontext med en mer generell företagstypologi. 

3.4 Nätverk 

Nätverk grundar sig på öppna relationer där parterna delar med sig av 

information och kunskap för att sedan lära sig av varandra. Företag kan 

ingå i olika nätverk och det är deras engagemang som avgör vilken sorts 

information och kunskap som de erhåller. Det är inte bara affärsnätverk 

som företag är en del av utan de interagerar även med andra sociala 

organisationer och institutioner. De nätverk som företag är en del av 

grundar sig på ett ömsesidigt förtroende mellan de olika parterna som 

finns (Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson, 2002).  

 

Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson (2002) skriver att det 

nätverkande som företag gör speglar den ekonomiska utvecklingen. De 

ekonomiska aktiviteter som företag är en del av påverkas av de olika 

relationer som finns, samt strukturen av det nätverk som relationerna är en 

del av. Företags affärsnätverk ser olika ut där aktörerna i nätverket spelar 

olika roller vilket förser företagen med flera olika möjligheter, men även 

begränsningar. Ramírez-Pasillas (2004) skriver att de olika aktörerna som 

finns ett nätverk har olika funktioner beroende på vilket typ av 

organisation de är. De relationer som företag har till andra företag i 

nätverket är ofta affärsmässiga och de relationer som de har till ideella 

föreningar handlar mer om att komma i kontakt med andra aktörer för att 

utveckla regionen via olika samhällsprojekt. Sedan finns det relationen till 
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de statliga organisationer vars syfte är att utveckla regioner, ofta är det 

bestämmelser från kommunen. Till sist är det också relationen till de 

regionala näringslivsföreningar som finns. Näringslivsföreningarna 

samlar de lokala företagen via olika aktiviteter där de får möjlighet till att 

nätverka och skapa kontakter.  

 

Det har visat sig att lokala nätverk med små företag är ett bättre alternativ 

än storskaliga affärsverksamheter. Det är för att lokala nätverk med små 

företag möjliggör en annan typ av innovation, flexibilitet och kapacitet. 

Dock kan detta skilja sig beroende på hur förhållandena inom den givna 

regionen ser ut gällande entreprenörsanda och lokala bestämmelser 

(Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson, 2002).  

 

En annan faktor som är betydande för företags nätverkande är de 

personliga relationerna mellan företagen i regionens ledare och 

befattningshavare. Det blir en typ av personliga nätverk som omsätts till 

affärsnätverk. Dessa personliga nätverk tenderar till att bidra till nätverket 

med legitimitet, pålitlighet och ytterligare resurser. När en sådan 

gemenskap skapas på en plats leder det till att gemensamma värderingar 

skapas inom det lokala nätverket, vilket blir en dimension som nätverket 

gynnas av bortom den ekonomiska aspekten. Goda relationer mellan de 

olika parterna i nätverket innebär öppenhet och starka samarbeten som 

utmynnar i en gemensam entreprenöriell anda på en lokal nivå inom den 

givna regionen. En gemensam entreprenöriell andra betyder att det 

företagen har ett gemensamt synsätt kring hur nätverket nyttjas för att 

parterna ska erhålla fördelar av det. Tillsammans bildar företagen inom 

nätverket en unik kultur som är svår att kopiera vilket ger dem 

konkurrensfördelar (Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson, 2002).  

 

Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson (2002) menar att det finns tre 

olika sorters relationer i ett nätverk. Relationen företag emellan, 

relationen mellan företag och sociala- samt ekonomiska institutioner och 

relationen när företag indirekt är sammankopplade med institutioner 

genom att de är medlemmar i samma förening. Det blir en relation som 
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grundar sig på de andra relationer som finns i nätverket. Den förankring 

som företag har med både sociala och ekonomiska föreningar gör att de 

skaffar sig ett brett nätverk med flera olika relationer. När det kommer till 

geografiska områden med en stark företagsanda med flera småföretagare 

tenderar dessa till att bygga affärsrelationer med redan befintliga 

kontakter som de har i sitt kontaktnät sedan innan. I Lammhult och 

Gnosjö är detta ett vanligt sätt att nätverka på och där är det också många 

småföretagare.  

 

Att det finns en närhet till sociala och ekonomiska institutioner är också 

något som gynnar enskilda småföretagare men även de mindre företag 

som befinner sig inom kluster som exempelvis Lammhult och Gnosjö. 

Dessa institutioner bidrar med en struktur utöver den som finns vilket är 

viktigt för små regioner som Lammhult för att bevara deras 

konkurrenskraft (Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson, 2002).  
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4. Metod 

För att uppfylla studiens om att skapa förståelse för samspelet mellan 

kluster och familjeföretag tillämpar forskarna en kvalitativ 

forskningsmetod. Författarnas kvalitativa angreppssätt mynnar ut i en 

rapport av empiri bestående av ostrukturerade intervjuer med totalt 6 

respondenter. Frågeställningar för rapporten är framtagna via den 

teoretiska referensramen och är upplagd som teman. Urvalet för 

rapporten är ett målstyrt urval av familjeföretag belägna i klustret Gnosjö 

respektive Lammhult. Utöver intervjuades även VD:n för Värnamo 

näringsliv för att få ett externt perspektiv kring fenomenet för studien.   

4.1 Forskningsstrategi 

I den här rapporten har teorin samlats in vid två olika tillfällen där delarna 

i teorin som behandlar kluster, nätverk, familjeföretag och klustermotorer 

agerat som grund vid den empiriska insamlingen. Detta i syfte att finna 

förståelse kring familjeföretagande och kluster för att på bästa sätt kunna 

genomföra datainsamlingen och sedan generera teori som baseras utifrån 

den insamlade datan. Anledningen till att en kvalitativ forskningsstrategi 

är mer lämplig än en kvantitativ forskningsstrategi i denna rapport är för 

att författarna vill fånga en bild av den sociala verkligheten som är skapad 

av individer, dvs. den verklighet och uppfattning som genomsyrar de 

klustren och familjeföretag som studeras i detta arbete (Bryman & Bell, 

2013). 

4.2 Litteraturinsamling 

För rapporten har en handledare vid Linnéuniversitetet i Växjö blivit 

tilldelad. Handledaren besitter hög kunskap inom företagande, 

familjeföretagande och kluster och är adjunkt vid ekonomihögskolan. 

Tillsammans med handledaren har det förts regelbundna noggranna 

diskussioner och analyser för vilka avgränsningar rapporten ska ha, vilka 

sökord som ska användas för att få fram relevant data och andra aspekter 

för att få arbetet så bra som möjligt.  Under den begränsade tid som 
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författarna haft med arbetet har handledaren varit ett utmärkt bollplank 

och Bryman och Bell (2013) understryker handledare som en ovärderlig 

resurs för examensarbeten.   

 

Den här rapportens litteraturgenomgång består av både fysiska böcker och 

artiklar. Litteraturinsamlingen är genomförd under två olika tidpunkter, 

med hänsyn till den modifierade induktiva angreppssättet som rapporten 

har. Det vill säga att en del av litteraturgenomgången har genomförts 

innan den empiriska insamlingen för att få förståelse kring ämnet, och en 

annan del av litteraturgenomgången speglar litteraturinsamlingen efter 

insamlad empiri. Detta för att teorin är genererad utifrån vad som samlats 

in efter empiriinsamling. Fokus för dem litteratur som använts för att 

skapa förståelse kring ämnet har behandlat klusterteori, industriella 

distrikt, familjeföretag och nätverk. I dessa avsnitt har flertalet källor 

använts för att kunna få olika infallsvinklar kring ämnet samt för att få en 

bredare och djupare förståelse. Anledningen till varför vi anser att dessa 

teoriområden är relevant för denna rapport är för att rapporten handlar om 

samspelet mellan familjeföretag och kluster. Därför är teori om kluster 

och familjeföretag vitala, men också att samspelet kan bero på flera saker 

där nätverkande och relationer anses vara centrala komponenter. 

 

Den litteratur som presenterats har samlats in med hjälp av biblioteket vid 

Linnéuniversitet i Växjö samt sökmotorerna OneSearch, EBSCO och 

Google Scholar. Bryman och Bell (2013) skriver att det finns en hel del 

databaser tillgängliga på internet och att databaserna är en ovärderlig källa 

när det gäller tidskriftsartiklar. Allt fler vetenskapliga artiklar finns nu 

tillgängliga i elektronisk form, och det i fulltext. Bryman och Bell (2013) 

rekommenderar EBSCO som en resurs för att samla in litteratur. 

Databasen tillhandahåller fulltextversioner och vissa viktiga tidskrifter 

inom inom företagsekonomi. Utöver har databasen tillgång till 

företagsrapporter och marknadsrapporter. 

 

Författarna för denna rapport är intresserade av att undersöka samspelet 

mellan familjeföretag och kluster. Utan att ta hänsyn till någon specifik 
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ordning har följande sökord använts för att samla in data: Kluster*, 

Familjeföretag*, Family business, Industrial Districts, Cluster business. 

Vidare har nyckelord som Gnosjö* och Lammhult* använts då företag till 

dessa geografiska områdena har intervjuats. I vissa tillfällen har det varit 

utmanande för författarna att hitta relationer mellan familjeföretagande 

och kluster och då har nyckelorden kombinerats, exempelvis Family 

Business AND Cluster, något som går i linje med Bryman och Bells 

(2013) princip som indikerar att det är viktigt att formulera sig med bra 

sökord för att hitta lämpliga referenser. 

4.3 Insamling av empiriska data 

4.3.1 Intervjuer 

Den intervjuform som använts i denna rapport för att samla in data har 

varit ostrukturerade intervjuer. Bakgrunden med att ha ostrukturerade 

intervjuer var för att likna intervjun mer som en diskussion och främja 

spontana svar för att på bästa sätt kunna spegla intervjupersonens tankar 

och åsikter. På samtliga företag genomfördes ostrukturerade intervjuer. 

Anledningen till att enklare intervjumedel som mejl och telefonintervju 

inte användes var för att dels är det enkelt vid sådana intervjuer att 

författarna missar att ställa relevanta följdfrågor. Framförallt var tanken 

med de fysiska intervjuerna att som moderator kunna läsa av 

intervjupersonen på bästa sätt och känna av stämningen för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor och ha en bra diskussion (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Genom att hålla en ostrukturerad intervju kan diskussionen skena iväg på 

andra banor än vad de temana som intervjun grundar sig på. Detta 

behöver dock inte vara någon nackdel då tanken med en ostrukturerad 

intervju är att kunna förstå sociala företeelser, och detta kan förstås skifta 

mellan person till person. Eftersom denna rapporten även har genererat en 

del teori utifrån den insamlade datan har därför de intervjuerna som hållits 

varit väsentliga för litteraturinsamlingen.  
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De ostrukturerade intervjuerna var byggda på teman som tagits fram med 

hjälp av en första litteraturinsamling. Dessa teman presenteras mer 

djupgående under kapitel 4.3.3. Temana agerade som de övergripande 

ämnena som behandlades i intervjuerna. Detta gjorde att inga specifika 

frågor var förbestämda förutom exempelvis bakgrund och dylikt. Inte 

heller fick intervjupersonerna i förväg reda på något annat förutom 

studiens ämne. Tanken med att låta intervjupersonerna veta så lite som 

möjligt var att främja spontanitet och deras egna tankar och åsikter. 

Intervjuerna ägde rum på de olika företagens kontor i Lammhult, 

Värnamo, Gnosjö och Smålandsstenar. På samtliga kontor som besöktes 

fick författarna en rundvandring inne hos företaget samt fika för att lätta 

upp stämningen.  

 

Vid intervjutillfällena var det svårt för samtliga författare att delta och 

därför genomfördes två intervjuer där samtliga var med och resterande tre 

med de författare som hade möjlighet att genomföra intervjun. Under 

intervjuerna ställde samtliga författare som var delaktiga i intervjun 

följdfrågor i linje med de teman som berördes. Författarna tog 

anteckningar på sina datorer under samtalen men valde också att spela in 

samtalen för att inte gå miste om viktiga detaljer. Samtliga intervjuer 

pågick mellan 45- och 90 minuter.  

4.3.2 Urval 

För att besvara de forskningsfrågor som denna studie grundade sig på 

applicerades ett målstyrt urval på de respondenter och företag som deltog. 

Detta för att på bästa möjliga sätt kunna skapa en förståelse för samspelet 

mellan familjeföretag och kluster. Författarna utvärderade potentiella 

företag utifrån olika kriterier för att säkerställa att de var relevanta för 

studien. De kriterier som författarna utgick från var att företagen skulle 

vara belägna inom ett kluster samt att de skulle vara familjeföretag där 

ägande och ledning gick hand i hand. Valet av deltagande företag i 

studien föll då på fyra olika familjeföretag som befann sig inom klustrena 
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i Lammhult och Gnosjöregionen samt VD:n från Värnamo näringsliv 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Företagen som deltog i studien var Combi Montage AB, Nilssons Möbler 

AB, By Rydéns AB och företag X. Personerna som intervjuades från 

företagen var grundaren alternativt ägaren och familjemedlemmar till 

denne som är aktiva i företagets ledningsgrupp. 

 

För att få en djup förståelse kring familjeföretag och samspelet till kluster 

intervjuades Värnamo näringslivs VD, anledningen till att författarna 

valde att intervjua denna person var för att få ett externt perspektiv kring 

fenomenet för studien. Värnamo näringsliv är i daglig kontakt med 

företag i Värnamo- och Gnosjöregionen och hade därav goda erfarenheter 

kring just familjeföretagande och samspelet till kluster (Bryman & Bell, 

2013). 

 

4.3.3 Teman för intervjuer 

Utifrån den förinsamlade teorin har dessa olika teman tagits fram och 

legat som grund för den empiriska datainsamlingen. 

 

Teman Exempelfrågor 

Inledande frågor ● Berätta om dig själv. 

● Berätta om ert företag och 

vad ni gör. 

● Din väg in i företaget, hur 

har du kommit dit? 

 

Familjeföretagande Den definition som vi har av 

”familjeföretagande” är att minst 

två generationer, antingen via 

blodsband eller giftermål är 
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delaktiga i företaget med betydande 

nyckelpositioner. 

 

● Er syn på familjeägda 

företag. 

● Er syn på icke-familjeägda 

företag. 

Kluster Ett kluster kännetecknas som sagt 

av att en geografisk region har en 

hög ekonomisk aktivitet. Att vara 

en del av ett kluster anses vara mer 

gynnsamt än att vara utomstående. 

 

● Er roll i klustret? 

● Hur bidrar klustret till ert 

företag? 

Samspel mellan familjeföretag 

och kluster 

● Vad bidrar familjeföretagen 

till klustret? 

● Vad ger klustret i sin tur till 

enskilda familjeföretag? 

4.4 Analys av insamlade data 

För att analysera och tolka den insamlade datan som denna studie har 

grundat sig på har författarna använt sig av kodning. Författarna har 

använt sig av kodning som handlar om att reducera data och hitta 

gemensamma begrepp eller resonemang för att sedan kunna kategorisera 

och tolka den insamlade datan. Genom att applicera det kunde författarna 

ta fram olika teman som överensstämmer med den teorin och på det sättet 

också skapa en förståelse kring samspelet mellan familjeföretag och 

kluster (Hartman, 1998). 
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4.5 Kvalitetsmått 

För att säkerställa att denna studie är trovärdig och riktig har författarna 

utgått från olika bedömningskriterier. Författarna har genomfört 

ostrukturerade intervjuer hos fyra olika familjeföretag som befinner sig 

inom kluster samt en näringslivsutvecklare som dagligen arbetar 

familjeföretag i klusterområden. Genom att samla in data på detta sätt 

kunde författarna skapa sig en förståelse för samspelet mellan 

familjeföretag och kluster och på det viset kunde trovärdiga resultat 

presenteras (Bryman & Bell, 2013). 

 

Överförbarhet handlar om resultatet kan tillämpas i andra kontexter. 

Eftersom studien grundar sig i samspelet mellan familjeföretag och 

kluster anser författarna att liknande kluster med många familjeföretag 

kan använda sig av resultatet i denna rapport. Det är väl känt att 

beteendemönster i olika geografiska områden skiljer sig åt. Studien har 

genomförts på två geografiska områden i Sverige vars beteendemönster är 

någorlunda lika, skulle det genomföras en studie där beteendemönstrets 

och kulturen skiljer sig åt markant kan det finnas en risk för att utfallet 

skiljer sig. Studien preciseras däremot av familjeföretagande inom kluster 

och författarna anser att en liknande studie om relationen mellan 

familjeföretagande i ett kluster skulle ge ett liknande utfall som denna 

rapport (Bryman & Bell, 2013). 

 

Pålitlighet, undersöker om man får likartade resultat även vid ett annat 

tillfälle. Eftersom Gnosjöregionen och Lammhult under väldigt lång tid 

omfattas av familjeföretag har de flesta byggt upp ett starkt och 

gemensamt koncentrerat nätverk. Skulle studien genomföras på nytt vid 

ett lite senare tillfälle tror författarna därför att resultatet skulle bli likartat. 

Författarna har varit tydliga med att inte låta deras egna värderingar eller 

åsikter att påverka studiens resultat. Eftersom studien var tolkande har 

författarna lagt fokus på att analysera och förstå det insamlade materialet. 

För att bli mer insatta kring ämnet valde författarna att skapa sig en 

förförståelse för ämnet genom att genomföra en litteraturinsamling innan 
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den empiriska insamlingen. Genom att göra det kunde författarna få ut 

mer från intervjuerna genom mer djupgående diskussioner (Bryman & 

Bell, 2013). 

4.6 Etik 

Bryman & Bell (2013) skriver om etikens roll i forskningsprocessen. Det 

handlar om hur värderingar kan komma att påverka själva forskningen 

som bedrivs. Det berör frågor kring hur individerna som deltar i studien 

ska behandlas samt om det förekommer olika aktiviteter som forskaren 

ska delta i eller inte tillsammans med de personer som studeras. När 

forskning bedrivs finns det även olika etiska principer som forskaren ska 

förhålla sig till. De etiska principerna enligt Bryman & Bell (2013) är: 

 

Informationskravet: För att uppnå det informationskrav som finns har 

författarna varit tydliga i sin kommunikation till de företag och personer 

som deltar i studien. Syftet med studien har förmedlats via mail och även 

att det är intervjuer som kommer att hållas för att samla in data (Bryman 

& Bell, 2013).  

 

Samtyckeskravet: När intervjuerna inleddes blev samtliga 

intervjupersoner ställda frågan om de vill framstå som anonyma i 

intervjun eller inte. Eftersom intervjun är ostrukturerad och syftar på att 

förstå sociala företeelser kan känsliga områden behandlas det är därför 

väsentligt med samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Samtliga intervjupersoner har 

behandlats med konfidentialitet i denna rapport. Det säkerställdes genom 

att endast författarnas personliga redskap användes för att ingen obehörig 

skulle få tillgång till datan (Bryman & Bell, 2013). 

 

Nyttjandekravet: Den data som samlades in från deltagarna i studien 

användes endast i forskningssyfte och inget annat. Den data som 

presenteras i rapporten är också det enda som är tillgängligt från 
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intervjuerna. Detta försäkrar att den insamlade datan endast har använts i 

denna studien och kommer inte användas för något annat (Bryman & 

Bell, 2013).  
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5. Empiri 
Följande kapitel är uppdelat i respektive familjeföretag och avslutas med 

VD:n för Värnamo näringsliv. Det insamlade materialet från intervjuerna 

presenteras nedan och varje delkapitel inleds med en övergripande 

beskrivning av intervjupersonens bakgrund. Vidare har det empiriskt 

insamlade materialet blivit kategoriserade i olika teman som resultat av 

den teoretiska insamlingen i rapporten. Kapitlet har gjorts levande genom 

användning av citat. 

5.1 Nilssons Möbler i Lammhult 

5.1.1 Intervjupersonens bakgrund 

Erik Nilsson, 34 år, är ägare för Nilssons möbler i Lammhult. Under sin 

uppväxt gick han ekonomiprogrammet tre år vid Kungsmads gymnasium i 

Växjö. Direkt efter sin studietid valde Erik sig för att gå lumpen och 

gjorde detta i Eksjö. Efter lumpen skaffade Erik sig ett jobb på Biltema 

som då fanns i Lammhult. Där arbetade han ett år innan han beslöt sig för 

att göra en större resa till Asien. Strax innan hemfärd år 2006 visste inte 

Erik vad han skulle göra och hörde därför av sig till sin pappa Mats som 

kunde erbjuda honom jobb inom lagret på hans företag, varpå mestadels 

arbetsuppgifter bestod av montering och leverans av möbler. Under den 

tiden visste inte Erik riktigt vad han skulle göra. Men med tiden blev 

Eriks intresse på Nilssons möbler allt större, Erik tyckte om att sälja och 

framförallt att möta kunder. 

 

Det här med att plugga vidare släppte mer och mer. Jag har alltid haft ett 

intresse av att jobba här. Jag har vuxit upp i ett familjeföretag och 

sprungit här sedan jag var liten. Jag har inte riktigt funderat på vad jag 

ska göra, kanske bara sedan man var lite. Exempelvis min äldsta grabb 

säger nu att han ska jobba hos pappa och sälja soffor. Sedan har han inte 

tänkt så mycket mer än så, världen är ju inte så stor när man är liten. 

Antagligen var det liknande för mig också.  

- Erik, 2019. 
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Med tiden har Erik jobbat sig alltmer in i företaget, något som till slut lett 

till att Erik övertog ägandet för familjeföretaget Nilssons möbler år 2011 

med sin pappa som del i bakgrunden. Mats tyckte att han hade kommit 

relativt långt med företaget och kände att han var färdig och redo att 

lämna över ansvaret till någon annan, som i detta fall blev Erik. Erik var 

relativt ung när han tog över, 25 år, gentemot de tidigare ägarna som 

oftast varit ägare i företaget fram tills att de gick bort eller inte var 

kapabla till att ta hand om företaget själv. I dagsläget är både Mats och 

Erik aktiva i företaget där Mats har en lite mindre roll och är lite mer 

rörlig. Trots att Erik mottog posten som ägare vid tidig ålder kände han 

sig relativt säker i positionen, han var målmedveten och redo för att satsa 

betydligt mer än vad Mats var vilket gjorde situationen av att låta ägandet 

gå över till Erik mer naturlig. 

 

Det första stora ansvaret 

Att ta över Nilssons möbler var för Erik lite skrämmande i och med att 

han var tvungen till att ta större lån på banken och framförallt klara det 

rent ekonomiskt. Samtidigt menar Erik att man går in i en bubbla när man 

håller på med lite större uppdrag och fokuserar framåt hela tiden som gör 

att rädslan tonas ned, det genom hårt arbete. Erik beskrev det som ett litet 

motgift till rädslan, att ständigt blicka framåt och arbeta stenhårt. 

 

Idag håller Erik på en del inom IT och webben som han byggt upp. För 

Erik blir det många ansvarsområden och nyanserade arbetsområden, något 

som bygger upp ett större driv hos Erik till att fortsätta med det han gör. 

  

Företaget är lite som ett barn, en liten vagga som man vill vara med och 

kontrollera hela tiden. Men det får inte bli för mycket heller utan man 

måste också våga ta fram andra så att de kan växa.  

- Erik, 2019. 

 

Ambitioner med lokalt fokus 
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Handeln beskrivs enligt Erik som en stor faktor, främst bland de stora 

företagen i världen. Inte minst vad som händer med strukturen och E-

handeln. Trots att många företag har ambitioner för att bli stora är inte det 

primärt för Erik. 

 

Jag vill hellre ha ett företag som fungerar bra och som tjänar lite pengar. 

- Erik, 2019. 

 

Erik beskriver att det finns vissa svårigheter för Nilssons möbler att växa. 

Företaget har inte så jättestort lager och företaget behöver mer yta för att 

kunna växa, det behövs fler anställda och flera transportmedel för att 

kunna leverera företagets produkter.  

 

När man väl räknar på det behöver företaget öka sin omsättning betydligt 

mer för att det ska bli mer över. 

- Erik, 2019. 

5.1.2 Historia om Nilssons möbler 

Nilssons möbler grundades år 1924 av Anna och Sture Nilsson i Rörvik 

som ligger en mil norr om Lammhult. Ett företag som då tillverkade bord, 

stolar och skåp. Åtta år senare förflyttade sig företaget in i Lammhult och 

fortsatte sin möbelproduktion där. Företaget uppnådde under den tiden 

runt 20-talet anställda och lite längre fram anknöt sig även sönerna Sten 

och Folke in i företaget, något som var starten för ett familjedrivet 

företag. Företaget påbörjade satsningar i form av resande säljare för att nå 

ut till potentiella kunder runtom Sverige och i början av 1950-talet blev 

det tydligt att företaget började gå över från ett tillverkande företag till ett 

säljande (Nilssonilammhult, 2019). 

 

År 1958 byggde Anna och Sture upp en möbelaffär i Lammhult, mycket 

tack vare företagets postorderkatalog, som publicerades år 1949. 

Företaget expanderade och på tidigt 70-tal byggdes ett nytt och större 

lager. År 1986 delades taktpinnen över till Folkes son Mats Nilsson och år 
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2000 byggdes företagets butik ut ännu mer, något som gav Nilssons 

möbler cirka 4000 kvm butiksyta. År 2007 blev Nilssons möbler en 

fristående möbelaffär med en organisation för möbelinköp och år 2011 

blev Mats son Erik fjärde generationens ägare för Nilssons möbler i 

Lammhult (Nilssonilammhult, 2019).  

 

Idag är signumet för Nilssons möbler i Lammhult “stilmöbler”. Företaget 

omsätter idag ungefär 33 miljoner inklusive moms. (Nilssonilammhult, 

2019). 

5.1.3 Lammhult och regionen (möbelriket) 

Nilssons möbler har en stark relation med andra möbelbutiker i 

Lammhult. Ett annat möbelföretag i regionen har fyra butiker och ägs av 

tre olika externa ägare varpå ett investmentbolag i Stockholm äger det 

mesta av företaget. Möbelföretaget har ett lite annorlunda sätt att styra sitt 

företag på än Nilssons möbler i Lammhult, dels med ägarstrukturen men 

också med storleken på företaget. Dock har möbelföretaget en relativt ny 

VD som är i ålder med Erik. Erik tycker att den nya VD:n är väldigt snäll 

och ödmjuk till skillnad från de tidigare VD:arna. Den nya VD:n har ett 

stort intresse i det lokala, det utan något ursprung i Lammhult utan i Osby, 

något som Erik tycker är betydelsefullt. 

 

Förändrade köpbeteenden till fördel för Möbelriket 

Det finns en väldigt stor konkurrens på nätet idag, speciellt med 

designmöbler. Dagens samhälle har mycket identitet i produkter och 

själva varumärket mer än var man köper den. Många tycker det är oviktigt 

vad man köper, bara man får det som man vill ha till rätt pris. Den 

gruppen av människor har dock ändrats. De var tidigare på nätet och såg 

att “där var dom rätt på det”, men nu är det fler som är rätt på det än det 

som finns på nätet.  

 



 

 36 

Då ser denna typ av människor det värde som jag alltid sett, ett värde i att 

ha fysisk handel. Att det finns butiker och att kunderna kan komma hit för 

att få personlig hjälp och rådgivning. 

- Erik, 2019. 

 

Detta känner den nya VD:n för en av möbelbutikerna i området också är 

viktigt, att kunna skilja sig från andra. Att man har fysisk handel, 

expertrådgivning och en näthandel. Nilssons möbler har nära relationer 

även med andra möbelföretag i Lammhult. Tillsammans försöker 

företagen dra kunder till Lammhult, långväga såväl som kortväga kunder. 

Ett av möbelföretagen har sin egen kollektion men Nilssons möbler 

tillsammans med ett annat företag i regionen har några varumärken som 

de krockar med, däremot inte i särskilt stor utsträckning. Genom att inte 

konkurrera särskilt mycket med varandra och istället ge kunden ett väldigt 

stort utbud med möbler försöker företagen tillsammans att dra folk till 

Lammhult.  

 

De flesta storstäder består oftast av möbelkedjor som är helt annorlunda 

jämfört med Nilssons möbler och företagen i Lammhult. Därför blir 

Lammhult en intressant destination att resa till. 

- Erik, 2019. 

5.1.4 Relationer 

Nilssons möbler är del av en konsumentgrupp där en representant från 

varje företag sitter och sätter gemensamma planer, bland annat med 

marknadsföring. Det har diskuterats vad företagen vill med möbelriket. 

Sedan har varje företag fullt upp med sitt eget, därför har Erik försökt att 

göra det så enkelt och effektivt som möjligt. Företagen lägger alltså inte 

jättemycket tid tillsammans men det är framförallt marknadsföringen som 

gruppen sitter och diskuterar, hur de ska synas utåt och branda möbelriket 

så att det finns ett färdigpaketerat utbud till kunderna.  
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Marknadsföringen som görs är mestadels traditionell med print. Det är 

ganska svårt att jobba digitalt och slussa kunderna. Om kunderna ska 

klicka på en “banner” eller liknande så blir det att man får dra dem till 

en landningssida där de sedan kan gå vidare. Detta är lite omständligt 

och därför kör Nilssons möbler på traditionellt. Givetvis är det ett lite 

minskande medium, däremot är det många kunder som köper vår tidning 

och vår målgrupp är oftast äldre och personer med en lite högre inkomst. 

- Erik, 2019. 

 

Ett samarbetande koncept 

En daglig fråga som uppkommer hos Nilssons möbler och Lammhult i 

stort är hur tre möbelbutiker kan gå runt, det då allt folk runtomkring har 

en uppfattning av att möbelbutikerna är konkurrenter. Företaget ser sig 

dock som kollegor som jobbar tillsammans för att dra in kunder till 

Lammhult. Hade det bara funnits en butik hade det förmodligen blivit 

väldigt svårt att dra kunder in till Lammhult. Nu är det dock precis 

tvärtom, nu vet personer att möbelriket Lammhult har tre enastående 

butiker, butiker som gemensamt har mer möbler än vad Växjö har och det 

är det som är styrkan för Lammhult. 

 

Det är viktigt att påpeka att vi inte är några konkurrenter som många 

tror. Utan vi jobbar som kollegor och att man har ett intresse i de trender 

som händer nu. Det är svårare och svårare att få kunderna att röra på 

sig. Allt är så pass tillgängligt idag att handla på nätet idag vilket blir en 

utmaning för oss alla i Lammhult. Det är därför viktigt att arbeta på ett 

sätt som får hit kunderna och får kunden att vilja känna på grejerna och 

göra den här uppoffringen att faktiskt åka till Lammhult.  

- Erik, 2019. 

 

Nilssons möbler och två av de andra möbelbutikerna i Lammhult har 

ingen egen produktion utan är rena butiker med retail. Nilssons möbler 

hade produktion lång tid tillbaka. Ett av möbelföretagen har dock två 

bolag där ett är produktion, som tillverkar möbler, varpå viss del av 

produktionen förflyttats till Baltikum. Däremot kör de mycket 
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ytbehandling i Lammhult. Utöver har företaget en fysisk butik. 

Lammhults möbler är stora och har stora delar av sin produktion i 

Lammhult. Erik lägger tyngd vid att det mest sker samarbeten mellan de 

fysiska butikerna i Lammhult. Det finns även ett annat stort företag i 

Lammhult som arbetar mycket med den offentliga miljön, något som 

sätter företaget i en annorlunda kontext då de arbetar på ett annat sätt. Av 

den grunden har det inte uppkommit några större relationer med dem. 

 

Varje gång Lammhult kommer på tal är det något som förstärker och 

bygger vidare på ett varumärke som är förknippat till möbler. Det är inte 

tillfälligt, utan ofta blir det så att många grejer landar i Lammhult för att 

det finns en specifik kunskap här sedan lång tid tillbaka. 

- Erik, 2019. 

 

Synkade leveranser 

Rent historiskt sett har en av möbelbutikerna varit betydligt större än de 

andra butikerna i Lammhult, och Erik menar på att det ledde till att 

företaget inte hade lika stort intresse för Lammhult lokalt. Detta företaget 

har dock förbättrats väldigt väl under senare period. Erik beskriver att 

“ikoner” i företaget brann en hel del för Lammhult och att dessa har gjort 

väldigt stor nytta i Lammhult. Erik förtydligar att samtliga företag i 

regionen arbetar på ett unikt sätt och därav har företaget inte jättemycket 

med varandra att göra. Erik beskriver dock att företagen kan få hjälp av 

varandra på ett eller annat vis. Trots att Nilssons möbler har sin egen 

logistik och ett annat företag har en annan kan exempelvis företagen 

synka en leverans där en kund har handlat produkter från två butiker. 

Företagen kan då göra det möjligt att ge kunden samtliga produkter 

samtidigt hemlevererat.  

 

För ett par veckor sedan hade jag ett par kunder som skulle ha ett par 

grejer som vi hade en del av och en samarbetande möbelbutik hade en del 

av. Sedan hade kunderna varit hos en annan konkurrent utanför 

Lammhult. Jag ville väldigt gärna sälja de grejer som vi kunde sälja för 

jag hade lagt ner en hel del jobb. Sedan var det en kund som var 
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medveten om att det skulle vara absolut bästa priset. Då kunde jag 

givetvis inte sälja allt som jag hade men istället ringde jag upp till en 

säljare på den samarbetande möbelbutiken och sade att det kommer ett 

par som har tittat på dittan och dattan och jag vill gärna att ni kan bjuda 

till lite så att det underlättar totalpriset lite. Detta kan vara ett exempel, 

att man kan ringa till varandra. 

- Erik, 2019. 

 

Nej till att bli styrda 

Vid frågan om Nilssons möbler arbetar med företag utanför Lammhults 

gränser var svaret nej. Orsaken ligger i att det snarare blir konkurrenter 

för företaget då, mer än kollegor som vill suga in sig kunder till ett 

område. Tidigare var företaget med i kedjan som heter Svenskahem. Där 

har företaget ett samarbete som täcker sig över hela landet. Nilssons 

möbler gick dock ur årsskiftet 2006/2007 då det passade företaget mycket 

bättre att vara fristående. Då hade företaget fria tyglar till att skruva deras 

sortiment och hitta det som Nilssons möbler tyckte passade sig och sina 

kunder. Det var en ganska skön känsla för Nilssons möbler, att 

exempelvis kunna gå på en mässa och känna att man kan plocka precis 

vad man vill ha. Erik beskriver att det finns en hel del fördelar av att vara 

med i en kedja då företagen får en hel del hjälp med marknadsföring och 

hela den digitala biten. Men som det var under den tiden som Nilssons 

möbler var aktiva i Svenskahem var mycket styrt från Stockholm där det 

fanns några riktigt stora butiker som hade tyngre omsättning, vilket ledde 

till att de kunde styra en hel del av vad som skulle sättas i sortimentet. På 

den tiden var det mycket som Nilssons möbler tyckte passade på deras 

utställningsbord och det var mestadels den orsaken som gjorde att 

företaget valde att hoppa av samarbetet. Detta var ett samarbete som 

sträckte sig från 1989–2006. 

 

Är man med i en kedja behöver man inte göra särskilt mycket, utan de 

löser de mesta. Du får exempelvis ut en ny soffgrupp som ska stå så här, 

den mattan till det soffbordet, den pläden ska ligga i, de har sina 

kundvärd i butikerna som säger att denna grejen ska stå först till vänster 
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när man kommer in och sedan ska denna grejen komma direkt efter. Det 

kan vara väldigt skönt för en ägare av en sådan butik, att kunna anställa 

billig arbetskraft, personen behöver inte ha den kompetensen utan allt 

görs centralt i marknadsföringen. Man öppnar bara dörren och säljer 

allting. Jag tycker inte det är speciellt kul. Jag vill ha det egna innovativa 

med att tänka och skapa. Av den grund passade Svenskahem oss förut då 

vi hade en viss frihet inom den kedjan, men med tiden kände vi att vi 

kunde göra det bättre själva och därför valde vi att hoppa av.  

- Erik, 2019. 

 

För Nilssons möbler blev det nog lite självklart. Som familjeföretag är 

man mer i behov att ha något eget, att styra och ställa sitt utfall själv. 

 

Erik tycker att extern inflytande kan ta bort lokala förankringar. För 

exempelvis ett av möbelföretagen i Lammhult blev det externa inflytande 

något helt annat. Möbelföretaget har under lång tid omfattats av starka 

profiler i Lammhult och när det externa ägandet uppstod blev 

möbelföretaget något helt annat. Den lokala känslan för företaget 

försvann lite och de som kom in i företaget hade inte riktigt känslan och 

historiken med sig i företaget. Erik menar att utfallen kan bli väldigt olika 

beroende på vilket folk som kommer in i företaget. Erik anser det som 

viktigt att de nya ägarna, oavsett företag, har respekt för de rötter som 

finns i företaget och framförallt i en plats som Lammhult som belyses 

möbelriket. 

 

Social roll i form av sponsring 

Vad gäller den sociala rollen har Nilssons möbler inte så jättestor 

inverkan. De är inte jätte engagerade i Lammhults föreningsliv, varav 

mycket beror på tiden. Däremot tror Erik att många som bor i Lammhult 

känner stolthet för Lammhult. Att det är en identitet som står för 

någonting. Om möbelindustrin inte skulle finnas i Lammhult hade det inte 

funnit lika mycket arbetstillfällen, samtidigt är det mycket utomstående 

personer som kommer till Lammhult för att köpa möbler etcetera. Av den 

grund känner Nilssons möbler att de bidrar. 
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Jag känner en viss stolthet att kunna driva ett företag ute på landsbygden. 

Det är inte helt självklart och det är många som kommer hit och undrar 

hur det funkar. Vid sidan av detta skulle jag ändå säga nej till att vi 

engagerar oss väldigt mycket i det sociala föreningslivet i Lammhult. 

Visserligen är vi med o sponsrar men inte att vi är med just med tiden och 

så… 

- Erik, 2019. 

5.1.4.1 Privata relationer 

Erik säger att han inte har så många privata relationer. Det är väldigt 

vanligt att många stannar i företagen länge innan de lämnar sitt ägande. 

Det är ganska unikt att jag sitter och driver detta företaget som 25-åring. 

Det mest vanliga är att familjeföretag och som Mats är med väldigt länge. 

Detta är väldig tydligt med andra företag och kollegor i Lammhult. Det är 

vanligt att det sitter en ägare väldigt länge i ett företag, sedan sitter det 

barn och barnbarn i företaget också. Sedan när barnen ska ta över 

företaget är föräldern nästan pensionsfärdig. För Nilssons möbler i 

Lammhult har de tidiga ägarbytet varit något positivt då Erik haft ett 

större driv. Om man jämför mig med andra ägare i andra företag och orter 

i Sverige är ägarna betydligt äldre än Erik. Av den grund har Erik inga 

riktiga barndomsvänner som han har affärsrelationer med. Givetvis finns 

det familjeföretag i Lammhult men Erik har inga privata kontakter som 

startat något liknande. 

 

Erik beskriver dock att han har privata relationer med familjeföretag. För 

Erik är det skönt att ha kontakt med familjeföretag efter att de sitter i 

samma båt. Trots att vissa företag befinner sig inom andra branscher än 

vad Nilssons möbler i Lammhult gör har man företagandet i grunden som 

är ganska lika varandra. Samma utmaningar som man kan få hjälp av och 

möjligheten till att bolla mycket idéer beskriver Erik som en värdefull 

resurs. 
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5.2 Företag X i Gnosjöklustret 

5.2.1 Intervjupersonens bakgrund 

Företag X som befinner sig i Gnosjöklustret valde att vara anonyma i 

denna rapport. Därför kommer respondenten att benämnas som Patrik. 

Vid företaget intervjuades delägare och VD Patrik. Patrik är född 1960 

och är en av tre syskon. Patrik och hans syskon är ända sen födseln 

inbäddade i familjeföretaget då deras pappa startade företaget 1957. Patrik 

nämner att han och syskonen vid tidig ålder involverades i 

familjeföretaget då de redan vid 12-årsåldern fick små jobb att göra som 

till exempel städning och dylikt. Under gymnasiet studerade Patrik 

ekonomi och efter gymnasiet valde han att studera till Civilekonom vid 

Handelshögskolan i Göteborg.  

 

År 1984 var Patriks pappa som vid denna tiden var ägare och drev företag 

X tvungen att sälja hela sitt ägande i familjeföretaget. Anledningen var på 

grund av de skatteregler som gällde vid slutet av 70-talet där flera 

företagare påverkades, och inte minst familjeföretagare. Patrik berättar att 

alternativen vid detta tillfälle var att antingen börsintroducera, sälja till 

extern part eller sälja till barnen. Eftersom familjeföretaget låg väldigt 

nära hjärtat hos Patriks pappa så var det inga tvivel om att det var barnen 

som skulle ta över. 

 

Jag fick aldrig frågan om jag ville driva det, utan det var bara kom hem 

och skriv på.  

- Patrik, 2019. 

 

Patrik som nu var 24 år och nyexaminerad civilekonom skulle 

tillsammans med sin bror och syster nu driva vidare familjeföretaget där 

Patrik fick rollen som VD. Patrik förklarar att han vid denna tiden inte 

kände någon rädsla över att ta över efter sin pappa då samtliga syskon har 

varit involverad i verksamheten sen barnsben. Företag X hade vid denna 



 

 43 

tiden runt 50–60 anställda och omsatte ungefär 35 miljoner kronor och 

idag har de 239 anställda och omsätter över en miljard kronor. 

5.2.2 Familjeföretagande 

Patrik anser att definitionen av familjeföretag som presenteras i rapporten 

passar väl in i Företag X, alltså att flera medlemmar antingen via 

blodsband eller giftermål har betydande roller i företaget. I företag X fall 

är det idag Patrik och hans bror som äger och driver företaget då deras 

syster valde att sälja sina andelar till bröderna år 1997. Patrik förklarade 

under intervjutillfället att han anser att företag X måste förbli familjeägt. 

Patrik anser föredrar personligen familjeföretag än publika eftersom det är 

synligt ägande.  

 

Vår grundbult är att vi måste ha det fortsatt familjeägt. 

- Patrik, 2019. 

 

 

En lång inlärningsprocess med stöd från FBN 

Enligt statistik så är det mindre än ¼ av familjeägda företag som lyckas 

överleva mer än tre generationer. Företag X är idag i processen att kunna 

skola in den kommande generationen i företaget. Patrik förklarar att en 

viktig del i varför han har lyckats förvalta familjeföretaget på ett bra sätt 

efter sin pappa är att han och syskonen tidigt var involverade i företaget, 

men också att de framförallt lyckats anställa bra personal. För att 

generationsskiftet ska genomföras så väl som möjligt förklarar Patrik att 

de på ett strukturerat sätt arbetat med familjeöverlämningsfrågor i 5–7 år. 

Patrik förklarar att de till exempel har gått utbildningar för hela familjen, 

samt att de är medlemmar i intresseorganisationen Family Business 

Network (FBN) som startades av ett flertal familjeföretagare. Syftet med 

FBN är att företagare har chansen att träffa andra familjeföretagare och att 

erbjuda utbildningar för att främja familjeföretagande och den inlärning 

som hör till. Idag är det tre barn av sju av den tredje generationen som är 
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involverade i familjeföretaget. Två arbetar som projektingenjörer och en 

arbetar som produktionsledare.  

5.2.3 Gnosjö och Relationer 

Vid frågor om Gnosjöklustret som Företag X befinner sig i förklarar 

Patrik att trots att företaget ständigt växer har det aldrig funnits någon 

tanke att flytta huvudkontoret och produktionen från klustret. 

Anledningen till detta är för att då all produktion sker inom klustret så har 

företag X flera lokala leverantörer till sin produktion. 

 

Vi har jättemånga närliggande företag som är en väsentlig del av vår 

produktion då all produktion sker här i Smålandsstenar.  

- Patrik, 2019. 

 

Patrik förklarar att företaget tänker helt långsiktigt, det vill säga att de 

ständigt försöker ha långsiktiga relationer och genom att ha samtlig 

produktion inom klustret, samt att majoriteten av klustrets företag är 

familjeföretag så gynnas långsiktiga relationer. Vad som utmärker 

Gnosjöklustret enligt Patrik är den tillit som finns mellan företagarna. Det 

är väldigt enkelt att komma i kontakt med högsta ledning och alla verkar 

känna till alla. Inom Gnosjöklustret är företagen alltså nästan alltid ett 

telefonsamtal ifrån en lösning.  

 

Affärsmöjlighet via barndomsvän 

Eftersom Gnosjöregionen är väldigt tät och liten är det ofta att företagare 

har informella relationer mellan varandra. En fråga som ställdes under 

intervjutillfället var ifall det fanns någon affärsmässig relation i 

familjeföretaget som har uppkommit via ett informellt nätverk. Svaret var 

att det finns flera affärsmässiga relationer som uppkommit ur det 

personliga nätverket. Det bästa exemplet som Patrik berättade var hur 

hans barndomsvän skulle bygga hus och anlitade därför ett byggbolag för 

att genomföra detta. Patriks barndomsvän introducerade Patrik för detta 

byggbolaget och idag är byggbolaget Företag X största kunder. Patrik 
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menar att det är hans sätt att jobba och att hans informella nätverk är 

viktig i affärsmässig mening.  

 

Den dörren öppnades tack vare mitt informella nätverk. 

- Patrik, 2019. 

Begränsad utbildningsnivå 

Andra fördelar med Gnosjöregionen är enligt Patrik att det är en otroligt 

lojal och engagerad personal. Han menar att engagemanget alltid slår 

talang. De nackdelar som nämndes var att det är en begränsad 

utbildningsnivå, samt att det i princip är omöjligt att anställa många 

kompetenta människor samtidigt.  

 

Behöver vi anställa 50 man här, så går inte det i lilla Smålandsstenar. 

- Patrik, 2019. 

En lösningsorienterad och entreprenöriell region 

I frågan hur Företag X bidrar till regionen så svarade Patrik att de försöker 

göra regionen attraktiv genom att visa att det finns fina och välskötta 

företag även i mindre orter. Företag X är också kända i regionen för att 

engagera sig mycket i det lokala. 

 

Patrik anser att det viktigaste som Gnosjöregionen har att ge till hans 

familjeföretag så är det att regionen är väldigt lösningsorienterad och 

entreprenöriell och att dem därför har väldigt stor nytta av den innovativa 

kraft som finns i Gnosjö. 

5.3 By Rydéns AB 

5.3.1 Intervjupersonens bakgrund 

By Rydéns är ett familjeföretag som grundades 1958 i Gnosjö och där har 

de sitt huvudkontor än idag. By Rydéns är verksamma inom 

beslysningsbranschen där de idag har en stark marknadsposition med ett 

väletablerat varumärke. I dagsläget har By Rydéns kontor i Gnosjö som är 

huvudkontoret, Hongkong, Guangdong och Arnsberg i Tyskland. By 



 

 46 

Rydéns lampor säljs världen över till både hem och offentliga miljöer. 

Deras varumärke präglas av tre nyckelord: pålitliga, passionerade och 

professionella. 

  

För att få en bild av By Rydéns som familjeföretag inom ett kluster som 

Gnosjö är har Anette Schill intervjuats. Anette och hennes make Håkan 

som är VD är båda två kopplade till familjeföretaget via giftermål och inte 

via blodsband till grundarna. Anette har en mycket bred roll som 

innefattar HR, marknad, projektledare och kommunikatör. Anette menar 

att det är typiskt småföretag att en person har flera olika roller och 

anledningen till det beror ofta på att kommunikationen går mycket 

snabbare hos mindre företag. Anette har en bakgrund som speditör på 

Volvo innan hon headhuntades av By Rydéns. När Anette började på By 

Rydéns sysslade dem främst med presentartiklar men även lite med 

belysning. Det var inte förrän de började att samarbeta med 

Smålandsdesign som intresset för belysning och lampor ökade hos By 

Rydéns och deras kunder. Anette hade ansvar över detta samarbete och 

insåg ganska fort att det var ohållbart att skilja By Rydéns och 

Smålandsdesign åt, istället integrerades de båda företagen och år 2000 

började By Rydéns att endast fokusera på belysning.  

5.3.2 Familjeföretagande 

Vid diskussionen kring familjeföretagande menar Anette att det både 

finns för- och nackdelar relaterat till det. Fördelarna enligt Anette är att 

beslutsvägarna i familjeföretag ofta är kortare vilket gör bolagen mer 

flexibla. En nackdel enligt Anette kan vara att familjeföretag med en stark 

familjekultur ibland blir för inställda kring att hålla allt inom familjen 

vilket gör att de riskerar att gå miste om kompetens. Anette beskriver 

exempelvis grundaren Arne som under sin ledartid var väldigt 

strukturerad och gärna ville bestämma mycket. Inte så konstigt menar 

Anette då företaget på flera sätt är hans “barn”. Anette förklarar 

fortsättningsvis att Arnes barn som leder idag är mer öppna och att de 

arbetar mer modernt nuförtiden. 
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Nu har polletten fallit där alla i organisationen börjar inse att vi behöver 

nya, unga människor.  

- Anette, 2019. 

Ledamöter med nytt perspektiv 

Att låta ledningen av ett företag i arv via familjen behöver nödvändigtvis 

inte betyda att det är rätt person som får rollen, det kan finnas personer 

utanför familjen som har den rätta kompetensen och som kanske hade 

gjort jobbet bättre. I By Rydéns fall som familjeföretag tycker Anette att 

det drivs på ett föredömligt sätt som präglas av öppenhet och 

medvetenhet. Det syns tydligt hos By Rydéns genom att de har tillsatt 

externa ledamöter för att få in ett annat perspektiv än familjens. 

Ledamöterna är samtliga välkända namn från regionen och ingen av dem 

har tidigare varit aktiv i bolaget. By Rydéns har kommit i kontakt med 

dem via sitt nätverk.  

  

Av de fyra barn som finns i ledningsgruppen idag så tror jag inte att 

någon av dem kommer att leda företaget i framtiden.  

– Anette, 2019. 

  

Bakgrunden till Anettes resonemang menar hon grundar sig i att ingen av 

barnen idag har intresse för att vilja ta över bolaget i framtiden. Till 

exempel har Anettes son Fabian anställts av By Rydéns, men det är inte 

för att han ska läras upp och sedan ta över företaget. De har anställt 

Fabian för att han ska kunna få en stabil grund att stå på i sin framtida 

karriär. Det har aldrig varit som avsikt att han ska leda företaget i 

framtiden. 

 

Våra initiativ sprids som en löpeld i Gnosjö 

Anette hävdar också att familjeföretag överlag tar ett större 

samhällsansvar i de regioner som de är aktiva inom. Det sociala 

engagemanget hos By Rydéns är idag stort och de känner att de vill vara 

ett gott exempel för andra företag att följa. Idag stöttar By Rydéns 

“Gnosjö Global Association” som är en organisation grundad av en tjej 
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från Gnosjö som hjälper utsatta kvinnor runt om i världen. By Rydéns 

sponsrar dem årligen med 50 000 kr. Utöver det sponsrar de även de 

lokala idrottsföreningarna med en summa pengar.  

 

När vi som familjeföretag i Gnosjö tar ett sådant initiativ med att sponsra 

Gnosjö Global Association sprids det som en löpeld i trakten. De andra 

företagen hänger på för de vill ju inte vara sämre än någon annan. 

- Anette, 2019. 

5.3.3 Gnosjö och relationer 

När Anette får frågan kring hur Gnosjö som region spelat roll för By 

Rydéns utveckling och överlevnad menar hon att det vara mycket positivt. 

Anette menar att det är Gnosjöandan som är nyckeln i detta. Det vill säga 

den öppenhet som företagen i regionen har gentemot varandra samt den 

höga graden av samarbete. Anette påpekar också att i Gnosjö litar man 

lika mycket på handslag som på ett skriftligt avtal.  

 

Mycket går mun till mun, man kollar först grannföretaget innan man 

annonserar. I vissa fall kan man till och med låna personal utav 

varandra. Det finns en kultur att alla känner alla här.  

- Anette, 2019. 

  

Anette påpekar dock att när By Rydéns och de andra företagen i Gnosjö 

lånar personal av varandra ofta har att göra med konjunkturer och 

ekonomisk aktivitet. Är det exempelvis högkonjunktur inom en bransch 

och lågkonjunktur inom en annan kan företaget som har lågkonjunktur 

exempelvis låna ut sina lagerarbetare till företaget som har 

högkonjunktur. Genom att samarbeta på det viset blir det en win-win 

situation för båda parter då företaget med mindre ekonomisk aktivitet 

behöver avlasta personal medan företaget med hög ekonomisk aktivitet 

behöver mer.  
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Vi tar mycket hjälp av våra vänner här i regionen som har företag, i 

Gnosjö är man flexibel och villig till att hjälpa. 

- Anette, 2019. 

Privata relationer med hjälp av näringslivsföreningar 

Det finns också näringslivsföreningar i Gnosjö som Anette menar har 

främjat Gnosjöandan ytterligare. Föreningar där företagen samlas och 

diskuterar hur de kan hjälpa regionen och varandra tycker Anette har haft 

en positiv effekt. Till exempel har det möjliggjort bättre frakter av varor 

från utlandet genom att företagen kan lägga beställningar tillsammans. 

Dessa föreningar har också haft en positiv påverkan på Gnosjö ur ett 

socialt perspektiv genom att de gjort det lättare för personer med speciella 

behov att få jobb. Genom dessa föreningar menar Anette att företagare lär 

känna varandra privat och inte bara affärsmässigt och det har gjort dem 

ännu mer benägna till att hjälpa varandra. Dessa föreningar menar Anette 

inte har hjälpt By Rydéns särskilt mycket då de redan har egna nätverk 

som de vänder sig till. Det är de mindre företagen som gynnas allra mest 

av dessa föreningar.  

 

I frågan ifall de har relationer med universitet och dylikt så svarar Anette 

att de ofta får förfrågningar från olika närliggande universitet om praktik. 

Anette svarar att de gör så gott de kan och att de till exempel i dagsläget 

har en praktiserande student men att de helt enkelt inte kan acceptera alla 

förfrågningar de får. Relationerna med kringliggande universitet är därför 

minimal.  

 

Starka och långvariga relationer 

De affärsmässiga relationer som finns hos By Rydéns anser Anette har 

varit långvariga och det är främst B2B-relationer. De kunder som de har 

idag har haft under mycket lång tid och det finns en stark tillit mellan 

dem. By Rydéns byter inte en leverantör om det inte finns mycket goda 

anledningar till det. De relationer som de har med sina leverantörer idag 

är Anette stolt över. De reser ofta tillsammans med sina olika leverantörer 

som de har världen över i bland annat Kina och Hongkong. Det kan vara 

resor till Italien eller Tyskland för att gå på olika mässor tillsammans, 
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men även för att stärka relationen till leverantören ytterligare. Anette har 

bland annat en god väninna som hon ofta reser med. Väninnan är verksam 

i ett annat bolag i Gnosjöregionen som heter LJ Produkter. Företaget är 

också verksamma inom belysningsbranschen.  

 

Man ser dem aldrig som konkurrenter, utan mer som kollegor i 

branschen.  

- Anette, 2019. 

Konkurrens ska inte påverka privata relationer 

Anette menar att även ifall hennes privata kontakter inom LJ Produkter är 

verksamma i belysningsbranschen och i många avseenden kan betraktas 

som konkurrenter så ska det inte påverka deras privata- eller 

affärsmässiga relation. By Rydéns har också flera relationer i regionen 

som sträcker sig långt tillbaka i tiden och de lokala relationerna 

påbörjades ofta genom de personliga nätverken som fanns.  

 

Man känner någon som känner någon och på det spåret går det. Som jag 

sa innan, alla känner alla och folk är inte blyga för att fråga sig fram här. 

- Anette, 2019. 

Vi stannar i Gnosjö! 

Om By Rydéns någon gång i framtiden skulle flytta sitt huvudkontor från 

Gnosjö tror inte Anette kommer att hända. Anette menar att det är viktigt 

för dem som familjeföretag att stanna kvar i Gnosjö, det är där som de en 

gång startade och har sina rötter. Det har med företagets arv att göra samt 

att de som arbetar på By Rydéns känner en tillhörighet till regionen. De 

ville heller inte gå miste om Gnosjöandan som är unik för klustret som de 

befinner sig inom idag.  

5.4 Combi Montage Lammhult 

5.4.1 Intervjupersonernas bakgrund 

Torbjörn Johansson är ägaren till Combi Montage i Lammhult och han 

beskriver att mycket av sina framgångar grundat sig på tillfälligheter. 
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Torbjörn är uppväxt i Lammhult och han har under sin uppväxt haft en del 

jobb både i Sverige såväl som utomlands. Han har jobbat både inom FN-

tjänst på olika sjukhus i Vietnam och därmed fått viss erfarenhet kring 

arbetslivet. Att Torbjörn hamnade i just montering av skyltar är enligt 

honom en tillfällighet. Torbjörn jobbade tidigare på Abstracta i Lammhult 

samt Lammhults möbler och har med det känt på en liten del av varje. 

Combi Montage startade Torbjörn tillsammans med sin fru Lisbeth år 

1985. Dock har Torbjörn redan varit aktiv vad gäller skyltar sedan år 

1977. Sedan dess har allt bara rullat på enligt Torbjörn. Det var ett elände 

att starta bolaget själv. Torbjörn startade bolaget då han fick tinnitus och 

tänkte ta det lite lugnare. Han beskriver att ljudet som finns i öronen är 

stressande. Då tänkte han att det blir perfekt att starta ett företag och åka 

ut och både göra och montera skyltar. Detta gick dock ganska snabbt över 

i att montera skyltar på grund av att de flesta jobben handlade just om 

montering snarare än tillverkning. Till en början var Torbjörn ensam i 

företaget, något som han insåg snabbt inte fungerade. 

 

Jag fick mycket jobb från början. Jag var ensam, och det gick ju inte. Jag 

var tvungen till att ha en, sedan gick det väldigt fort och sen var jag 

tvungen till att ha två, till att i dagsläget vara upp i 18 personer. 

- Torbjörn, 2019. 

 

Idag har Torbjörn inte chefspositionen längre utan han har gett över 

taktpinnen till sin äldste son Fredrik som idag är VD i företaget. Idag 

omsätter företaget cirka 30 miljoner kronor och arbetar aktivt i Norden, 

men försöker hålla sig så mycket som möjligt i Sverige. 

 

Lisbeth, Torbjörns fru, är ursprungligen från Örebro och har under större 

delen av sitt liv jobbat med ekonomi. Först arbetade Lisbeth på Abstracta 

i Örebro. Abstracta hade under den tiden sitt kontor i Örebro innan det 

flyttade till Lammhult. När företaget väl flyttade sitt kontor ner i 

Lammhult valde Lisbeth sig för att jobba vidare på företaget och flyttade 

därför ner till Lammhult. Där arbetade hon i cirka tio år innan Torbjörn 

och Lisbeth startade sitt eget. Sedan dess har Lisbeth tagit hand om 
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ekonomin på Combi Montage fram tills åtta år tillbaka. Idag har både 

Lisbeth och Torbjörn inga specifika arbetsuppgifter utan besöker företaget 

ibland för att “styra upp lite i företaget”. De försöker att inte lägga sig i 

särskilt mycket utan låter ansvaret gå över mer till Fredrik. 

5.4.2 Företaget 

Från en början var vi väldigt försiktiga. Vi hade inget kontor från början 

utan arbetade hemifrån. När vi hade projekt med olika företag så 

träffades vi i köket hemma. Därmed lade vi en grund till att tjäna en hel 

del pengar i början och sedan gav det ena det andra. Först år 1989 

byggde vi vårt riktiga kontor här i Lammhult. Detta var en stor satsning 

från den lilla boden men det har ju visat sig att vi hela tiden har 

utvecklats.  

- Torbjörn, 2019. 

 Från sommarjobb till VD 

Torbjörn beskriver att det var rent naturligt att hans söner kom in i 

företaget. Det började med att man jobbade på företaget under somrarna 

och när det behövdes. Med tiden blev sönerna blev helt enkelt allmänt 

intresserade av företaget. Lisbeth förklarar att hon gav sin del av företaget 

till dem relativt tidigt, år 1998. Lisbeth övergav 24% till vardera son och 

resterande 52% äger för tillfället Torbjörn. 

 

Det kändes bra att göra en sådan generationsväxling. Det var bara det att 

på den tiden fick man betala en hel del skatt. Hade vi vetat det hade vi 

kanske väntat. Nästan 2 miljoner kostade det i skatt som vi fick betala in 

privat.  

- Lisbeth, 2019. 

 

I dagsläget är vår äldste son Fredrik VD i företaget. Henrik är den yngsta 

och även han är på kontoret. Sedan finns Carro som sköter all ekonomi i 

företaget. 
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Sedan har vi fastighetsbolag också. Vi har fastigheter nere i centrum som 

vi köpte år 2001. Detta köpte vi eftersom vi tyckte att det var lite dåligt att 

göra här på Combi Monatge och då skulle vi ha lite fastigheter som dom 

skulle ha renoverat på istället för att vara hemma. Men sen så har vi inte 

haft något dåligt. 

Lisbeth, 2019. 

 

Vi värnar om vår personal 

Hos Combi Montage har det nästan aldrig sagts upp någon personal. 

 

Vi har haft stora projekt Vi hade ett jättestort projekt med Statoil och gick 

i blixthastighet. Vi hade ganska mycket folk inblandat. Sedan hade vi även 

OKQ8 som vi skyltade om och då hade vi jättemycket folk, 20 personer 

inhyrda och då sa vi upp två personer. Dessa personer var däremot 

tillfälligt anställda, men för oss kändes det ändå lite bittert att behöva 

säga upp någon. Det fanns också en annan i företaget som valde att gå 

vidare och läsa. 

- Torbjörn, 2019. 

 

De flesta som väljer att sluta hos oss är på grund av att de tröttnar på 

resans gång. Vissa anställda ligger ute på fältet måndag till torsdag och 

då kan det vara så att de ligger ute precis hela veckan, men det kan också 

vara att de kommer hem varje kväll, men att de då inte kommer hem 

klockan fem utan kanske vid sex eller sju. Men sen är dem alltid lediga 

fredagarna. 

- Lisbeth, 2019. 

Vi arbetar som underleverantörer 

Torbjörn beskriver att Combi Montage i stort princip arbetar som 

underleverantörer till andra skyltföretag, som är marknadsförande och 

som inte har några egna montörer. I stora drag säljer företag projekt och 

sedan får Combi Montage uppdraget att montera upp skyltarna och sköta 

logistiken utåt. Dessutom är företaget inget tillverkande företag. 
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Nu har även Coop köpt alla Netto-butiker i Sverige och då kommer det 

naturligtvis inte heta Netto längre. Det ska ju ha någonting med 

kooperationen att göra. Då har vi fördel där och kan montera nya skyltar 

åt dem. Det rör sig om 120 butiker och är ett jättejobb. 

- Torbjörn, 2019. 

 

Det rör sig om cirka 50 butiker för vår del, om man tänker södra Sverige. 

- Lisbeth, 2019. 

 

Reducerade kostnader tack vare Lammhult 

Enligt Torbjörn anses Combi Montage ligga oerhört bra till geografiskt. 

Drar man en cirkel runt Lammhult på 20 mil så når Combi Montage 

nästan hela Götaland. Företaget ligger väldigt centralt vilket även varit en 

fördel för resekostnader. 

 

Det är känsligt det här med resekostnader. Alltså om ett företag ska ha ett 

uppdrag utfört och de exempelvis ska betala 40 mil i resekostnader vilket 

kostar dem ungefär 6000 kronor. Det är egentligen pengar man inte har 

någonting för mer än att man har två killar som ska komma och sätta upp 

lite skyltar. 

- Torbjörn, 2019. 

5.4.3 Lammhult och Relationer 

När Combi Montage grundades hade Torbjörn och Lisbeth inga lokala 

kunder utan hade kunder främst från Stockholm. 

 

Jag har ju jobbat 10 år på, det hette Hults på den tiden. Jag hade rätt lätt 

för att snacka och skaffade mycket kontakter innan jag vågade ta det här 

steget med att hoppa av. Eller vågade?... Jag kände mig nästan tvungen 

till att göra det. 

- Torbjörn, 2019. 
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Företaget har nästan hela tiden haft mycket att göra. De har även blivit 

förfrågade till att göra uppdrag åt H&M, vilket visade sig vara alldeles för 

stort för lilla Combi Montage att genomföra uppdraget. Något som 

resulterade i att de tackade nej till erbjudandet. 

 

Jag hade inte kört själv mer än ett år när jag fick en förfrågan från ett 

stort företag i Stockholm om jag kunde ta hand om en omprofilering av 

Statoil, Esso Statoil, i södra Sverige. Och ja, vi kunde titta på det. Då sa 

de, hur många man är ni? Ja, jag var tvungen till att ljuga. Jag visste ju 

att jag lätt kunde fixa fem eller sex man vilket kunde ge oss tre arbetslag. 

Det handlade bara om att skaffa bilar osv. Vi fick det jobbet och det var 

grundplåten till det hela. Vi tjänade bra med pengar på det jobbet. Vi 

körde stenhårt från sju på morgonen till 8 eller 9 på kvällen. Uppdraget 

gick under sommarhalvåret och det var ju positivt. 

- Torbjörn, 2019. 

 

Det ena gav det andra. Det är inget företag som kan starta fullt upp för 

då blir det fel. Jag trodde det till en början men efter ett tag insåg jag att 

man behöver jobba hårt. 

- Torbjörn, 2019. 

 

Rekrytering med fokus Lammhult 

Vid frågan om vad Lammhult har betytt för Combi Montage var svaret 

relativt lite. Det förklaras att företaget mestadels använt sig av Lammhult 

när de genomgår rekryteringsprocesser. Combi Montage vill helst 

rekrytera personal som befinner sig i Lammhult eller har en bakgrund i 

det geografiska området. 

 

Jag känner de flesta föräldrarna vars son eller dotter blivit anställd här 

på företaget. Jag tror mycket på generna. Duktiga killar som är med på 

noterna. Att man har personkännedom och att man tror att det här blir 

jättebra om jag anställer exempelvis personens son. Ibland visar sig 

resultatet inte överensstämma helt men det kan man aldrig veta. 

- Torbjörn, 2019. 
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Tryck på bilar 

Torbjörn nämner även att de vid sidan om Combi Montage hjälper andra 

företag och privatpersoner med tryck på bilar. Torbjörn känner inte att det 

är något som ska bli en ny verksamhet utan försöker bara att hjälpa andra 

för en liten slant samtidigt som det får lite omväxling till sitt 

huvudområde. Något som skapar en god stämning i företaget. 

 

Sponsring som bidrag 

Combi Montage är även med i Lammhult näringsliv som är en samling av 

de flesta företagen i Lammhult. Där har företaget frukostmöten. I 

Lammhults näringsliv sitter Fredde i styrelsen. I näringslivet är vissa 

företag mer engagerade än andra. Lisbeth förklarar att det knappt är några 

av de företagens chefer med i näringslivet längre. Därmed har de olika 

företagens bidrag till Lammhult riktat sig mer mot sponsring gentemot 

idrottsföreningar, att få folk att ställa lokalt med diverse uppgifter. Combi 

Montage förklarar att de bidrar relativt mycket till det lokala. 

 

Det är många som ringer in till oss och vill ha sponsring och vi tackar 

alltid ja till att göra det. Vi tycker det är viktigt att stötta våra idrottsmän. 

Exempelvis IFK Lammhult. Det kostar en hel del pengar att sponsra. 

Sedan har vi även Lammhultsdagen, tennisklubben, ridklubben. Det går 

att räkna upp nästan all förening i Lammhult som vi stöttar. Vi stöttar 

även skolan i olika projekt.  

- Torbjörn och Lisbeth, 2019. 

 

Hjälp utsatta barn för en liten slant 

Utöver Lammhult stöttar Combi Montage även en skola i Kenya. Henrik 

som jobbar i företaget brinner väldigt mycket för de fattiga delarna av 

världen. 

 

Vi ser att vi med mycket små medel kan bygga upp till 3 skolsalar. Det är 

inte samma strikta krav i de länderna för att bygga upp dessa salar. För 

25 000 kronor kan vi hjälpa upp till 250 elever med mat i två till tre 
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månader. När man ser det från detta perspektivet känns det inte så 

jätteroligt att skänka pengar till Växjö Lakers när summan motsvarar en 

tiondel av en månadslön. 

- Torbjörn, 2019. 

 

Från en början fick Combi Montage lite hjälp från det lokala Lammhult, 

det då företaget gjorde lite egna plåtslagar, men företaget beskriver i stora 

drag att de tagit väldigt lite hjälp av det lokala. 

 

Vi stannar, landsbygden är framtiden! 

Vid frågan om Combi Montage skulle kunna tänka sig att lokalisera sig 

någon annanstans var svaret ett tydligt nej. Företaget har satt foten i så 

stora delar av Lammhult, dels med företaget Combi Montage, men även 

deras andra bolag som berör tre andra stora industrier och hyreshusen i 

Lammhult. Torbjörn och Lisbeth täcker mycket av Lammhults yta och har 

därmed inget intresse eller någon anledning för att vara någon annanstans. 

 

Jag tror på att landsbygden är framtiden, det är bara så. De personer 

som är i de stora organisationerna och som finns i storstäderna är ju inte 

riktigt nöjda. De bor i exempelvis Stockholm och vill egentligen inte bo 

där, den som bor i London är inte nöjd i London, samma gäller New York. 

Människan är ju så… Jag tror att det är lättare att handskas med 

landsbygden folk än vad det är i storstäderna. Man har mycket lättare för 

att organisera sig i städerna och därmed blir det dyrare. Trots att många 

säger att det inte finns någon framtid är jag övertygad av att det visst 

finns. 

- Torbjörn, 2019. 

 

Det finns en del i Växjö som söker hus här i Lammhult. Man får ju ett rätt 

så hyfsat hus här för ungefär en miljon. För det priset får du nästan 

ingenting i Växjö. Man kan nästan säga att Växjö har fått 

Stockholmspriser på bostadsrätter och så vidare. 

- Lisbeth, 2019. 
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Tiden har förändrats... 

Vid frågan om Torbjörn eller Lisbeth haft affärsmässiga relationer med 

sitt privata nätverk var svaret nej i dagsläget. Rent historiskt sett har 

däremot båda haft affärsmässiga relationer med privata nätverk. 

 

Innan hade vi affärsmässiga relationer med våra vänner. Detta hade 

också en relativt stor betydelse då. Vi fick en jätterelation med nästan alla 

våra kunder. Det här med skyltar blev nästan som en familj. Skyltbolaget 

som vi omsatte mycket pengar åt åkte vi mycket på semester med. [...] 

Förr var det mer regel att man skulle träffas två gånger om året. Gå på 

god middag och ta tio groggar och komma hem aspackad. En del fixade 

ju inte alls det och tack och lov så är det nästan borta idag. 

- Torbjörn, 2019. 

 

Förut var vi väldigt ofta uppe i Stockholm och var ute och åt med alla 

möjliga. Man åt ju julbord tre gånger om dagen. Alla ville bli smorda. 

Dessa relationer vi byggde upp då är dock inte alls så starka längre. Vi 

gratulerar dom mest på födelsedagen. 

- Lisbeth, 2019.  

 

på den tiden ringde man mycket runt till folk. Man satt inte och mejlade 

till varandra som man gör idag. Idag försöker vi på olika sätt att bygga 

långsiktiga relationer. 

- Lisbeth, 2019. 

 

Combi Montage avslutar med att beskriva att den lokala förankringen ger 

en tillit till Torbjörn, Lisbeth och Combi Montage. 
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5.5 Värnamo Näringsliv 

5.5.1 Intervjupersonens bakgrund 

Ulf Annvik är 52 år och kommer från Göteborg, han är uppvuxen i 

Trollhättan i en familj där han var ett av fyra syskon. Ulfs pappa var 

kommundirektör och har alltid varit en offentlig person och Ulf menar att 

han är van vid en sådan roll. Idag är Ulf VD för Värnamo Näringsliv och 

har varit det sedan 2013 och arbetar dagligen med regionens utveckling. 

Ulf startade sin karriär genom att starta upp en sportbutik när han gick i 

gymnasiet. Sedan läste han fyra års tekniskt program innan han 

tjänstgjorde inom det militära. Efter att han var klar med det militära tog 

han anställning på SAAB i Trollhättan, men kände efter en tid där att han 

ville läsa till civilekonom, vilket han då han då gjorde i Karlstad. När Ulf 

läste till civilekonomen var programmet upplagt över tre och ett halvt år 

istället för fyra som det är idag. Han läste civilekonom med inriktningen 

redovisning och finansiering och efter sin studietid hade Ulf två val menar 

han, antingen att gå tillbaka till SAAB och bli inköpare eller att röra sig 

mot en storstad som Göteborg eller Stockholm. Ulf valde att röra sig mot 

Göteborg där han tog anställning på revisionsfirman PWC, vilket han 

menar var en naturlig fortsättning med tanke på utbildningen som han 

hade gått. 

  

Under Ulfs tid på PWC kom han i kontakt med mängder av företag. Allt 

från mindre familjeföretag till stora börsnoterade bolag. 

  

Jag lärde mig rent ut sagt skitmycket på PWC genom att jag fick komma i 

kontakt med alla dessa olika företag från helt skilda branscher. 

- Ulf, 2019. 

  

Efter ett par år på PWC blev Ulf sedan headhuntad av amerikanskt 

management och konsultbolag från Boston som heter Arthur D. Little och 

är ett av världens äldsta bolag inom den branschen som grundades 1886. 

De hade ingen verksamhet i Skandinavien och såg en stor potential där 
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och valde därför att headhunta Ulf för att kunna etablera sig. Ulf började 

först i Stockholm och sedan tillbaka till Göteborg, under fem års tid 

mellan 1993 och 1998 startade de upp kontor i Stockholm, Göteborg, 

Köpenhamn och Oslo med över 100 anställda. Ulf hade ansvar för 

ekonomin och rekrytering av personal under denna tid. 

  

År 1998 flyttade Ulf till Värnamo på grund av kärleken och blev även VD 

för Finnvedens Bil, vilket också var Ulfs allra första VD-jobb i karriären. 

Där var Ulf VD i fem år fram till 2003 där han sedan gick över till sin frus 

familjeföretag Gafs Kartong AB. 

 

 

Svärmor ringde upp och sa rakt ut att nu var det dags för mig att ta över 

familjeföretaget. 

– Ulf, 2019. 

  

Bakgrunden till att hans svärmor ringde upp honom var för att Gafs 

kartong hade fördubblat sina produktionsytor, men samtidigt även förlorat 

sin största kund som stod för hela 40% av försäljningen. Situationen var 

lite krisartad menade Ulf. Efter att Ulf gått in i familjeföretaget och fått 

ordning på saker och ting tog hans frus bror över ledningen, ett naturligt 

generationsskifte menar Ulf. 

  

Efter en sejour på Gafs Kartong gick Ulf vidare till ett bemanningsbolag i 

Jönköping som heter Vem Bemanning där var Ulf VD under ett års tid för 

att sedan komma tillbaka till Värnamo för att hitta en lämplig VD för 

Värnamo näringsliv, vilket till slut blev Ulf själv och nu har han varit kvar 

där sedan 2013. 

  

Jag har verkligen haft skitroligt här på Värnamo näringsliv under dessa 

år. 

– Ulf, 2019. 
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 5.5.2 Värnamo Näringslivs arbete med företag 

Värnamo näringsliv arbetar primärt med att utveckla näringslivet i 

Värnamo och Gnosjöregionen menar Ulf. Värnamo näringsliv har 

tillsammans med fyra andra kommuner i regionen startat upp ett 

näringslivsbolag som heter Business Gnosjöregionen vars syfte är att 

främja affärsutvecklingen och att attrahera kompetenta studenter. Ulf 

menar att det finns en brist på nyutexaminerade studenter inom regionen 

och att folk tenderar till att flytta från dessa orter i samband med studier 

men också att de vill testa på de större städerna först. De som väljer att 

flytta hem till sina hemstäder gör ofta det efter att de varit i storstäderna 

och flyttar senare hem för att stadga sig med familjen. Det långsiktiga 

målet med Business Gnosjöregionen är just att få nyutexaminerade 

studenter att direkt söka sig till dessa mindre kommuner för att på sätt få 

in kompetens till företagen. 

 

Distansutbildning för kompetensutveckling 

Värnamo näringsliv har börjat samarbeta med flera olika universitet runt 

om i landet genom att erbjuda universitetskurser på distans åt de skolorna 

i Värnamo för att på det sättet locka till sig kompetens. Ulf menar att en 

bakomliggande orsak till att det finns brist på kompetens i mindre 

regioner är just på grund av att det inte finns något universitet. Därför är 

detta då en lösning som kan komma åtgärda det. En av anledningarna 

enligt Ulf för att han skulle tillträda som VD på Värnamo Näringsliv var 

att de skulle bygga upp Gummifabriken som är ett stort företagscentrum 

där universitetskurserna erbjuds och flera företag har sina kontor. 

  

Arbetet med enskilda företag som Värnamo näringsliv gör går ut på 

företagsbesök där Ulf och hans anställda åker ut till företagen i regionen 

och diskuterar deras behov. Ulf menar att det återkommande problemet 

hos de företag som han besöker är just kompetensförsörjning. Det saknas 

kompetent personal med relevant utbildning. Därför anser Ulf att det är av 

stor vikt att kommunerna i regionen når ut till de studenter som tar 

examen från högskolor och att de får dem att inse deras värde. 
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Familjeföretag och nätverksträffar 

När det kommer till arbetet med ”vanliga” företag och familjeföretag, 

menar Ulf att det generellt inte är någon större skillnad. Det handlar till 

stor del om människorna som befinner sig inom företagen och vilken 

bakgrund som de har. Ulf nämner att de personer som kommer ifrån 

familjeföretag ofta har ett annat synsätt på nätverkande och värdet utav 

det, ofta är familjeföretag bekväma med de relationer och nätverk som de 

har och vill därav helst inte ändra på det. I de regioner som Värnamo 

Näringsliv arbetar är det också många mindre familjeföretag inom 

tillverkningsindustrin, främst i Gnosjöregionen och de företagen kan vara 

lite problematiska att arbete med när det kommer till nätverksträffar eller 

liknande. Det har ofta att göra med att deras produktion startar tidigt på 

morgonen och avslutas inte förrän senare på eftermiddagen, vilket gör att 

det kan vara svårt att komma loss ifall något skulle hända. Ulf menar att 

tillverkningsföretagens ägare och chefer tenderar till att vara engagerade 

och i produktionen för att säkerställa att det går rätt till och det är ofta 

anledningen till att de inte deltar på nätverksträffar i samma utsträckning 

som andra chefer eller ägare. 

  

Familjeföretag är ofta bekväma och har svårt att förändra sig, de ser 

gärna att de löser problemen på egen hand. 

– Ulf, 2019. 

Våga ta in externt perspektiv 

Ulf menar vidare att familjeföretag som är lite mindre till storlek ofta är 

kostnadsmedvetna i större utsträckning än ”vanliga” företag. Det har 

förmodligen att göra med att företagets kapital är ägarens kapital. Det 

handlar om familjens identitet och arv som finns i bolaget och därför är 

familjeföretagare ofta varsamma med diverse kostnader. Ofta har det 

också att göra med att familjemedlemmar innehar de flesta 

nyckelpositioner och tar de viktiga besluten tillsammans. Ulf menar att 

det kan komma att påverka dynamiken negativt. Därför kan det vara 

positivt för familjeföretag att ta in ett externt perspektiv för att kunna 

utveckla verksamheten i linje med de förändringar som sker i samhället 
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samt för att göra företaget mer flexibelt. För att ett bolag ska lyckas krävs 

det rätt kompetens och det är nödvändigtvis inte en familjemedlem som 

besitter det, utan det kan vara en extern person som inte har någon 

koppling till familjen. 

  

Familjeföretag tar stort ansvar lokalt, de älskar det lokala 

Vid diskussionen kring familjeföretag kommer Ulf in på det sociala 

ansvaret gentemot samhället som familjeföretag tar. Han menar på att 

familjeföretag tar ett oerhört stort samhällsansvar när det kommer till att 

engagera sig i föreningslivet och genom sponsring till lokala 

idrottsklubbar och andra ideella organisationer som finns i exempelvis 

Gnosjö eller Värnamo. Ulf menar att familjeföretag tenderar till att känna 

ett stort ansvar för regionen som de befinner sig inom, de tänker ofta att 

om de inte tar initiativet gör ingen det. 

 

Ulf fortsätter att lyfta fram sina tankar och erfarenheter med 

familjeföretag och nämner att de generellt också är lättare att samarbeta 

med och det grundar sig i att beslutsvägarna är kortare. Vill Ulf 

exempelvis komma i kontakt med ägaren till familjeföretag Y i Värnamo 

kan han bara ringa direkt till honom eller henne. Han behöver inte gå via 

ett huvudkontor i exempelvis Stockholm för att få ett besked. Ulf menar 

att det är den lokala förankringen som gör att företag vill engagera sig och 

den lokala förankringen tenderar familjeföretag att värna om mycket. 

Familjen känner ett starkt band till samhället där de en gång startade och 

ser gärna ofta att huvudkontoret blir kvar där. Det finns en kultur i 

regionen som de trivs i och vill bevara. Gnosjöregionen kännetecknas av 

lokal förankring med många familjeföretag och ett arbetsklimat som 

präglas av samarbeten företagare emellan och ett gemensamt tankesätt om 

att regionen i helhet ska må bra och utvecklas. 

  

Det är en fara för mindre orter om väletablerade familjeföretag 

försvinner då de ofta tar ett stort samhällsansvar och är bra på att 

samarbeta för att ta in stora affärer till regionen. 

- Ulf, 2019. 
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5.5.3 Gnosjöregionen 

Värnamo- och Gnosjöregionen kännetecknas av många familjeföretag 

inom tillverkningsindustrin. Ulf anser att Gnosjö framför allt är ett 

samhälle där företagen är tätt placerade och att det går cykla runt i Gnosjö 

och få i princip vad som helst tillverkat. Det är norra Europas mest 

industritäta region. Om ett företag inte kan tillverka något själva kan de 

bara be sin granne om hjälp så löser denne ofta det. Företagarna i Gnosjö 

är mycket mån om att regionen ska må bra och vill därför samarbeta med 

varandra för att hjälpa till. Det finns en stolthet för regionen som Ulf 

menar är unik och att det ligger i människorna som arbetar inom företagen 

i Gnosjö. Ulf lyfter fram tre nyckelord som han menar gör 

Gnosjöregionen unik och de är produktion, produktutveckling och 

samarbete. Dessa tre begrepp möjliggör tillsammans det 

konkurrenskraftiga kluster som finns i regionen.  

 

Företagen vill utveckla det lokala så mycket som det går 

En anledning till att just samarbeten mellan företagen i Gnosjö benämns 

som ett nyckelbegrepp menar Ulf har att göra med att företagen vill 

bevara den kompetens som finns. Även företag i regionen som har 

etablerat sig utomlands väljer att ha kvar mycket av sin verksamhet i 

Gnosjö. Han förklarar exempelvis att ett stort företag som flyttat sitt 

huvudkontor från Gnosjö till Malmö fortfarande har sin 

utvecklingsavdelning i Gnosjö för att det finns en speciell kompetens där.  

 

Ulf nämner som exempel att om någon person i ett företag vill bryta sig 

loss och starta eget, blir ofta det företaget som personen gick från en av 

dennes kunder. Anledningen till det är för att människorna och företagen i 

Gnosjö vill att regionen ska må bra och för att de vill ge personen som 

startade eget en chans till att växa och etablera sig. Företag som förlorar 

anställda ser inte ned på dem, utan de ser på dem som en framtida 

affärspartner. Något annat som också påverkat och förenklat samarbetet 

mellan företagen är de korta beslutsvägar som finns och det har att göra 

med som Ulf menade på innan att det är många familjeföretag i regionen 
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där ägande och ledning går hand i hand. Är ett företag i behov av något 

räcker det oftast med att de ringer till företag Ys VD direkt istället för att 

gå via ett externt huvudkontor. 

 

Gnosjöandan är något för sig själv 

Ulf menar även att det inte går att kopiera Gnosjöandan som det benämns 

som. Det är inget arbetssätt som det handlar om, utan det är människors 

beteende över flera år som möjliggjort det som finns i Gnosjöregionen 

idag och det går inte att kopiera. Skulle en annan region försöka att 

kopiera det anser Ulf att det endast skulle vara en kortsiktig lösning som 

inte håller i längden. Det måste sitta djupt rotat hos folk för att det ska 

kunna gå i generationer. 

 

Företagen i Gnosjö och Värnamo med omnejd är mån som att stötta det 

lokala och gör därav gärna affärer med andra lokala aktörer. Det har 

återigen att göra med att de har en stark anknytning till regionen och vill 

att den ska må bra och därför främjas just lokala företagssamarbeten. 

  

Man gör gärna affärer med personer som man har en relation till 

eftersom man gärna ser att affären mynnar ut i en stark långsiktig 

relation. 

- Ulf, 2019. 

  

Yngre familjeföretagsägare söker sig utanför den lokala regionen 

Vid diskussionen kring själva Gnosjöandan och hur den vuxit fram samt 

hur den är idag menar Ulf att den fortfarande är oerhört stark och är något 

som fortfarande genomsyrar regionen. Dock har den förändrats i linje med 

de generationsskiften som sker inom de olika familjeföretagen. De yngre 

generationerna har enligt Ulf en annan syn på omvärlden och värdesätter 

andra saker än vad deras föräldrar exempelvis gör. Den yngre 

generationen som nu kommer in i bolagen menar Ulf ser gärna utanför 

den lokala regionen för att hitta nya potentiella affärspartners. De tenderar 

till att vara inriktade på att hitta den bästa partnern istället för att gå till sin 

granne som innan var ett naturligt steg. Affärsvärlden förändras i en allt 
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snabbare takt idag vilket gör att företagare behöver vara flexibla och det 

är den yngre generationen mer benägna till anser Ulf. Vidare hävdar Ulf 

att de förändringar som sker idag är bra och nödvändiga för samhället. 

Om Gnosjöregionen ska fortsätta att vara unik och konkurrenskraftig 

krävs det att de följer med i den utveckling som sker i samhället. 
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6. Analys 

6.1 Kluster 

Piperopoulos (2011) förklarar hur ett klusters utveckling beror på bland 

annat specifik kunskap, traditionella erfarenheter, lokal efterfrågan och 

anslutning till marknader och delad infrastruktur. Ser man till 

Gnosjöklustret som betraktas som ett av de mer välutvecklade klustren i 

Småland stämmer de ovannämnda faktorer väl. Från intervjun med 

företag X som befinner sig i klustret framkom det att all produktion sker 

inom företagets lokaler i Gnosjöregionen. Med detta förklarade Patrik 

som VD på företaget att de lokala leverantörerna spelar en vital roll för 

deras verksamhet. Detta gör att Företag X, som är en av de större 

företagen i Gnosjöklustret, blir de mindre lokala företagens större kunder 

och därmed spelar Företag X en betydande roll för att främja 

Gnosjöandan. Här spelar Piperopoulos (2011) samt Porters (1998) teori 

om lokal efterfrågan stor roll eftersom lokala företag efterfrågar 

specialiserade plast- och metallprodukter och det uppstår relationer 

företag emellan som kan uppfylla varandras behov. 

  

Öppenhet och samarbete 

Anette Schill på By Rydéns och Ulf Annvik på Värnamo näringsliv 

påpekade att Gnosjöregionen kännetecknas av en öppenhet som bidrar till 

unika relationer både affärsmässigt och privat. Lammhultsklustret som i 

huvudsak agerar mot möbelbranschen har i många sätt kretsat kring 

logistik då möbler ofta kräver stora ytor och stora leveranser sett till 

volym. Erik på Nilssons möbler i Lammhult nämnde under 

intervjutillfället hur möbelföretagen ibland kan synkronisera leveranser 

för att på ett bra sätt tillfredsställa kunder som kommer till Lammhult 

eftersom Nilssons möbler tillsammans med andra möbelföretag har en 

viktig roll i möbelklustret. Viktigt att notera är att företagen har olika 

logistiksystem, men att de vid en synkronisering av leveranser utnyttjar en 

delad infrastruktur. Detta är i linje med Piperopoulos (2011) teori för 

utveckling av ett kluster där även delad infrastruktur kräver en öppenhet 
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företagen emellan. Öppenheten frodas av samarbete och tillit i kluster och 

enligt oss är det en anledning till att det finns ett samspel mellan kluster 

och familjeföretag. Sett till vad intervjupersonerna hävdar går det att 

konstatera att kluster kan möjliggöra och bidra till att familjeföretagen 

bygger upp unika relationer som är dynamiska och långsiktiga. 

 

Lokal förankring och geografisk position 

Porter (1998) nämner att geografisk position i teorin inte bör spela större 

roll i dagens samhälle då företag kan skaffa sig input i ett snabbt 

knapptryck. Porter (1998) menar dock att det i praktiken är annorlunda då 

ett kluster ger företagen i regionen stora fördelar. Efter att ha genomfört 

intervjuer hos olika företag som är belägna i kluster går det att konstatera 

att detta stämmer väl. Eftersom både Gnosjö och Lammhult är exempel på 

två regioner som specialiserar sig i metall- och plastindustrin respektive 

möbelindustrin spelar den geografiska lokaliseringen stor roll. Ulf på 

Värnamo Näringsliv nämner till exempel ett företag som grundades i 

Gnosjö men som flyttat sitt huvudkontor till Malmö fortfarande har sin 

utvecklingsavdelning i Gnosjö på grund av den kompetens som finns i 

klustret. Något som uppmärksammades under samtliga intervjuer var att 

de företag som intervjuades i Lammhults- och Gnosjöklustret ansåg sin 

egen lokalisering som strategisk. Erik på Nilssons möbler nämnde 

exempelvis att möbelföretag utanför Lammhultsklustret är konkurrenter 

och möbelföretag i Lammhult är mer som kollegor. Detta innebär att 

företag som är lokaliserade inom detta geografiska område spelar en 

annorlunda roll än de företag som befinner sig utanför företagets kluster. 

Även Patrik på Företag X ansåg att deras placering i Gnosjöklustret är 

strategiskt och det skulle inte komma på tal att ha kärnan av företaget 

någon annanstans än i den lilla bygden. Exemplet här var hur hans 

barndomskamrat ledde till att Patrik introducerades till ett byggbolag som 

idag är deras största kunder som då möjliggjordes med hjälp av Patriks 

privata kontakt i regionen. Anette på By Rydéns belyser detta hon också. 

Anette förklarade att trots att By Rydéns har kontor runt om i världen 

kommer huvudkontoret med största sannolikhet aldrig att lämna Gnosjö. 

Hon menar att det är viktigt som familjeföretag att stanna där de en gång 
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startade och har sina rötter för att de känner en speciell tillhörighet till 

regionen både privat- och affärsmässigt. Exempelvis säger Anette att 

Gnosjö haft positiv inverkan för företaget. Hon menar att det är 

Gnosjöandan som är nyckeln till deras framgång. Gnosjöandan 

kännetecknas av en öppenhet, som främjar samarbeten, något som även 

Ulf påpekar. Detta är något som tyder på ett samspel mellan kluster och 

familjeföretag där tillhörigheten till regionen bidrar till bättre 

affärsmöjligheter och som är svåra att replikera någon annanstans. 

 

Just tillhörighet till regionen är något som genomsyrar samtliga företag 

som intervjuades då alla intervjupersoner talade väldigt gott om sin egen 

region och hur mycket regionen bidrar till deras företag. I och med att 

samtliga intervjuer tyder på att den lokala förankringen är väsentlig för 

företaget både privat och affärsmässigt, kan därför Porters (1998) 

påstående att den geografiska lokaliseringen roll är vital, trots att 

digitaliseringen idag har gjort det möjligt att anskaffa input var som helst i 

världen. 

 

Regionskunskap  

När det talas om kluster och företag vars huvudområde innefattas i 

klustrets huvudsakliga industri är Piperopoulos (2011) teori om specifik 

kunskap och traditionella erfarenheter intressant. Det är specifikt två av 

företagen som intervjuades som var verksamma inom den industri som 

klustret specialiserar sig i. Det var Företag X i Gnosjöklustret som är 

verksamma inom stålindustrin, och Nilssons möbler som är verksamma 

inom möbelindustrin. Anledningen till att detta är väsentligt att ta hänsyn 

till är för att dessa två företag besitter en specifik kunskap och 

traditionella erfarenheter inom deras industrier. Företag X arbetade på det 

sättet att samtlig produktion av deras stålprodukter sker i Gnosjöregionen. 

Som tidigare nämnt har de därför många lokala leverantörer i regionen. 

Patrik förklarade att Gnosjöregionen är en oerhört lösningsorienterad och 

entreprenöriell region som har bidragit mycket till Företag X framgång, 

och den kunskap som finns i regionen spelar därför en betydande roll för 

företag X och andra företag. Erik från Nilssons möbler berättar hur det är 
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viktigt för dem att förknippas med ett möbelrike som Lammhultsklustret. 

Han nämner att det är stor konkurrens för möbelbranschen idag, dels av 

större kedjor men framförallt av internet-handeln. Med detta förklarar 

Erik att människor ofta förknippar kompetens inom möbelhandel med just 

Lammhult. I linje med Piperopoulos (2011) som lägger vikt vid 

traditionella erfarenheter förklarar Erik att han är stolt över att kunna 

driva ett företag ute på landsbygden och att de med hjälp av andra 

kringliggande företag spelar en viktig roll för att människor ska göra 

fysiska köp i butikerna i Lammhult. Det som gör Lammhultsföretagen 

bättre än andra möbelföretag är den personliga expertisen som dem kan ge 

till kunder. Just den här expertisen anser vi är viktiga för klusterområden 

för det förknippar enskilda företag med en viss region och det är även 

något som Piperopoulos (2011) tycker är vitalt för kluster.   

 

Relationer 

De två företagen som nämndes tidigare förklarade under sina intervjuer 

hur viktiga deras lokala privat- och affärsmässiga relationer var. Combi 

montage påpekade dock att de i affärsmässig mening inte haft någon 

större nytta av Lammhult. En tanke är att Combi Montage verkar utanför 

Lammhultsklustrets huvudsakliga industri, det vill säga möbelindustrin. 

Ulf på Värnamo Näringsliv förklarade under intervjun att anledningen till 

att klusterföretag fungerar generellt sett bättre än utomstående företag är 

för samarbetet mellan just kluster och familjeföretagen. Ulf menar att 

samarbetet är bron mellan kluster och familjeföretag och att det bygger 

och stärker långsiktiga relationer. En förutsättning för att samspelet 

mellan kluster och familjeföretag ska uppkomma är att företagen emellan 

ska verka inom liknande industrier. Ulf påpekade att det i princip går att 

cykla runt i Gnosjö och få vad som helst tillverkat, detta gör att företag 

som inte har möjlighet att producera en specifik vara i sina egna lokaler 

letar bland andra klusterföretag. Detta är tydligt hos exempelvis Företag X 

som enkelt kan hitta stålleverantörer i Gnosjö till sin produktion, eller 

Nilssons Möbler som enkelt kan finna kompetens inom möbelindustrin i 

Lammhult. 
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Johannisson, Ramírez-Pasillas & Karlsson (2002) hävdar att i de nätverk 

som företag agerar inom finns relationen företag emellan. Sådana 

relationer går tydligt att se hos bland annat By Rydéns, Nilssons möbler 

och företag X. Samtliga tre företag har idag nära samarbeten med lokala 

företag inom sina givna regioner samt att de också på något sätt är i 

kontakt med institutioner som främjar det lokala företagandet. Det som 

skiljer sig är dock Combi Montages affärsrelationer i Lammhult, Torbjörn 

menar att de idag inte samarbetar med andra företag i Lammhult på grund 

av att det inte är ett möbelföretag, men att de är en del av Lammhults 

näringslivsförening. Med detta i åtanke spelar Combi Montage en annan 

roll för Lammhult än vad möbelföretagen gör. Möbelföretagen bidrar med 

branschspecifik kompetens vilket Combi Montage inte gör. Däremot kan 

företag som inte är en del av branschen som exempelvis Combi Montage 

ändå gynnas av att befinna sig inom regionen eftersom de kan utnyttja 

sina privata relationer lokalt för att exempelvis rekrytera personal. Det 

finns en lokalkännedom där Torbjörn menar att han förlitar sig på de 

kontakter som han har i regionen. Barnen till de företagsledare som 

Torbjörn känner tenderar till att bli potentiella kandidater att anställa.  

6.2 Familjeföretag i kluster 

Stough et al. (2015) belyser att familjeföretag spelar en betydande roll för 

en region och att detta behöver utforskas betydligt mer för att kunna dra 

slutsatser till hur samspelet är mellan familjeföretag och en region. Att 

undersöka sambandet dem sinsemellan är viktigt för att identifiera 

barriärer men även för att undersöka ett familjeföretags roll i en region. 

Bättre förståelse för familjeföretag leder till att man kan hitta lösningar till 

varför det finns ojämn fördelning av tillgångar i ett geografiskt område. 

Genom de examinerade klustrena går det att säga att branschen som 

företag befinner sig i har en betydande roll för hur mycket ett företag 

samspelar med ett kluster. Vidare framförs även att företag som har 

produktion tenderar till att bygga mer lokala relationer jämfört med de 

som inte har någon.  Den bakomliggande grunden till detta kan vara att 

klustrena historiskt sett har haft mycket produktion i området, något som 



 

 72 

lett till att företag byggt lokala relationer med varandra. Combi Montage 

är ett företag som inte har mycket lokala relationer med företag i 

Lammhult, varpå en antagande orsak till detta beror på att de inte har 

någon tillverkning. Nilssons möbler i Lammhult har även dom inte någon 

produktion. Däremot har de lokala relationer och samarbeten med andra 

företag i området. Det går även att anta att företaget historiskt sett haft 

relationer med andra företag i regionen och att dessa kvarstått. Stough et 

al. (2015) beskriver som sagt att familjeföretag karaktäriseras av en unik 

företagskultur med långsiktig orientering i sitt beslutsfattande, sådant är 

fallet för de studerade företagen i Lammhult och Gnosjö. 

 

För att undersöka hur familjeföretagande och regionslära påverkar den 

ekonomiska utvecklingen i en region beskriver Stough et al (2015) att det 

finns tre huvudområden som är grundläggande: Aktörer, plats och tid. 

Enligt Stough et al (2015) har familjeföretag en egen karaktär med egen 

familje- och företagslogik. Av de studerade företagen i klustret Gnosjö 

och Lammhult är det tydligt att varje enskilt företag har en unik jargong 

där de har egna åsikter till hur de vill utveckla regionen som de verkar 

inom. Eftersom Combi Montage inte har många relationer med lokala 

företag utan snarare projektarbeten som sker utanför regionen blir det mer 

naturligt för dem att inte sätta sig in i andra lokala företags utveckling. 

Nilssons möbler, å andra sidan, arbetar aktivt med lokala konkurrenter, 

eller som som beskriver det som “samarbetspartners”. Möbelbutikerna i 

Lammhult är som tidigare nämnt väl medvetna om att de behöver locka 

turister och potentiella kunder till området och blir därmed tvungna till att 

arbeta gemensamt. Ur den synvinkeln blir samspelet mellan 

familjeföretagande och ett kluster unikt för varje enskilt familjeföretag 

beroende på bransch. En gemensam nämnare för att beskriva 

familjeföretags roll i ett kluster och hur ett kluster utvecklas ekonomisk av 

ett familjeföretag är genom sponsring. Samtliga företag sponsrar aktivt 

det lokala föreningslivet. 

 

Stough et al (2015) skriver att forskning av sambandet mellan 

familjeföretagande och kluster är idag vagt och det behövs djupare 
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undersökningar vad gäller interaktionen dem sinsemellan för att dra 

slutsatser till deras samband. Hur företagen agerar och hur de presterar i 

regionen. Det är tydligt att samtliga familjeföretag i regionen försöker 

bidra till det kluster som dem befinner sig i. Familjeföretagen beskriver 

att det finns en viss “tillit”, att kommunikationen mellan lokala kontakter 

är väldigt spontan och att klustrena belyses av en kultur där alla känner 

varandra. Företagen är därav mån om att upprätthålla de starka banden 

som finns i klustret. Både Combi Montage och By Rydéns försöker att 

anställa personal från sina respektive kluster. By Rydéns beskriver att det 

är effektivt under hög- och lågkonjunkturer då företag kan låna ut 

personal till företag som befinner sig i en högkonjunktur om man själv 

befinner sig i en lågkonjunktur, och vice versa. Det går att anta att detta är 

liknande i alla geografiska områden, men eftersom Lammhult och Gnosjö 

är ett koncentrerat område med nära kontakt och där långsiktiga relationer 

byggts upp har med största sannolikhet utbytet av resurser mellan företag 

betydligt större verkan i ett kluster. 

 

Christensen & Kimpensky (2004) menar att vid regioners utveckling är 

det viktigt att det finns företag eller organisationer som fungerar som 

klustermotorer. Dessa företag spelar en viktig roll i regionen och anses 

trovärdiga samt legitima hos de andra företagen. Ulf på Värnamo 

näringsliv menar att familjeföretag i Gnosjöregionen tenderar till att ta ett 

stort samhällsansvar när det kommer till att stötta och värna om det 

lokala. Allt från sponsring av de lokala idrottsklubbarna till att skänka 

pengar till olika välgörenhetsprojekt. Anette på By Rydéns menar att när 

väletablerade familjeföretag väljer att stödja diverse projekt leder det till 

att de andra företagen i regionen hänger på. Ingen vill vara sämre än 

någon annan och det tankesättet har gjort att företag och föreningar 

tillsammans bidrar till klustrets utveckling. 

 

Ur ett klusterperspektiv är skillnader vad gäller inflytandet hos olika 

företagstyper relativt tydlig. Företag som befinner sig i en bransch som 

klustret klart domineras av tenderar till att ha en större roll än företag som 

bedriver en annan verksamhet. Combi Montage var det företag som 
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nämnde att de inte hade lokala relationer. De använde sina pengar för att 

stödja föreningslivet i Lammhult, men också för att hjälpa utsatta barn i 

andra länder. De andra företagen beskriver att de arbetar för att stödja det 

lokala, i finansiella termer såväl som i relationsmässiga. Man kan säga att 

företagen arbetar som hjälpande händer till sitt klusterområde. Deras 

inverkan och roll i klustret påverkar därmed hur regionala processer 

fungerar i regionen. Erik på Nilssons möbler nämner att de var delaktiga i 

Lammhults näringslivsförening, det med många andra företag. Dock säger 

Erik att de inte lägger ner särskilt mycket tid i föreningen då många av 

VD:arna inte ens verkar i föreningen. Historiskt sett har föreningen 

förändrats enligt Erik. Många verkar i föreningen bara för att det “känns 

bra”. Tidigare var föreningen mer ägnad för att utveckla företag, 

relationer, Lammhult som region etcetera. Idag pratas det mindre om 

sådana aspekter utan mer om hur och vart företagen ska sponsra. 

Situationen kan beskrivas som att värdet i vad företaget får ut av 

föreningen har avlägsnat, något som anses kritiskt för ett geografiskt 

område. Det finns inga större ambitioner för att expandera hos de 

intervjuade familjeägda företagen och med det som grund blir bidraget 

gentemot det geografiska området och klustret starkt.  

 

Vidare menar Cucculelli & Storai (2015) att familjeföretag utgör 

konkurrensfördelar för de regioner där det finns många mindre företag. 

Eftersom familjeföretag kännetecknas av långsiktiga relationer och god 

tillgång till kapital innebär det att familjeföretagen kan vara till god hjälp 

med att förse de mindre företagen med kapital och nätverk. Det ligger 

också i linje med Christensen & Kimpenskys (2004) teori om att vissa 

företag fungerar som klustermotorer. Anette på By Rydéns menar att i 

Gnosjö finns det en stark kultur av att hjälpa varandra och om det startas 

upp nya företag menar Anette att de större aktörerna i regionen hjälper till 

genom att de börjar att köpa från dem och på det viset integrera dem i 

klustret. Även Ulf på Värnamo näringsliv instämmer på Anettes åsikt. 

Enligt Ulf är företagarna i Gnosjöregionen stolta över sin kultur och sitt 

arv och de har alla ett gemensamt tankesätt kring att regionen ska må bra. 
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7. Slutsats 
Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för samspelet mellan 

familjeföretag och kluster. Det som kan konstateras efter att ha genomfört 

fem olika intervjuer är att samspelet mellan familjeföretagande och 

kluster har flera gemensamma drag men att det varierar beroende på 

familjeföretagets omständigheter. 

 

En av infallsvinklarna i denna studie har varit vilken roll familjeföretagen 

spelar i ett kluster. Utifrån vad som uppkommit under intervjutillfällena 

samt den litteraturinsamling som gjorts går det att se kopplingar där vissa 

familjeföretag spelar en mer betydande roll i ett kluster än andra. Det 

finns familjeföretag som agerar klustermotorer inom sina givna kluster. 

Dessa företag är ofta väletablerade och har därav ett stort lokalt 

kontaktnät inom regionen där de ständigt bidrar till den lokala 

utvecklingen. Viktigt att poängtera här är att dessa klustermotorer är 

branschspecifika, det vill säga att de arbetar inom det givna klustrets 

huvudbransch. Ett exempel är ett av de intervjuade företagen som är en av 

de mer väletablerade i regionen som har all produktion lokalt. Eftersom 

all produktion sker lokalt är majoriteten av deras leverantörer närliggande 

företag i regionen. På det sättet bidrar detta företag till klustrets 

utveckling och spelar därför en viktig roll i klustret. Vad som 

uppmärksammats är även att producerande företag tenderar till att bygga 

mer lokala relationer. Det har också identifierats att branschdominerade 

familjeföretag i en region arbetar tillsammans för att göra regionen 

attraktiv och på grund av det spelar dessa familjeföretag en betydande roll 

i klustret och indikerar ett starkt samspel mellan kluster och 

familjeföretag. Samspelet kännetecknas även av den sorts 

branschspecifika kompetens som finns i det givna klustret.  

 

Företag som befinner sig i ett kluster men som inte arbetar inom klustrets 

givna bransch tar inte lika stor fördel av det som klustret kan erbjuda. 

Även om dessa företag inte i lika stor grad drar fördelar från klustret kan 

de ändå gynnas av att befinna sig i klustret. Det handlar det mer om 

sociala relationer än affärsmässiga. Familjeföretag gynnas av den lokala 
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förankringen som handlar om att dem bidrar till klustret på andra sätt än 

affärsmässiga. Det kan vara att på andra sätt stödja regionen genom att 

aktivt sponsra de lokala idrottsföreningarna eller andra samhällsprojekt. 

Deras samspel grundar sig mer på ett socialt ansvar gentemot regionen.  

 

Den andra infallsvinkeln har varit klustrets betydelse för familjeföretagen. 

Även här är familjeföretagens huvudsakliga bransch viktig. Flera av de 

familjeföretag som intervjuades, och som är verksamma inom den 

bransch som är utmärkande för klustret förklarar att det finns en speciell 

anda som är viktig för familjeföretagen. För företaget som ej var 

verksamma inom klustrets bransch är klustrets betydelse inte lika stor som 

de andra familjeföretagen, men att de ändå kan använda klustret på ett 

fördelaktigt sätt. Till exempel har deras lokala förankring och kännedom 

bidragit till att de endast rekryterar folk från regionen.  

 

För familjeföretagen som är verksamma inom klustrets bransch har det 

konstaterats att kluster spelar en vital roll för familjeföretagen. Flera av 

intervjuerna tryckte på att det är gynnsamt att förknippas med en specifik 

region. Klustret bidrar också med specifik kompetens som är unik och 

speciellt viktig för familjeföretagen. Det talades om en speciell kultur och 

lösningsorienterat tankesätt som har legat till grund för familjeföretagens 

framgång och därmed trycker på ett starkt samspel mellan kluster och 

familjeföretag. 

 

Avslutningsvis med hänsyn till vad som presenteras i ovan nämnda 

stycken finns det ett samspel mellan familjeföretag och kluster. Det kan 

konstateras att samspelet mellan kluster och familjeföretag är starkare för 

vissa företag, och svagare för andra. Det handlar bland annat om ifall det 

är producerande företag eller ej, men framförallt är det familjeföretagets 

och klustrets dominerande bransch som speglar samspelet. Även om 

samspelet mellan familjeföretag och kluster till stor del påverkas av 

branschen utesluter det inte de fördelar för familjeföretag som är 

verksamma i andra branscher. Därför finns det ett samspel även här men 

inte i lika hög grad, speciellt när det handlar om affärsmässiga relationer. 
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De privata relationerna och den lokala förankringen är dock det som 

utmärker samtliga familjeföretag som befinner sig i ett kluster, oavsett om 

de är branschspecifika eller ej. Genom familjeföretagens privata relationer 

och lokala förankring bidrar det till ett välmående kluster och därmed 

gynnas samspelet för samtliga familjeföretag. 
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8. Bidrag 

8.1 Teoretiskt Bidrag 

Studiens resultat påvisar att det finns ett samspel mellan familjeföretag 

och kluster, men att det skiljer beroende på om företaget är en del av 

klustrets givna bransch eller inte. Cucculelli & Storai (2015) menar att 

familjeföretag utgör en central roll i kluster som de andra företagen i 

klustret kan vända sig till. Detta speglar studiens resultat då flertalet 

familjeföretag har en nära relation med lokala kontakter i regionen, 

kontakter som de kan utnyttja affärsmässigt och socialt. Christensen & 

Kimpensky (2004) menar att vissa företag kan agera som klustermotorer 

och som har ett stort inflytande i de regioner där de verkar.  

 

Stough et al. (2015) menar att det finns begränsat med forskning till hur 

samspelet mellan familjeföretag och kluster ser ut. För att på svar på detta 

menar Stough et al. (2015) att mätning mellan två grupper av företag i ett 

geografiskt område kan besvara detta. Med det kan ett bidrag till 

samspelet mellan familjeföretag och kluster besvaras. Resultatet visar på 

att samspelet skiljer sig åt beroende på vilken bransch familjeföretagen är 

verksamma i och relationen till klustrets dominerande bransch. Vidare 

hävdar Stough et al. (2015) att klustermotorer påverkar de regionala 

faktorer som socialt- och entreprenöriellt kapital och processer som 

informationsutbyte och social interaktion. Studien visar på att 

klustermotorerna påverkar de regionala faktorerna och processerna genom 

exempelvis inköp från lokala leverantörer, rekrytering från regionen samt 

att de hjälper mindre lokala företag att integreras i klustret.  

8.2 Praktiskt Bidrag 

Studien visar på att samspelet mellan familjeföretag och kluster speglas 

av den bransch som familjeföretagen är verksamma i, samt vad som är det 

givna klustrets dominerande bransch. Detta betyder att företag som är 

verksamma inom den branschen som är utmärkande för klustret drar 
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också fler fördelar av den och har därav ett bättre samspel. Det betyder 

dock inte att företag som inte är verksamma i den bransch som är specifik 

för klustret inte kan dra nytta av att befinna sig i klustret. Det är 

fortfarande privata relationer inom klustret som möjliggör för dessa 

familjeföretag att gynnas av exempelvis rekrytering genom lokala 

kontakter. Vad som är gemensamt för samtliga familjeföretag i ett kluster 

oavsett bransch är att de har en stark lokal förankring samt att de drar 

nytta av personliga relationer.  
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9. Framtida forskning 

Studien visar på att det finns samspel mellan familjeföretag och kluster i 

Småland. Rapporten är fokuserad till två kluster i Småland, Gnosjö och 

Lammhult. Får att få en mer tydlig bild av hur samspelet är mellan 

familjeföretag och kluster hade det varit bra att undersöka andra kluster 

utanför Småland, det för att undersöka hur familjeföretag arbetar inom de 

klustren. Kultur, normer och värderingar skiljer sig åt mellan länder och 

kan sätta sin prägel på hur företag bygger relationer och samspelar med 

sitt kluster. Ett annat intressant område att studera är hur generationsskifte 

påverkar samspelet mellan familjeföretaget och ett kluster och hur 

relationerna följer med i takt med generationsskiftet. 

 

Under arbetets gång blev vi även tipsade av de intervjuade 

familjeföretagen att kontakta andra företag i regionen samt delta på olika 

event och möten. På grund av den begränsade tiden hade vi ingen 

möjlighet till att samla in ytterligare information. Hade vi haft 

möjligheten hade rapporten kunnat ge en mer djupgående och nyanserad 

bild av hur samspelet mellan familjeföretag och ett kluster ser ut.  
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10. Reflektion 

Vid början av detta arbetet ar tanken att studera generationsskiften i 

familjeföretag och hur företagets relationer i ett kluster förändrades med 

detta. Efter en kort tid så fick vi insikt att det dels kunde vara svårt att 

genomföra då generationsskifte i många fall är ett känsligt ämne. Detta 

var något som även bekräftades under seminarietillfällen samt 

handledningsmöten där vi till slut landade i att studera samspelet mellan 

familjeföretag och kluster. Eftersom författarna var nöjda med byte av 

ämne blev skrivprocessen enkel. Nu i efterhand så kan författarna känna 

sig nöjda med utfallet av rapporten, trots att den ursprungliga 

infallsvinkeln inte genomfördes och byttes ut mot något annat. Under 

rapportens gång har inte heller några större problem uppkommit och det 

har aldrig varit brist på tid. Med detta skrivet så kan författarna säga att 

det har varit roligt och givande att genomföra denna rapporten eftersom 

författarna under denna tid kunde gräva sig djupare i ett ämne som ligger 

nära deras intressen. 
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