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Abstrakt 

Fenomenet Small Tourism Enterprises är en viktig kugge som utgör den största delen 

av företagande inom besöksnäringen. Inom små turismföretag påverkar ägaren driften 

av företaget och studiens syfte är att undersöka på vilka sätt ägarens personliga 

egenskaper påverkar behovet av kommunalt stöd. Ur resultatet tillhandahåller vi en 

problemlösning för STE och berörda kommuner. Studien besvaras genom att 

undersöka finansiella-, marknadsföringsmässiga- och kunskapsaspekter inom små 

turismföretagande. Ägarna kategoriseras i tre personlighetsgrupper, affärsinriktade 

entreprenörer, socialt legitimerade entreprenörer och livsstils entreprenörer. Denna 

deduktiva undersökning samlar kvalitativa data genom åtta intervjuer med små 

turismföretag inom Kalmar län. Studiens resultat visar att entreprenörernas behov av 

stöd påverkas i hög grad av deras personliga egenskaper. Främst genom tre aspekter, 

deras personliga prioriteringar, deras personliga drift av verksamheten och 

entreprenörernas personliga kunskap. Studien framhäver hur entreprenörer kan önska 

samma slags stöd oberoende om de tillhör samma entreprenörsgrupp eller inte. Stöden 

baseras på personliga ändamål vilket gör att ett stöd kan svara till flera behov med 

olika utgångspunkter.  

Nyckelord 

Small Tourism Enterprises, STE, entreprenörskap, framgång, personlighet, statligt 
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1 INLEDNING 
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till fenomenet för att skapa 

grundförståelse för den problemformulering som följer. Vidare presenteras studiens 

frågeställning tillsammans med syftet av studien.  

______________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Turism är en mix av mänskliga beteenden, ett socialt fenomen, en ekonomisk sektor 

och en källa för sociala, ekologiska samt ekonomiska förändringsmöjligheter (Smith 

2017). Turismen verkar i flertalet branscher (Bergin-Seers & Jago 2007; Perkins & 

Khoo-Lattimore 2018) och är därför beroende av olika tjänster. De branscher som 

tillhör turismen är de vars resultat och hållbarhet skulle minska om turismen inte 

existerade, exempelvis boendesektorn, restaurangbranschen, nöje- och 

underhållningssektorn (Smith 2017). Inom turismutveckling är statliga myndigheter 

de aktörerna med störst makt och genom politiken har de makten att påverka 

användningen av ekonomin. Implementeringen av lagar leder till ett inflytande över 

turismindustrin både direkt och indirekt. Utöver statliga myndigheter är 

entreprenörerna inom besöksnäringen inflytelserika intressenter och samarbetet dem 

emellan är viktig för exempelvis resursfördelning. De involverade aktörerna inom 

besöksnäringen har olika ansvar men också olika anledningar till att verka inom 

industrin. Maktrelationen mellan den offentliga och privata sektorn leder till att de 

aktörerna med mindre makt ibland måste acceptera mindre än vad de hade önskat 

(Bowen, Zubair & Altinay 2017).  

 

Turismen är en varierad industri med flertalet branscher där entreprenörer 

representerar en viktig aktör. Entreprenörerna är de som bland annat driver 

verksamheter inom besöksnäringen och representerar grunden som tillhandahåller 

besökare med tjänster och varor under vistelsen. Det finns en tydlig avgränsning 

mellan stora turismföretag och fenomenet i fokus för denna studie, “Small Tourism 
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Enterprises” (STE). Forskare argumenterar för att STE avgör den största delen av 

turismnäringen och att de tillhandahåller tjänster från underhållning till boende (Aydin 

& Emeksiz 2018; Andriotis 2002). Små turismföretag har en stor betydelse för 

resenärernas upplevelser och de kan producera mer unika produkter och tjänster än 

vad större turismföretag kan (Perkins & Khoo-Lattimore 2018). De har samtidigt en 

stor betydelse för destinationerna i form av ekonomiska fördelar (Bergin-Seers & Jago 

2007; Haber & Reichel 2005). Vad destination kan innebära skiljer sig i litteraturen åt 

(Framke 2002). I vår studie definieras destination utefter en geografiskt avgränsad 

plats, med antingen kommunala eller regionala gränser.  För det lokala samhället 

spelar STE en stor roll. Eftersom småföretag är viktiga för industrin kan uppkomsten 

av nya riktlinjer och ramverk som specificerar sig på utveckling och tillväxt av 

företagen framträda. Vissa klassar småföretag som stommen för ekonomisk 

utveckling, de bidrar till en tillräckligt stor del av samhällsutvecklingen för att deras 

existens ska bli avgörande. Antagandet bakom detta är bland annat att småföretag har 

förmågan att distribuera och omvandla traditionella tillgångar och den ekonomiska 

utvecklingen i samhället (Roberts & Tribe 2005). STE förväntas bidra med 

innovationer till marknaden (Aydin & Emeksiz 2018).  

 

Det finns olika åsikter om var gränsen för småföretag går. En av många definitioner är 

företag finansierade av en enskild, alternativt liten grupp, som hanteras av ägaren med 

personliga villkor (Akbaba 2012). Annan forskning använder sig av definitioner som 

syftar på antalet anställda (Dimoska, Tuntev & Nikolovski 2015; Bergin-Seers & Jago 

2007). Enligt EU definieras småföretag som företag med mindre än 50 anställda och 

en omsättning med högst 10 miljoner Euro om året (European Union u.å). Denna 

studie utgår från kriterierna EU har för småföretag. 

 

1.2 Problemformulering  

STE utgör, som tidigare nämnt, den största grunden inom turism när det kommer till 

företagande. Med tanke på hur viktiga små turismföretag är för utvecklingen av länder 
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borde deras framgång prioriteras så att de kan öka samhällsutvecklingen. Vi menar 

också att STE och deras framgång bör prioriteras av kommunerna då en stor andel av 

turismföretagen i Sverige, enligt Tillväxtverket (2018), har den lokala marknaden som 

sin primära marknad. För företagen bör det vara viktigt att etablera sig på 

framgångsrika destinationer, med kommuner som är villiga att bidra med olika former 

av stöd, då det rimligtvis bör stärka chansen att överleva.  

 

Lokala myndigheter tillsammans med andra intressenter kan fastställa strategier och 

lämpliga former av stöd (Aydin & Emeksiz 2018). Enligt författarna blir den 

utveckling som lokala myndigheter arbetar med avgörande för turismen i många steg. 

Med tanke på att lokala myndigheter har behörigheter för bland annat strategisk 

planering, marknadsföring och ekonomisk utveckling har de en stor roll i turismens 

effektivitet. Genom detta framhävs det hur lokala myndigheters roll i stöd och 

utveckling av turismdestinationer påverkar STE ekonomiska resultat, både direkt och 

indirekt (Aydin & Emeksiz 2018). Lokala myndigheter har således behörighet att 

ständigt ge stöd till små turismföretag, oavsett vart i företagsprocessen de befinner sig. 

Deras stöd behövs alltså inte endast i uppstartsfasen. Genom ett ständigt samarbete ger 

de lokala myndigheterna entreprenörerna chansen att fokusera på kärnverksamheten, 

vilket förhoppningsvis leder till ett mer framgångsrikt företag. Trots att lokala 

myndigheter har möjligheten att hjälpa STE att stärka sina verksamheter är det inte 

självklart att det är vad som sker, eller att det sker på det sättet som företagen 

efterfrågar.  

 

Eftersom STE utgör en stor, och därmed viktig del i industrin, samtidigt som de bidrar 

med ekonomiska fördelar (Aydin & Emeksiz 2018; Andriotis 2002; Bergin-Seers & 

Jago 2007; Haber & Reichel 2005) är forskning på fenomenet väsentlig. Men, 

beslutsfattande inom små turismföretag är ofta anslutet till ägarens personlighet och 

egenskaper. Verksamhetens kultur formas således många gånger av personliga 

värderingar (Font, Garay & Jones 2016; Wang, Li & Xu 2019; Bressan & Predini 

2019). Ägaren behöver i småföretag arbeta nära sina anställda vilket leder till att 
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ägarens egenskaper påverkar mer, ju mindre företag det gäller (Liang & Bao 2018). 

Det är avgörande att förstå sambandet mellan personliga motiv inom företagande för 

att förstå helheten av fenomenet entreprenörer (Bressan & Predini 2019).  

 

Många små turismföretag tenderar ha svårt att överleva (Bergin-Seers & Jago 2007) 

och de möter externa utmaningar som påverkar deras framgång och hållbarhet (Wang, 

Xu, Li, & Chen 2018). Därför anser vi att det är viktigt att undersöka yttre relationer 

och faktorer. I studien identifierar vi tre områden litteraturen diskuterar som 

svårigheter för STE, vilket är inom ekonomi, marknadsföring och utbildning. 

Regionförbundet i Kalmar bekräftar två av dessa som typiska påverkande faktorer för 

små turismföretag, brist på finansiella resurser och brist på kompetens 

(Regionförbundet Kalmar Län u.å). Det är ur dessa områden litteratur diskuterar 

statligt stöd men också där vi ser stödet som mest behövligt. Enligt litteraturen har 

också ägarens egenskaper en stor roll i hur verksamheten drivs på en daglig basis 

samtidigt som lokala myndigheters roll och stöd påverkar STE på destinationerna. 

Däremot finns det inom den turismlitteratur vi tagit del av ingen vidare forskning på 

huruvida ägarnas personliga egenskaper påverkar den relation företaget har till lokala 

myndigheter. Det vill säga, ur den befintliga forskningen har vi inte kunnat koppla om 

viljan till att motta stöd från kommunen med olika entreprenörstyper. Detta är det gap 

inom turismforskning som studien ämnar fokusera på. Syftet med denna 

undersökningen kommer diskuteras vidare i följande kapitel. 

 

1.3 Syfte & Forskningsfråga 

Från tidigare forskning har vi identifierat två kategorier som främst diskuteras gällande 

STE, kommunalt stöd och personliga värderingar samt utformat åtta hypoteser som 

studien utgår från. Utifrån dessa två kategorier testar denna studie teorier för att se om 

det finns samband mellan olika personlighetstyper och deras behov samt vilja till 

kommunalt stöd. Syftet med studien är att undersöka hur personliga egenskaper 

påverkar verksamheten och behovet av kommunalt stöd för att därefter framföra en 
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problemlösning. Problemlösningen är förankrad i entreprenörers olika personligheter. 

För att bidra med ett förslag behöver studien svara på följande fråga:  

 

- På vilka sätt är behovet av kommunalt stöd påverkat av STE ägarens 

personliga egenskaper? 

 

Förslaget på vår lösning ska bidra till att täcka upp de brister som studien identifierar. 

Eftersom STE och lokala myndigheters samarbete är viktiga för utvecklingen av 

turismen (Aydin & Emeksiz 2018) blir det viktigt för de två parter att arbeta för att 

främja varandras framgång, då den enes framgång kan bidra till den andres.   

 

1.4 Avgränsningar 

Fokus i denna studie är de individuella entreprenörernas verksamheter och hur 

respondenterna upplever kommunalt stöd. Resultatet blir därmed subjektivt och 

studien är svår att generalisera över en större population. De företag som deltar i 

studien är verksamma i Kalmar Län och kan därför bli påverkade över hur 

besöksnäringen drivs inom länets eller kommunernas gränser.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I denna del av studien presenteras den teori som är aktuell för studien. Vi diskuterar 

personliga egenskaper, framgång och statligt stöd. Kombinationen av dessa tre utgör 

den teorin från vilken studien grundar sig i. 

______________________________________________________________ 

2.1 Personliga egenskaper 

Personliga egenskaper påverkar utfall inom STE (Wang et al 2018; Bressan & Predini 

2019) och kan avgöra relationen mellan verksamheten och samhället då de bedrivs på 

lokal nivå. Personliga värderingar spelar en väsentlig roll då chefernas egenskaper 

avgör organisationens utvärdering och resultat. Enligt Wang et al (2018), som 

genomfört en kvantitativ studie på STE inom boendesektorn i Kina, ansvarar ägaren 

inom små turismföretag inte endast för den dagliga operationen, utan formar hela 

firmans mål. Tidigare forskning (Bressan & Predini 2019; Dominici, Boncinelli & 

Marone 2019) argumenterar för hur icke-finansiella motiv är en relevant drivkraft hos 

småföretag. Ägarnas motivation att driva sitt företag har tidigare identifierats med 

önskan om att öka sin privata ekonomiska status (Bressan & Predini 2019). Författarna 

menar dock att tillväxten av företagare med sociala och miljömässiga problem visat 

motivationer som går utöver ekonomiska perspektiv under senare år.   

 

Entreprenörskap är ett tankesätt och process som skapas för att utveckla ekonomiska 

aktiviteter (Dominici, Boncinelli & Marone 2019). Baserat på tidigare forskning har 

vi identifierat främst tre olika typer av personligheter på entreprenörer (Font, Garay & 

Jones 2016; Dominici, Boncinelli & Marone 2019; O'Neil & Ucbasaran 2016; Bressan 

& Predini 2019; Che & Elston 2013). Dessa tre primära kategoriseringar är; 

affärsinriktade entreprenörer, socialt legitimerade entreprenörer samt livsstils 

entreprenörer.  
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2.1.1 Affärsinriktad entreprenör  

De entreprenörer som tillhör affärsinriktade entreprenörer är personer som drivs av 

den ekonomiska vinningen och de flesta av besluten inom företaget grundas på 

ekonomiska aspekter (Font, Garay & Jones 2016; Dominici, Boncinelli & Marone 

2019). De motiveras av ekonomiska faktorer som kostnadsbesparingar (Font, Garay & 

Jones 2016; Dominici, Boncinelli & Marone 2019), avdrag och bidrag. De är inte 

intresserade av social förbättring, image eller legitimering. Affärsinriktade 

entreprenörer genomför operativa, interna åtgärder som leder till driftbesparingar 

(Font, Garay & Jones 2016). Denna grupp anses vara den klassiska typen, trots att 

gruppen stundtals utgör minoritet bland verksamheterna. De företagare som driver en 

verksamhet med förmögenhet som utgångspunkt (Dominici, Boncinelli & Marone 

2019) anses ibland som mer aggressiva i sitt företagande och i viljan att växa och tjäna 

pengar (Chen & Elston 2013). Denna grupp ses som ledarna av tillväxt i deras bransch 

(Chen & Elston 2013). Entreprenörer i denna grupp tycker, utöver ekonomisk vinning, 

det är viktigt att vara sin egen chef och hålla ihop sin familj. Småföretag, särskilt i 

utvecklingsländer, tenderar att motiveras av annat än ekonomiska aspekter (Chen & 

Elston 2013). Detta bekräftas också i resultatet av Chen och Elston (2013) 

undersökning då endast 12% av deras respondenter tillhörde den aktuella gruppen. 

Trots att denna grupp ses som den klassiska typen av entreprenörer har vi funnit 

begränsad del litteratur som diskuterar dem. Detta kan bero på att affärsinriktade 

entreprenörer, enligt Chen och Elston (2013) inte är särskilt vanliga inom turismen.  

 

De teoretiska utmärkelserna som denna studie identifierar affärsinriktade 

entreprenörer genom är att de främst drivs av ekonomiska faktorer, exempelvis 

omsättning och kostnadsbesparingar.  

 

2.1.2 Socialt legitimerad entreprenör  

Företagarna som tillhör socialt legitimerade entreprenörer är en utåtriktad grupp som 

tänker på sin image. Den sociala legitimeringen handlar om att ständigt arbeta för att 
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förbättra sin image (Font, Garay & Jones 2016) och upprätthålla sociala normer (Font, 

Garay & Jones 2016; O'Neil & Ucbasaran 2016). Verksamhetens beslut fattas för att 

se bra ut i samhället och för befintliga samt framtida investerare (Font, Garay & Jones 

2016; Reynolds, Sheehan & Hilliard 2018; O'Neil & Ucbasaran 2016), samtidigt som 

företagen behöver vara anpassningsbara om den externa legitimeringen förändras 

(Reynolds, Sheehan & Hilliard 2018). Företagare som tillhör socialt legitimerade 

entreprenörer drivs av faktorer som förbättrar deras image. Exempelvis miljöskydd, 

att förbättra samhället, nätverk, marknadsföring (Font, Garay & Jones 2016) och deras 

image överlag (Font, Garay & Jones 2016; Reynolds, Sheehan & Hilliard 2018). 

Entreprenörerna har inga tydliga drag av att tillfredsställas av livsstils- eller 

kostnadsmotivationer. Entreprenörer som motiveras av legitimering vidtar ofta externa 

åtgärder som framhävs vid förhandling. Socialt legitimerade entreprenörer söker 

fördelar inom marknadsföring och image genom att svara på samhällets krav (Font, 

Garay & Jones 2016). Niemi och Kantola (2018) bekräftar vikten av marknadens krav. 

Författarna argumenterar för hur marknaden sänder signaler till entreprenörer gällande 

vilka värden som krävs, när värdet behövs samt hur värdet ska levereras. Detta 

bekräftas även av Reynolds, Sheehan och Hilliard (2018), som beskriver hur 

marknadens regler avgör vad som är legitimt. Företag deltar därför i sociala processer 

på grund av strävan efter legitimitet (Warren & Smith 2015). Att bli legitimerad 

handlar om en konsumtion som är socialt önskvärd, både för individen och 

referensgruppen (Niemi & Kantola 2018). Entreprenörerna strävar efter att “passa in” 

och samtidigt uppfattas som innovatörer och “sticka ut” (Warren & Smith 2015; O'Neil 

& Ucbasaran 2016). Att passa in handlar om att tillfredsställa de normer, behov och 

önskemål som verksamheten ställs inför externt. Entreprenörerna måste därför arbeta 

med det som är viktigt för externa parter som kunder och investerare. Att sticka ut 

handlar om intern tillfredsställelse, det vill säga att arbeta med det som känns viktigt 

för de interna organen i verksamheten och att på så sätt sticka ut från samhällets 

önskemål. Det handlar därför inte endast om ett önskvärt beteende från omgivningens 

perspektiv utan även att företagaren själv anser att dennes arbete är legitimt (O'Neil & 

Ucbasaran 2016).  
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Företag som har samhället i åtanke när de driver sina verksamheter har tendenser att 

bli mer framgångsrika (Wang et al 2018). Samhällets stöd är därför avgörande för små 

verksamheter (Wang et al 2018; Roberts & Tribe 2005; Aydin & Emeksiz 2018), 

därmed blir legitimering ett värdefullt arbetssätt för att skapa framgång (Reynolds, 

Sheehan & Hilliard 2018). Företag kan använda sig av lokala resurser och tjänster för 

att se bättre ut i samhällets (Wang et al 2018) och enligt oss framtida investerares 

synvinkel. Genom att arbeta på samhällsnivån förbättras således kommunikationen 

med samhället. På så sätt bygger STE vänskap, förtroende, samarbete, känslan av en 

delad vision och att företagets egna sociala kapital (Wang et al 2018). Den enskilda 

entreprenören, verksamheten och olika samhällsaktörer är sammanflätade. I 

sammanhanget av denna sammanflätning blir föreställningar om legitimitet, rykte och 

etiskt beteende avgörande, enligt vissa, för den totala framgången för ett växande 

företag (Warren & Smith 2015). Att skapa och bibehålla legitimitet är viktigt och 

samtidigt en utmanande uppgift för alla företag under verksamhetens livscykel 

(Reynolds, Sheehan & Hilliard 2018). Baserat på forskningen anser vi att denna grupp 

är viktig ur ett samhällsperspektiv då socialt legitimerade entreprenörer har en större 

benägenhet att främja det egna samhället.  

 

Befintliga teorier beskriver alltså att socialt legitimerade entreprenörer främst drivs 

av förbättrad image med fokus på att bli legitimerad i samhället. Marknadsföring, 

nätverk och miljöskydd är viktiga för dem. 

 

2.1.3 Livsstils entreprenör 

Den sistnämnda gruppen är livsstils entreprenörer som, enligt Font, Garay och Jones 

(2016) är den största kategorin av entreprenörer inom små turismföretag. De driver 

sina företag genom livsstil, personliga värderingar, sin egen syn på världen (Font, 

Garay & Jones 2016) och personliga intressen (Dominici, Boncinelli & Maronel 

2019). Livsstils entreprenörer motiveras främst av att driva en verksamhet som ägaren 
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trivs med eller som skapar bekvämlighet i vardagen samtidigt som verksamheten ger 

tillräckligt med inkomst (Dominici, Boncinelli & Marone 2019). Företagare som 

räknas till livsstils entreprenörer anser att tillfredsställelse är personlig framgång 

snarare än ekonomisk vinning (Font, Garay & Jones 2016; Wang et al 2018; Bressan 

& Predini 2019; Liang & Bao 2018; Dominici, Boncinelli & Marone 2019). 

Verksamheter inom denna grupp är, för det mesta, motiverade av miljöskydd (Font, 

Garay & Jones 2016; Dominici, Boncinelli & Marone 2019), social förbättring, livsstil 

(Font, Garay & Jones 2016) och att uppnå balans mellan arbete och privatliv (Wang et 

al 2018; Bressan & Predini 2019). De är däremot inte intresserade av kostnader, 

marknadsföring och legitimerande skäl. Livsstils entreprenörer söker självständighet 

och kontroll över sina egna livsprioriteringar (Dominici, Boncinelli & Marone 2019).  

 

Tidigare forskning diskuterar hur livsstils entreprenörer inte skapar samma framgång 

som socialt legitimerade entreprenörer eller affärsinriktade entreprenörer. En av 

anledningarna till detta är att ägarna ofta underskattar de färdigheter som krävs för att 

driva ett företag och på så sätt tar beslut som passar deras egna värderingar och 

tillfälliga livsstil (Font, Garay & Jones 2016; Bressan & Predini 2019). Font, Garay 

och Jones (2016) genomförde sin studie genom en kvantitativ undersökning på 

turismföretagare i europeiska länder och menar att livsstils entreprenörer många 

gånger har högre kundnöjdhet och kundlojalitet. Livsstils entreprenörer är således den 

grupp som introducerar fler åtgärder för intäkter och besparingar men också de som 

ökar driftkostnaderna (Font, Garay & Jones 2016). Bressan och Predini (2019) 

diskuterar hur livsstils entreprenörer inte nödvändigtvis förhindrar traditionellt 

effektiva strategier inom verksamheten. Livsstils entreprenörer kan föreslå en kreativ 

men ändå affärskänslig strategi som är centrerad runt ett personligt intresse av strategi. 

Strategin kan påverkas av samtal med andra företagare som delar samma eller liknande 

intresse som har utvecklat ett framgångsrikt företag (Bressan & Predini 2019).  
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Befintlig teori menar att livsstils entreprenörer främst drivs av personliga värderingar 

och att driva en verksamhet som är trivsam och bekväm för sin egen livsstil. 

Litteraturen leder oss till att ställa studiens första hypotes. 

 

H1: Ägare av STE kan placeras i tre personlighetskategorier, 

affärsinriktade-, socialt legitimerade- samt livsstils entreprenörer, som 

påverkar hur de driver sitt företag.  

 

De frågor i intervjuguiden som är kopplade till att svara på H1, och resterande 

hypoteser, presenteras i Tabell 2.1 Teoriguide på sidan 24. Hur STE identifierar 

framgång kommer presenteras i nästa del.  

 

2.2 Framgång 

Att identifiera vad framgång är kan vara mångfaldigt. Framgång kan skapas genom att 

uppnå sina mål samtidigt som framgång kan innebära att verksamheten har möjlighet 

att fortsätta verka. Motsatsen till framgång enligt det sistnämnda innebär således att 

verksamheten behöver lägga ner (Reijonen & Komppula 2007). Även Haber och 

Reichel (2005) bekräftar att företagets möjlighet att fortsätta vara verksam är ett 

vanligt sätt att definiera framgång på. Simpson, Tuck och Bellamy (2004) påpekar 

komplexiteten av att likna framgång vid den simpla benämningen om huruvida ett 

företag väljer att fortsätta bedriva sin verksamhet eller inte. Valet att lägga ner 

verksamheten kan grunda sig i personlighetsdrag hos entreprenören likväl som i 

ekonomiska frågor. Vid undersökningen av ett företags framgång är det därför viktigt 

att berörda respondenter definierar begreppet (Lundberg & Fredman 2012), då olika 

personlighetsdrag kan påverka vad framgång innebär (Simpson, Tuck & Bellamy 

2004). Begreppet blir därmed subjektivt och varje person har möjlighet att själv 

identifiera sin syn på det. 

 



 

12(76) 
 
 

Mätningar av framgång kan bedrivas främst på två sätt, finansiella mått och icke-

finansiella mått (Reijonen & Komppula 2007; Katongole, Ahebwa & Kawere 2013; 

Lundberg & Fredman 2012; Wang et al 2018; Liang & Bao 2018). De finansiella 

måtten innebär att vinst, omsättning eller antalet anställda är faktorer som bestämmer 

framgången. Icke-finansiella mått betyder att framgången mäts genom indikatorer som 

de anställdas tillfredsställelse med sitt jobb, kundnöjdhet, möjligheten att balansera 

privatlivet och arbetslivet eller långvariga kundförhållanden (Reijonen & Komppula 

2007). Trots att de finansiella måtten är mer traditionella indikatorer på framgång visar 

studier på att entreprenörer själva värderar de icke-finansiella måtten högre (Lundberg 

& Fredman 2012; Reijonen & Komppula 2007). Haber och Reichel (2005) menar att 

mått som exempelvis ekonomisk vinst i ett företag endast indikerar på hur företaget 

klarar sig kortsiktigt. Reijonen och Komppula (2007) diskuterar att ägaren själv, 

inifrån, kan anse att företaget är framgångsrikt, kanske då främst genom icke-

finansiella mått. Utifrån kan det däremot tolkas annorlunda när företagets framgång 

ofta mäts genom finansiella faktorer, vilket även Simpson, Tuck och Bellamy (2004) 

indikerar.  

 

Katongole, Ahebwa och Kawere (2013) diskuterar, i likhet till Reijonen och Komppula 

(2007) resultat, att icke-finansiella mått är specifikt viktiga för mindre företag. Detta 

för att det i mindre turismföretag kan vara svårt att finna sådan information eller 

noggrann bokföring bakåt i tiden som krävs för att kunna använda sig av de finansiella 

måtten (Reijonen & Komppula 2007; Liang & Bao 2018). Enligt Katongole, Ahebwa 

och Kawere (2013) studie är en förening av båda perspektiven det mest kompletta. 

Liang och Bao (2018) framhäver hur icke-finansiella mått påverkar de finansiella 

måttens prestation, de två mätkomponenterna är alltså sammanlänkade. Trots att de 

subjektiva aspekterna kan vara den primära definitionen av framgång, behöver 

företagen ha ekonomin i åtanke för att kunna utvecklas och bli starka verksamheter 

(Lundberg & Fredman 2012). Slutsatsen som författarna drar bekräftar det Katongole, 

Ahebwa och Kawere (2013) entreprenörer ägnar sig åt, att hantera både de finansiella 

och icke-finansiella måtten i bedömningen av företagens framgång.  De teoretiska 
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påståenden som vi testar är om framgång baseras på personliga mått och om icke-

finansiella mått är viktigare inom STE. Vidare leder detta oss till vår andra hypotes: 

 

H2: STE ägare identifierar framgång subjektivt där icke-

finansiella mått väger tyngst.  

 

2.3 Kommunalt stöd 

Statliga organ kan stödja STE för att gynna deras verksamhet och skapa 

utvecklingsmöjligheter för destinationen (Roberts & Tribe 2005; Liang & Bao 2018). 

Stöden kan vara i form av likvida medel, marknadsföring och utbildning. Ofta saknar 

ägare till små turismföretag utbildning inom de flesta områdena av företagande vilket 

kommunala aktörer kan hjälpa till med (Roberts & Tribe 2005). Stödet från de lokala 

myndigheterna kan vara avgörande för STE på mindre destinationer (Andriotis 2002; 

Wang et al 2018). Baserat på tidigare forskning framkommer det hur företagen kan ha 

större möjlighet att överleva om de får stöd från statliga organ gällande finansiering, 

marknadsföring och utbildning. Det blir en investering av landet som kommer tillbaka 

i mer framgångsrika företag som bidrar till utveckling och innovation på 

samhällsnivå.  

 

För att STE ska kunna bli värdefulla aktörer för en destination krävs det att dem 

utvecklar en hållbarhet inom verksamheten (Roberts & Tribe 2008; Wang et al 2018). 

STE behöver internt arbeta med effektiv resursanvändning som lokala produkter, 

företagets integration med den lokala ekonomin samt den sociala roll som de har 

(Roberts & Tribe 2008). Genom författarnas påstående menar vi att STE behöver ha 

omgivningen i åtanke när de driver sin verksamhet. STE behöver ha en positiv 

inverkan på destinationen för att kommunerna ska identifiera dem som behövande 

aktörer och se dem som viktiga pelare i destinationens utveckling.  
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Liang & Bao (2018) diskuterar hur det finns ett behov hos små turismföretag att få 

statligt stöd, i fler aspekter utöver det finansiella och att behovet förändras beroende 

på vilket stadie verksamheten befinner sig i. Författarna har utfört en studie i tidigare 

fattiga områden i Kina, där turismen fungerat som en utvecklingsmöjlighet. De betonar 

att stödet från statliga myndigheter bör vara noga utvalda stöd, men även till noga 

utvalda företag. Vilket bekräftar ovanstående teori (Roberts & Tribe 2008; Wang et al 

2018) om att kommunen behöver se att verksamheterna är viktiga indikatorer för 

destinationen. Det statliga stödet sker inte endast på en makro-nivå utan stödet bör 

anpassas för att påverka berörda STE individuellt och direkt. Trots att entreprenörer 

mottar stöd från statliga myndigheter anses inte stödet alltid viktigt. En av 

anledningarna till detta är att stödet upplevdes som osynlig och för inkluderande, vilket 

leder till att hjälpen som STE önskade inte tillgodoses (Liang & Bao 2018). Att stödet 

upplevs som osynligt bekräftas även av Gervase Iwu och Nxopo (2015). Liang och 

Bao (2018) menar att en indelning av personligheter ska göra det tydligare att veta vad 

för slags stöd olika STE är i behov av och på vilka sätt statliga myndigheter behöver 

agera vid interaktioner med företagen.  

 

De teoretiska påståenden som denna studie riktas mot är hur statliga organ kan hjälpa 

STE att vidareutveckla sina verksamheter. Vi kommer även testa teorin om att det 

kommunala stödet anses vara osynligt och i behov av individuell anpassning. 

 

H3: För STE är statligt stöd hjälpsamt för utvecklingen men 

inte synligt nog.     

 

2.4 Finansiellt stöd 

För STE är bristen på ekonomiska resurser en verklighet som de möter (Ateljevic & 

Doorne 2004; Perkins & Khoo-Lattimore 2018; Roberts & Tribe 2005; Wangeci 

Njoroge & Gathungu 2013; Liang & Bao 2018). Statliga myndigheter har en 

benägenhet att investera i större företag framför STE (Ateljevic & Doorne 2004; Liang 
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& Bao 2018), vilket är en orsak till att det finns en allmän brist i mängden stöd små 

turismföretag får (Liang & Bao 2018). Stödet från regeringen kan vara i form av 

likvida medel både vid uppstart och under företagets verksamhetstid (Andriotis 2002). 

Med hjälp från regeringen kan STE hantera svåra perioder och utmaningar (Aydin & 

Emeksiz 2018). Från regeringens håll finns det också ett intresse i att ha välmående 

små turismföretag eftersom de har en positiv påverkan på den lokala ekonomin (Liang 

& Bao 2018). Det är STE flexibilitet och innovationskapacitet som gör att 

lokalsamhället gynnas av deras utveckling (Roberts & Tribe 2005). STE ger även 

resenärerna unika upplevelser som en del av sina tjänster, vilket säkerställer att 

resenärerna spenderar sina pengar direkt i turismområdet (Aydin & Emeksiz 2018).  

 

Finansiering delas av tidigare forskning in i två olika kategorier, intern och extern 

finansiering. Den interna finansieringen syftar till personliga besparingar som 

entreprenören och dennes familj har, medan den externa syftar till exempelvis banker 

(Badulescu, Giurgiu, Istudor & Badulescu 2016; Roberts & Tribe 2005). Relationen 

mellan banker och STE kan vara ostabil och innefatta negativa känslor, vilket kan bero 

på att informationen mellan STE och banker inte är regelbunden. Det vill säga att 

företagarna vanligen är mer informerade och insatta i deras verksamhetsekonomi. 

Detta leder till att banker tar beslut som entreprenörerna klassar som olämpliga eller 

ogynnsamma. Banker kan exempelvis vara mer försiktiga med att låna ut pengar till 

STE på grund av att det finns större risker och osäkerheter (Roberts & Tribe 2005) 

men också på grund av STE säsongsbundenhet (Gervase Iwu & Nxopo 2015). En 

annan orsak till svårigheterna med banklån kan härledas från att små turismföretag 

kännetecknas av brister inom ledningen och låg ekonomisk medvetenhet (Ateljevic & 

Doorne 2004). Om ansökan av lån går igenom handlar tvisterna snarare om 

avtalsförhållanden som bankavgifter och räntor. Svårigheterna med att få stöd bidrar 

till att STE ställs inför en utmanande situation, de tvingas antingen gå med på 

ogynnsamma finansiella affärer eller finansiera allt från eget kapital (Roberts & Tribe 

2005). Även i Sverige finns det indikationer på att entreprenörer får bristfällig 

finansiell hjälp i uppstarten av företag (Lordkipanidze, Brezet & Backman 2005). 
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Trots att författarnas undersökning inte specifikt preciserar sig på STE, utan 

entreprenörer inom turismen, förblir syftet densamma och visar på att tendenserna 

finns i Sverige.  

 

Ett finansiellt stöd från staten kan erbjudas i olika former och kraven för att ansöka om 

stöden kan vara höga (Ateljevic & Doorne 2004). Författarna, som gjort en studie på 

små turismföretag i Nya Zealand, påpekar ett fall där en person blivit nekad stödet då 

ansökan inte ansågs professionell nog. Dilemmat i fallet uppstår eftersom personen i 

fråga ansökt om stödet för ekonomisk hjälp, för att ha råd att anlita professionell hjälp. 

Sådana utfall bidrar till en ond cirkel som STE kan hamna i gällande finansiellt stöd 

från statliga myndigheter. Bidraget som Ateljevic & Doorne (2004) diskuterar berör 

småföretag överlag i landet. Vilket också gör att turismföretag behöver strida mot 

andra branscher, då statens intresse är att stödja företag som ger tillbaka till den lokala 

ekonomin. Svårigheten att få stöd utifrån tvingar små turismföretag att förlita sig på 

familjeförhållanden för finansiellt stöd och ofta är den ekonomiska grunden, särskilt 

vid uppstarten av företagen, baserade på personliga besparingar (Ateljevic & Doorne 

2004; Ioannides & Petersen 2003; Roberts & Tribe 2005). Det vill säga interna 

investeringar (Badulescu et al 2016; Roberts & Tribe 2005).  

 

Att koppla behovet av finansiellt stöd till någon av entreprenörstyperna är enligt oss 

svårt och heller inte tydligt ur den befintliga litteraturen. Vi anser att finansiellt stöd 

uppskattas, oavsett personlighetstyp, om det utförs under lämpliga villkor, exempelvis 

räntevillkor som diskuterats tidigare. Detta baserar vi på den tidigare forskningen som 

menar att små turismföretag ofta möter ekonomiska svårigheter.  

 

De teoretiska påståenden som denna studie testar är att finansiering sker antingen 

internt eller externt. Enligt litteraturen kan det externa stödet kopplas till statliga organ 

samt banker, vilket för små turismföretag kan vara svåra att få på grund av STE 

karaktär.   
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H4: Bristen på förtroende gällande STE gör det svårt att få 

extern finansiering.   

 

2.5 Marknadsföringsstöd  

Det finns som tidigare nämnt olika faktorer som påverkar STE prestation, exempelvis 

statligt stöd, finansiella resurser och turismplanering. Inom turismplanering hör enligt 

Aydin och Emeksiz (2018) image till. Det handlar om att skapa en destination med en 

bra image för att locka resenärer (Aydin & Emeksiz 2018) där presentationen av 

destinationen spelar stor roll (Zhang, Zhang, Gursoy & Fu 2018). En förklaring av en 

destinations image är all objektiv kunskap, intryck och fördomar som individer har 

gällande en viss plats (Stylidis, Shani & Belhassen 2017). Relationen mellan en 

destinations image och STE ekonomiska prestationer behöver belysas (Aydin & 

Emeksiz 2018). Stylidis, Shani och Belhassen (2017) förklarar hur en destinations 

image även hänger på den interna acceptansen och att olika turismaktörer påverkar 

den. Det är destinationer i sin helhet som attraherar turister inom industrin (Baggio & 

Cooper 2010). Har en destination en bra image lockar det besökare, vilket bidrar till 

att turismföretag på destinationer får fler kunder, vilket genererar mer likvida medel 

till samhället (Aydin & Emeksiz 2018). Författarna påstår att STE bidrar till 

resenärerna med lokala, unika egenskaper och bidrar på så sätt till att utveckla 

turismdestinationens image. Även Stylidis, Shani och Belhassen (2017) menar att 

turismföretag kan påverka att resenärer väljer just deras destination. Författarnas studie 

visade att resenärerna framhävde deras upplevelser av lokala aktörer, exempelvis 

restauranger och hotell, i samband med destinationens image. Ytterligare en gång visar 

det tydligt att STE och kommuner är beroende av varandra och att när båda aktörerna 

arbetar internt, i detta fall med sin image, bidrar det till lönsamhet för den andra. Vilket 

leder oss till nästkommande hypotes. 

 

H5: Destinationens image har en positiv påverkan på STE 

framgång.  
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Marknadsföring inom småföretag är tidvis något som negligeras på grund av att 

ägarnas fokus ligger på andra funktioner inom verksamheten (Roberts & Tribe 2005; 

Wangeci Njoroge & Gathungu 2013). Bristen på tid, inflytande och finansiering är 

påverkande faktorer till att fokus inte läggs vid marknadsföring (Roberts & Tribe 2005; 

Bodlaj och Rojšek 2014; Harris & Deacon 2011). På grund av detta blir den allmänna 

och strategiska marknadsföringen inom STE svag, vilket enligt Bodlaj och Rojšek 

(2014) leder till att verksamheten tvingas lägga ner under de första verksamhetsåren. 

Att arbeta med en marknadsföringsplan kan därför bidra till ökning inom företagets 

prestation. Ökningen syftar till högre kundantal och konsumtion per kund vilket 

således leder till högre total omsättning (Roberts & Tribe 2005).  

 

Bodlaj och Rojšek (2014) diskuterar hur småföretagare sällan förstår innebörden av 

marknadsföring. Deras studie visar att entreprenörer inom småföretag i Slovenien 

relaterar marknadsföring till “reklam” eller “sätt att informera kunder om produkter 

och företagets existens”. Företagarna i studien relaterade även marknadsföring till 

begrepp som “brand recognition”, “webbplatser” och “företagets närvaro i media”. Av 

alla deltagare var det endast en som relaterade marknadsföring med försäljning. 

Forskarna menar således att det finns en snäv förståelse bland småföretagare om vad 

marknadsföring innebär. Detta bekräftas av Harris och Deacon (2011) som 

argumenterar för hur allt företagande innebär marknadsföring men inte all 

marknadsföring involverar entreprenörskap. De menar att marknadsföring endast 

används underförstått och en bredare förståelse krävs.   

 

Bodlaj och Rojšek (2014) menar att litteraturen inom marknadsföring är generellt 

fokuserad på etablerade stora företag där strukturerade och disciplinerade 

tillvägagångssätt föreslås. Detta är motstridande för karaktären av småföretag, vilket 

leder till att teorier inom marknadsföring för större etablerade företag blir svåra att 

implementera på mindre verksamheter. Även om småföretag inte är identiska delar de 

egenskaper som leder till en unik marknadsföring som inte alltid överensstämmer med 

de formella marknadsföringsmetoderna. Marknadsföring inom småföretag skiljer sig 



 

19(76) 
 
 

väsentligt från stora företag (Bodlaj och Rojšek 2014; Harris & Deacon 2011). Detta 

relateras till Liang och Bao (2018) studie som menar att nya sätt inom marknadsföring 

är en möjlighet för STE att vara innovativa. Små turismföretag är mindre tekniskt 

innovativa vilket leder till att innovationen centreras kring marknadsföring, nya 

produkter och nya tjänster. Denna typ av nyskapande blir i hög grad beroende av 

ägarens egen kunskap, trots mindre utbildning eller erfarenhet (Liang & Bao 2018).  

 

Ägarens egenskaper och kunskap är möjligtvis den tyngsta faktorn som påverkar 

marknadsföringsarbetet inom småföretag (Bodlaj och Rojšek 2014; Harris & Deacon 

2011). Småföretagare beskrivs som risktagande (Bodlaj och Rojšek 2014; Crick 2019), 

motiverade, ambitiösa, arbetsinriktade och generalister snarare än experter inom ett 

visst område. Småföretagare är stundtals involverade, som tidigare nämnt, i all 

affärsverksamhet inklusive marknadsföring. Av den anledningen, i kombination med 

begränsade resurser, resulterar marknadsföringen i en distinkt stil som kan beskrivas 

som informell, ostrukturerad, slumpmässig, spontan och enkel (Bodlaj och Rojšek 

2014). Eftersom småföretag är influerade av sina ägare (Bodlaj och Rojšek 2014; 

Harris & Deacon 2011; Liang & Bao 2018; Wang et al 2018; Bressan & Predini 2019) 

behöver stödet från regeringen anpassas utefter den enskilda individen och dess företag 

(Liang & Bao 2018).  

 

Marknadsföring inom småföretag är ofta kortsiktig och marknadsföringsplanen 

existerar endast i ägarens idéer (Bodlaj och Rojšek 2014). Genom att samarbeta med 

konkurrenter får företag tillgång till nya resurser, kapacitet och möjligheter som inte 

är tillgängliga när verksamheter drivs på individualistisk nivå (Crick 2019). 

Litteraturen menar att samarbete med konkurrenter kan stärka små turismföretag att 

utveckla den kortsiktiga marknadsföringsplanen. Därför kan STE genom samverkan 

ges chansen att utveckla en bättre utgångspunkt för företagarna och tillsammans, 

inklusive kommunens assistans, skapa en konkurrenskraftig destination.  
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Precis som i det finansiella stödet är det svårt att från befintlig litteratur tydligt koppla 

behovet av kommunalt stöd till de olika entreprenörstyperna. De teorier denna studie 

testar är om STE har en förståelse för hur företag ska hantera verktyget eftersom många 

små turismföretag tenderar att missförstå verktyget och vikten av det. Forskning visar 

även hur marknadsföring är något som entreprenörer kan arbeta med på ett kreativt 

och innovativt sätt, utifrån detta framträder nästa hypotes.   

 

H6: På grund av brist på kunskap, finansiering och förståelse 

åsidosätts marknadsföring inom STE.   

 

2.6 Kunskapsstöd 

Små turismföretag har en tendens att misslyckas att driva sina företag på grund av 

bristande ledning, vilket gör att många tvingas lägga ner verksamheten (Ateljevic & 

Doorne 2004). När en högre utbildning saknas behöver entreprenörerna inom 

småföretag förlita sig på sina personliga erfarenheter för att lyckas med de dagliga 

funktionerna (Ioannides & Petersen 2003). Ett företag kan tidvis presentera ökning 

inom försäljning och vinstmarginal vilket kan leda till en missvisande bild av 

verksamhetens utveckling. Ökad försäljning och vinstmarginal betyder nödvändigtvis 

inte att företaget utvecklas på ett hållbart sätt. Detta kan bero på att företagens kunskap 

om hanteringen av verksamhetens kapital inte är utvecklad och då har vinstmarginalen 

ingen betydande roll (Wangeci Njoroge & Gathungu 2013). Ledarskaps kvalitéer har 

rankats som det viktigaste kriteriet för företagens möjlighet att prestera väl (Liang & 

Bao 2018) och enligt viss statistik har majoriteten av ägare inom STE inte kunskap 

eller professionell utbildning inom ledarskap (Honggang & Shaoyin 2014; Roberts och 

Tribe 2005; Andriotis 2002). Småföretagares upprepade behov av olika slags stöd kan 

vara en indikation på att det finns brist av kunskap och högre utbildning (Gervase Iwu 

& Nxopo 2015). STE kännetecknas därav med svaga kunskaper om företagande och 

kortsiktiga aspekter vid planering (Perkins & Khoo-Lattimore 2018). Eftersom 

strategisk planering är något som anses ha en avgörande roll i företagsutveckling 
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(Aydin & Emeksiz 2018; Wangeci Njoroge & Gathungu 2013; Ioannides & Petersen 

2003) menar vi att utbildningsbristen kan bidra med problematik för entreprenörer.  

 

Bristen inom utbildning och ledarskap är en aspekt som potentiellt kan ha en negativ 

effekt på det STE som drivs (Roberts & Tribe 2005; Wangeci Njoroge & Gathungu 

2013; Gervase Iwu & Nxopo 2015). I allmänhet bidrar högre utbildning till öppenhet, 

överseende för tvetydighet samt en hög kapacitet av informationsbehandling (Wang et 

al 2018). Precis som Wang et al (2018) påpekar menar även Gervase Iwu och Nxopo 

(2015) att information blir påverkad av utbildningsnivån. Både möjligheten att få 

information men också att använda sig av den på rätt sätt påverkas till stor del av den 

berörda personens kunskap (Gervase Iwu & Nxopo 2015). För att öka kunskapen hos 

STE kan lösningar implementeras, exempelvis utbildning inom service (Strydom, 

Mangope & Sonwabile Henama 2017) och samarbete med andra firmor eller statliga 

organ som kan skapa kunskap, nya resurser och styrka deras marknadsföringsarbete 

(Perkins & Khoo-Lattimore 2018). När det gäller stöd från statliga myndigheter kan 

information, rådgivning och mentorskap vara alternativ som hjälper STE att utveckla 

kunskapen i form av exempelvis workshops eller konferenser. Utbildningar som 

främjar kunskapen hos småföretagare kan hjälpa till att lyfta medvetande gällande 

lagar (Gervase Iwu & Nxopo 2015).  

 

De teoretiska påståenden som denna studie testar är att STE ägare har låg eller ingen 

utbildning och att den låga utbildningen kan skapa brister inom verksamheterna. 

 

H7: STE ägares låga utbildning leder till negativa 

konsekvenser för deras verksamheter.  

 

Tillgängligheten till information för småföretag kan skapas genom att samarbeta med 

andra aktörer. Samarbete är ett avgörande verktyg som påverkar småföretag och dess 

framgång (Ayadin & Emeksix 2018; Perkins & Khoo-Lattimore 2018; Reijonen & 

Komppula 2007). Samarbeten förbättrar kärnkompetensen inom en region genom att 
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företagen arbetar tillsammans med sina konkurrenter snarare än emot dem. Det kan 

ses som ett verktyg för att påskynda utvecklingen och överlevnad till framgång, men 

också som en förnyelsestrategi (Perkins & Khoo-Lattimore 2018). På grund av en liten 

budget verkar ofta STE ensamma (Nogueira & Pinho 2015), däremot kan samarbeten 

underlätta att klara av begränsade resurser (Tolstad 2014). Samarbeten kan ske genom 

sociala nätverk, vilket innebär relationer mellan företag. Inom sociala nätverk finns ett 

informationsutbyte (Tolstad 2014; Nogueira & Pinho 2015) som kan bidra med 

trygghet, kunskap, kompletterande nyheter (Tolstad 2014) och innovationsskapande 

(Presenza & Cipollina 2010; Tolstad 2014). Nuryakin och Ardyan (2018) menar att 

utan nätverk och starka relationer kan företag inte förbättra det affärsmässiga 

resultatet. Nätverk bidrar till att skapa samhällen av kunskap (Baggio & Cooper 2010). 

Tolstad (2014) menar att samarbeten mellan företag i form av sociala nätverk kan 

gynna i ekonomiska fördelar. STE kan få ett större värde på deras investerade pengar, 

exempelvis genom att investera i en gemensam marknadsföring. Särskilt i 

uppstartsfasen i Tolstad (2014) studie ansågs detta som givande i rent ekonomiska 

former. I det längre loppet visade sig nätverket resultera i trygghet, benägenhet i att 

rekommendera varandras företag och tillgång till likasinnade personer som företagarna 

kunde utbyta idéer med. Litteraturen påvisar att nätverkande små turismföretag 

emellan kan vara givande ur ekonomiska-, marknadsföringsmässiga- och 

kunskapsaspekter.  

 

I denna kategori kunde vi finna teori om kopplingar mellan viljan till kunskapsstöd 

och de olika personlighetstyperna. Affärsinriktade entreprenörer anser att det finns lite 

värde att ta del av extern utbildning och de tenderar att utbilda sina anställda internt. 

Affärsinriktade entreprenörer försöker från start rekrytera “rätt” personer och de 

förlitar sig på tidigare erfarenheter. Livsstils entreprenörer tycker att tidigare 

erfarenhet och kunskap väger tyngre än utbildning. Socialt legitimerade entreprenörer 

anser att branscherfarenhet är viktigare än utbildning eller tidigare kunskap (Simpson, 

Tuck & Bellamy 2004). Enligt denna artikel är alltså ingen av typerna särskilt 
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mottagliga för extern utbildning. Gemensamt för dem är att individen själv är 

avgörande för vilken kunskap som finns och önskas.   

 

De teoretiska påståenden som vi testar är om samarbete kan hjälpa STE att utveckla 

sina verksamheter genom att ta del av varandras resurser och kunskaper. Litteraturen 

menar att nätverk är viktiga för att kunna öka sina affärsmässiga resultat.  

 

H8: För att kompensera begränsade resurser hos STE är 

samarbeten viktiga.   

 

Teorikapitlet behandlar hur entreprenörers personlighetsdrag påverkar STE, men även 

deras syn på framgång och hur det statliga stödet kan yttra sig. Vår teoriprövning tar 

avstamp i att entreprenörers personliga värderingar påverkar STE så pass mycket att 

det ligger till grund för vad de fokuserar på och anser viktigt för deras egen framgång. 

Genom att svara på vår frågeställning, På vilka sätt är behovet av kommunalt stöd 

påverkat av STE ägarens personliga egenskaper? fokuserar vi på vilket statligt stöd 

som bör erbjudas och om det statliga stödet bör anpassas mer individuellt.  

 

För att fastställa att inga teorier blir obesvarade framställer vi en teoriguide, som 

presenteras i Tabell 2.1. Tabellen används för att strukturera upp de frågor, teorier 

samt hypoteser som hör samman.  
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Tabell 2.1 Teoriguide 

 

Under exempelvis Entreprenörsdrag besvaras H1. Detta genom frågor som berör 

entreprenörens personlighet för att placera respondenterna i de teoretiska grupperna, 

exempelvis Hur skulle du beskriva dig själv som entreprenör? På hypoteser som, H4, 

som tillhör Finansiellt stöd. Används frågor som Berätta hur du finansierat ditt 

företag, och Vem vänder du dig främst till vid behovet av finansiell hjälp? Hypotes 

nummer åtta, H8, används för att besvara teorier inom Kunskapsstöd. Studien ställer 

frågor som berör entreprenörernas utbildningsnivå, det nuvarande samarbetet som 

verksamheterna har och hur respondenterna ställer sig till framtida samarbeten 

gällande andra verksamheter och kommunen.    

  



 

25(76) 
 
 

3 METOD 

I metoden kommer de olika tillvägagångssättet för studiens insamlade material att 

beskrivas. Här kommer vägvalen vi tar att motiveras och redogöras.  

______________________________________________________________ 

3.1 Forskningens utgångspunkt   

Eftersom denna studie undersöker STE egna erfarenheter och åsikter kan kunskapen 

som vi samlar liknas vid interpretivism. Det innebär att världen är komplex och 

nyanserad där förståelsen för den skapas genom en tolkningsprocess (Denscombe 

2018). Vår empiri baseras på att tolka det abstrakta (Åsberg 2001a) eftersom vi söker 

småföretagares egen tolkning och subjektiva åsikter som grund för att besvara vår 

forskningsfråga. Detta innebär att vi söker främst en hermeneutisk kunskapsansats. Att 

bestämma den kunskapsteoretiska ansatsen är att precisera vad för slags kunskap som 

eftersöks (Åsberg 2001a).  

 

När undersökningar genomförs finns det främst två förhållningssätt att utgå från. Dessa 

två förhållningssätt är en induktiv eller deduktiv undersökning. En deduktiv 

undersökning innebär att studien grundar sig i teorier eller modeller som bildar olika 

hypoteser, som sedan ska testas. När hypoteserna är testade och analyserade framträder 

ett resultat som antingen bekräftar eller avvisar påståendet, modellen eller teorin 

(Smith 2017; Alvehus 2013). STE som fenomen är väl förankrad i tidigare forskning 

och eftersom vi testar befintliga teorier ur forskningen för att uppfylla studiens syfte 

innebär det att studien är deduktiv.  

 

3.2 Undersökningsmetod 

Det datainsamlande förfaringssätt, det vill säga hur data samlas in (Åsberg 2001a) i 

denna studie är genom intervjuer. Intervjuer är ett passande tillvägagångssätt vid 

undersökningen av personliga historier eller för att uppnå en förståelse för 

organisatoriska problem. De är ett väl använt verktyg vid subjektiva undersökningar 
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(Smith 2017) och ett bra tillvägagångssätt för att undersöka åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter (Denscombe 2018; Alvehus 2013). För att fylla studiens syfte, som 

baseras på entreprenörernas subjektiva åsikter inom turismföretag, behövs åsikter om 

STE behov av kommunala hjälpmedel och därför använder vi oss av personliga 

intervjuer. Vi har utöver företagen valt att intervjua regionens affärsutvecklare, Oskar 

Lind. Intervjun med Lind används som kompletterande information då vi anser att 

myndigheternas perspektiv är väsentlig för att kunna föreslå en problemlösning.  

 

För att uppfylla studiens syfte behöver vi djup och detaljerade data, vilket intervjuer 

är lämpligt för (Denscombe 2018; Smith 2017). Vi väljer att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer till företagen. Fördelen med att använda sig av en 

semistruktur för oss är att det ger respondenterna möjlighet att i bredare utsträckning 

utveckla sina idéer och tankegångar (Denscombe 2018), och påverka intervjuns 

innehåll (Alvehus 2013). Vi anser att utrymmet för att utveckla tankarna är särskilt 

viktig i att kunna besvara forskningsfrågan, då det ger oss en större förståelse för vilka 

slags entreprenörer vi möter. Eftersom studien utgår från deduktion behöver vi ändå 

till viss del följa ett intervjuformulär med förutbestämda frågor. Däremot ger en 

semistrukturerad intervju oss möjligheten att anpassa ordningsföljden i intervjun 

(Denscombe 2018), vilket vi anser skapar ett naturligare samtal. Med Oskar Lind 

genomför vi en ostrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju innebär att 

respondenten ännu friare får diskutera sina tankegångar (Denscombe 2018), vilket vi 

anser krävs för den kompletterande informationen vi söker hos respondenten. Vi 

inleder intervjun genom att be Lind berätta om regionens arbete med olika stöd till små 

turismföretag. Respondenten är innan intervjun välinformerad om vad vår studie 

fokuserade på till följd av tidigare kontakt med honom, vilket gör att en ostrukturerad 

intervju var lämplig för att få giltiga svar. Validitet inom forskning brukar ses som det 

viktigaste kvalitetskriteriet. Kriteriet handlar om giltigheten i undersökningens 

slutsatser (Bell et al 2019). Intervjuer kan stärka validiteten eftersom vi genom 

personlig kontakt under intervjuernas gång har möjligheten att kontrollera relevansen 

och korrektheten i det som diskuterats (Denscombe 2018). Även det faktum att vi 
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använder oss av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer menar vi förstärker 

validiteten då frågorna kan anpassas och förtydligas om de inte uppfattas korrekt.   

 

Två av våra intervjuer genomförs via e-mailkonversationer och en via telefonintervju. 

Att genomföra intervjuerna på det sättet är baserat på respondenternas egna önskemål. 

Intervjuer som sker utan visuell kontakt kan leda till en viss skillnad, exempelvis kan 

skriftliga svar på frågor leda till kortare svar (Denscombe 2018). Vi är medvetna om 

att avsaknaden av visuell kontakt kan påverka utfallet, men trots risken för kortare 

formuleringar på de frågor vi ställer väljer vi att genomföra intervjuerna ändå. Vi anser 

att de två intervjuerna via e-mail oavsett bidrar med värdefull information för den 

undersökning vi genomför, främst i syfte att styrka åsikter och erfarenheter från andra 

respondenter. Fördelen med intervjuerna är att svaren redan är i skriftligt format, vilket 

innebär att transkribering uteblir som i sin tur leder till att transkriberingsfel inte 

uppstår (Denscombe 2018) och att vi sparar värdefull tid. Intervjuerna som sker via 

mailkontakt blir mer strukturerade än de intervjuer vi har personligen. Alvehus (2013) 

menar att strukturerade intervjuer utgår från helt förutbestämda frågor, vilket våra 

mailintervjuer resulterar i. För att stärka validiteten, det vill säga minimera 

missförstånd i frågorna, väljer vi också att återkoppla till respondenterna med en 

summering om hur vi uppfattar dem och med eventuella följdfrågor. Telefonintervjun 

anser vi utförs på liknande sätt som intervjuerna med fysisk kontakt. Det finns inga 

hinder som påverkar utfallet då möjligheten att ställa följdfrågor och utveckla intervjun 

i samma ordning som de andra respondenterna finns.  

 

Vid genomförande av intervjuer formas datans kvalité utefter hur väl forskaren utför 

sin uppgift. Detta gör att både forskaren och respondenterna påverkar resultatet av 

intervjun (Smith 2017). Det kan vara utmanande att få identiskt svar med en 

respondent trots att exakt samma frågor ställs vid olika tillfällen (Alvehus 2013). Sett 

ur denna aspekt kan personliga intervjuer som tillvägagångssätt påverka reliabiliteten 

på ett negativt sätt. Reliabilitet syftar till vilken grad studien som helhet är tillförlitlig. 

Det vill säga, i vilken grad någon annan kan genomföra exakt samma studie och 
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presentera ett identiskt slutresultat (Smith 2017; Alvehus 2013). Trots detta menar vi 

att vår forskningsfråga är mest lämpad att svara på genom intervjuer. Eftersom vi i 

våra åtta intervjuer finner mönster i respondenternas svar anser vi ändå att vårt resultat 

blir reliabelt. Även Denscombe (2018) påpekar att om samma tema diskuteras av 

flertalet respondenter kan större tillit läggas vid svaren.  

 

3.2.1 Genomförande av intervjuer 

Personliga intervjuer refererar till djupgående samtal där frågorna är konstruerade för 

att utvalda teman ska diskuteras (Smith 2017). De utvalda teman som vi diskuterar i 

studie är förankrad i befintlig teori. Teorierna som är våra teman framställs i studiens 

hypoteser och presenteras i den intervjuguide som vi på förhand konstruerat för 

företagen. För att kunna skapa jämförbara resultat mellan respondenterna är en 

intervjuguide ett lämpligt verktyg (Smith 2017). Vi väljer därför att använda oss av en 

intervjuguide (Bilaga A) för att kunna ställa så väl formulerade frågor som möjligt och 

skapa validitet i vår studie. Intervjuguiden säkerställer att vi ställer rätt frågor baserat 

på teorin. Vi väljer att pilottesta vår intervjuguide på två småföretagare för att ha 

möjlighet att korrigera frågorna. Det hjälper oss att undvika akademiskt språk, otydliga 

formuleringar men också för att skapa validitet om att de frågor vi ställer genererar 

svar i enlighet med de teorier vi studerar.  

 

3.3 Datainsamling 

Primärdata och sekundärdata är de två främsta kategorierna som datainsamling kan 

delas in i. Det mest konventionella är att en undersökning endast innefattar en av de 

två insamlings sätten, men i vissa fall där ett komplex fenomen studeras krävs 

användning av både primärdata samt sekundärdata (Smith 2017). I vårt fall anser vi att 

en kombination av primär- och sekundärdata är lämplig för att få en mer tilltagen 

empiri, vilket enligt Smith (2017) kan vara utfallet av att använda dessa tillsammans. 

Vi väljer att undersöka erfarenheter och åsikter från entreprenörer som driver STE i 

Kalmar Län som primärdata, men också att undersöka dokument och allmän 
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information från lokala myndigheter som sekundärdata. Primärdata syftar till data som 

forskarna själv samlat in för den specifika studien (Smith 2017). Den primärdata som 

vi använder oss av, intervjuer, diskuteras tidigare i metodkapitlet. Sekundärdata syftar 

på den data som är insamlad av någon annan, med den forskarens eget syfte i fokus. 

Inom turism är sekundärdata ofta insamlad av statliga organ som gjorts öppna för 

allmänheten (Smith 2017). Vi väljer att använda oss av sekundärdata för att 

komplettera uppgifter från de lokala myndigheternas perspektiv. Studiens 

sekundärdata är från statliga myndigheter som Tillväxtverket, Region Kalmar län och 

de berörda kommunernas hemsidor. Vi använder oss av dokument, som exempelvis 

regionens utvecklingsplan. Genom vår primärdata får vi en förståelse över hur 

entreprenörerna upplever sin dagliga verksamhet och stöd från kommunen. 

Sekundärdata används för att undersöka hur lokala myndigheter stöttar små 

turismföretag i respektive kommuner.  

 

3.3.1 Kvalitativa data  

Denscombe (2018) diskuterar hur kvalitativa forskare vill samla in detaljerade data 

och genomför mer småskaliga undersökningar. Författaren menar att vid kvalitativ 

forskning tenderar analysprocessen att starta i ett tidigt stadium av undersökningen 

och fortgå under hela processen. Detta stämmer in på den process som vi under 

studiens gång genomför. Från uppstartsfasen väver vi datainsamling, omformuleringar 

och analyser genomgående in i varandra. Kvalitativ forskning kan ses som en 

förutbestämd strategi för forskningen och vi anser att det överensstämmer med vår 

process (Denscombe 2018). Åsberg (2001b) diskuterar i likhet med det resonemanget 

att de kvalitativa egenskaperna finns i den insamlade data. Data, i form av kvantitativa 

data eller kvalitativa data, representerar egenskaper på fenomenet. Den kvalitativa data 

klassas som data formulerat i ord (Åsberg 2001a). Båda studierna (Åsberg 2001a; 

Denscombe 2018) påstår alltså att olika forskningsmetoder kan resultera i både 

kvalitativa och kvantitativa data. Därför diskuterar vi i denna studie kvalitativa 

egenskaper på vår insamlade data, snarare än att diskutera ett val av kvalitativ metod. 
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Metodvalet vi gör, det vill säga intervjuer, är en möjlighet att resultera i även 

kvantitativa data (Åsberg 2001a; Denscombe 2018), men den data fokuserar vi varken 

på att samla in eller analysera. Vi är från start medvetna om att vi söker kvalitativa 

data för att svara på vår forskningsfråga. Kvalitativa data har en stabil förankring i 

verkligheten, vilket gör att teorier, eller i vårt fall påståenden som respondenterna sagt, 

inte tas ur tomma intet (Denscombe 2018), vilket i sin tur kan höja reliabiliteten. För 

att på bästa sätt arbeta med den kvalitativa data väljer vi att transkribera de intervjuer 

vi genomför.  

 

3.3.2 Urval 

Denna studie fokuserar på entreprenörer som bedriver STE i Kalmar Län. För att 

fokusera gruppen ytterligare har vi fastställt ett antal kriterier för våra respondenter i 

Tabell 4.2: 

 

 
Tabell 4.2 Kriterier för deltagande företag. 

 

Vi väljer att använda oss av ett sannolikhetsurval (Denscombe 2018; Smith 2017). 

Detta innebär att respondenterna har lika stor chans att bli valda bland den berörda 

gruppen (Smith 2017). Sannolikhetsurval associeras ofta med större undersökningar 

som söker kvantitativa data (Denscombe 2018; Alvehus 2013), även om det inträffar 

vid sökandet av kvalitativa data (Alvehus 2013). Vi använder oss av denna 
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urvalsprocess trots att den mer sällan förekommer. Sannolikhetsurval är passande när 

det finns en känd population (Denscombe 2018), vilket vi i detta fall har med STE i 

Kalmar Län. I denna typ av studie med personliga intervjuer finns en risk, som vi 

tidigare nämnt, för att vi som forskare påverkar resultatet av studien. I urvalsprocessen 

finner vi en möjlighet att vara tydligt objektiva och väljer att ta det tillfället i akt, vilket 

vi anser höjer reliabilitet i studien.  

 

I denna studie tar vi del av en lista som Region Kalmar län har av registrerade 

turismföretag inom länet, utefter de kriterier vi har för företagen. Det slumpmässiga 

urvalet sker genom en dators slumpgenerator som genomförs med hjälp av en 

statistiker på Region Kalmar län. Dessa företag tillhör besöksnäringen enligt de SNI-

koder som Bisnode utnämner och definierar som turismföretag. Antalet företag i listan 

efter det slumpmässiga urvalet är 486 företag. Av listans 486 företag representerar 

60,91 % småföretag restaurangbranschen. På grund av det höga antalet företag 

tillhörande restaurangbranschen står vi i valet över att göra ett stratifierat urval, det vill 

säga att dela in urvalet i undergrupper (Denscombe 2018). Trots möjligheten att 

genomföra ett stratifierat urval väljer vi att inte göra det, då vi anser att vårt urval ska 

vara representativt för hur verkligheten med branschfördelningen ser ut. Från 

urvalsramen är det 26 företag som vi kontaktar för vår studie. Smith (2017) betonar att 

urvalet inte nödvändigtvis representerar de personerna som medverkar i studien. Detta 

är även fallet för vår del. Av de företag som vi kontaktar i vårt urval, är bortfallet 18 

företag på grund av uteblivet svar eller ovilja att delta. Åtta företag är slutligen villiga 

att delta.  

 

Eftersom vi genomför personliga intervjuer räcker tiden inte till för att genomföra fler 

intervjuer än åtta stycken. Trots att själva urvalsprocessen vi använder oss av anses 

mer lämpad för storskaliga urvalsgrupper (Denscombe 2018) ser vi inte att den medför 

några nackdelar trots att vi genomför en småskalig studie. Vi anser att alla små 

turismföretag som är listade i Kalmar Län har lika stor potential att bidra till vår studie. 
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Vi anser inte att någon typ av icke-sannolikhetsurval, som småskaliga studier främst 

refereras till (Denscombe 2018), medför bättre eller mer riktig information. 

  

3.3.3 Analys av data  

Att analysera kvalitativa data är en komplicerad process, som både är tidskrävande, 

kreativ och emellanåt invecklad (Denscombe 2018). Eftersom vi genomför en 

deduktiv studie och testar befintliga teorier, är de utgångspunkten i analysprocessen. I 

analysen söker vi efter uttalanden i materialet som kopplas ihop med de teorier vi 

önskar testa. Detta kan liknas vid en tematisk analys, som innebär sökande efter olika 

teman (Bell et al 2019; Alvehus 2013) som uppkommer främst vid analysen av 

kvalitativa data. Vid en tematisk analys är det viktigt att söka efter bland annat 

repeterande fraser, likheter och skillnader, samt att söka efter teorirelaterat material 

(Bell et al 2019). Vid analysen är det viktigt att upprepande läsa igenom det insamlade 

materialet, för att göra materialet rättvisa och inte missa den empiriska komplexitet 

som finns. Empiriskt material är sällan lika enkelt som teori, vilket bidrar till att 

författarna måste vara uppmärksamma för motsägelser, paradoxer och liknande 

(Alvehus 2013). Vi har detta i åtanke under analysen och därför bearbetar vi materialet 

i flera steg och efter varje genomförd intervju granskar vi samtliga kategorier i det 

empiriska materialet. Det är viktigt att forskare håller distans från materialet och inte 

ser det som önskas hitta i materialet. Ibland kan det vara svårt att göra det vid en 

deduktiv studie, samtidigt som andra anser att studien får ut mer av det empiriska 

materialet när forskarna är välorienterade inom fenomenet (Smith 2017). Detta är 

något som vi har i åtanke vid analyseringen av det empiriska materialet och försöker 

dra fördel av den pålästa kunskapen om de teorier vi testar. Beläsenheten som tas med 

in i analysen konstruerar validitet, som Smith (2017) anser sker genom att upptäcka de 

mönster och anslutningar som framträder. En tematisk analys kan liknas vid det arbete 

som sker vid kodning, som i sin tur kan återfinnas i flertalet olika analysmetoder (Bell 

et al 2019). Att koda (David, Sutton & Torhell 2016), eller tematisera (Bell et al 2019), 

är ett hjälpmedel för att reducera texten och framhäva centrala teman (David, Sutton 
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& Torhell 2016). Koder tillämpas i den informationen vi arbetar med för att belysa 

skillnader eller likheter som visar sig i form av nyckelord eller teman. Det viktiga för 

oss i analysarbetet är att inte ta saker ur dess sammanhang, som kan vara en svårighet 

i kodningsarbetet (David, Sutton & Torhell 2016).  

 

3.4 Metodkritik 

Studien grundar sig i en liten grupp av respondenter, vilket vi anser är kritik till vår 

studie. Vi är medvetna om detta och studien hade stärkts av fler respondenter. Under 

studiens gång vi inte möjligheten tidsmässigt att genomföra fler studier, men vi anser 

att de intervjuer vi genomför bidrar till en indikation som framtida forskning kan bygga 

vidare på. Vi är också medvetna om att valen av metod kan skapa brister i reliabiliteten 

och att en identisk upprepning av vår forskning kan vara svår att genomföra på grund 

av forskningens subjektiva grunder. Med det sagt tror vi ändå att de tydliga mönster vi 

finner under intervjuernas gång adderar till reliabiliteten av studien. Vi tvingas även 

genomföra tre intervjuer med platschef alternativt VD av företagen och inte ägaren, 

vilket potentiellt kan ses som en nackdel. Det är viktigt att fastställa trovärdigheten i 

respondenternas information, det vill säga om de har tillgång till all fakta som för oss 

är viktig (Denscombe 2018). Trots att tre respondenter inte är ägarna själva, anser vi 

att deras position i företagen ändå i hög grad fastställer att informationen är trovärdig. 

Som ovanstående text demonstrerar är vi genomgående kritiska mot 

tillvägagångssätten, vilket vi anser stärker arbetets helhet. 

 

3.5 Forskningsetik 

Genom studien har vi etiska frågor i åtanke. Den information vi samlar in tillhör inte 

en utsatt grupp av människor (Denscombe 2018). Vi ser, i enlighet med Denscombe 

(2018) vikten av att fastställa några grundprinciper trots det. För forskningsetik finns 

fyra grundläggande principer: respondenternas intressen bör skyddas, frivilligt 

deltagande, klargöra undersökningens syfte för respondenterna och att följa 

lagstiftningen (Denscombe 2018). Dessa principer säkerställer vi. Respondenternas 
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intresse skyddas genom att fastställa om de önskar att delta anonymt eller inte. 

Eftersom ett företag vill delta anonymt skapar vi ett fiktivt namn till dem. Frivilligt 

deltagande fastställer vi genom att ta kontakt med alla respondenter där de samtycker 

till intervjun och bokar in ett möte. Vid initial kontakt och vid intervjutillfälle 

presenterar vi oss själva och studien för att garantera klarhet i syftet. Lagstiftning följs 

och ingen data samlas in eller förvaras på ett sätt som inte enligt lag är tillåten.  
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4 RESULTAT  

I detta avsnitt introducerar studien Kalmar Län som studieplats. Resultaten från de 

genomförda intervjuerna presenteras tillsammans med en koppling till teorikapitlet. I 

Tabell 5.1 uppvisas de företag som är respondenter.  

______________________________________________________________ 

4.1 Kalmar Län som studieplats  

Denna studie fokuserar på Kalmar Län som studieplats, att använda sig av ett studiefall 

vid undersökningar skapar en djupare förståelse av fenomenet i fokus (Smith 2017). 

Tillväxtverket (2018) rapporterar om statistik gällande andelen turismföretag i Kalmar 

län. Vid den senaste mätningen 2017, låg andelen turismföretag i länet på 10%. Kalmar 

län är även det fjärde största länet i Sverige på sommarhalvåret sett till antalet 

gästnätter (Region Kalmar län u.å). Genom en analys av länets styrkor och svagheter, 

identifieras styrkor som “starka varumärken inom besöksnäringen” och “kultur, musik 

och idrottsevenemang”. En av Kalmar Läns svagheter är “låg utbildningsnivå, 

bristande matchning mellan utbildningar och efterfrågan på kompetens” (Öhrn 

Karlsson 2017). Av länets kommuner arbetar de främst med att marknadsföra 

Vimmerby, Västervik, Kalmar, Öland och Glasriket som starka upplevelseregioner 

(Region Kalmar län u.å).  

 

Region Kalmar län anser att besöksnäringen är en av de viktigaste tillväxtbranscherna 

i regionen. Regionen menar att det finns kommunikationssvårigheter inom branschen 

på grund av näringens uppbyggnad av småföretag. Regionförbundet har en 

samordnande roll där kommunens ansvar är att driva besöksnäringen framåt på lokal 

nivå genom att informera och upprätthålla den kontakt som krävs (Regionförbundet 

Kalmar Län u.å). Regionen erbjuder olika slags stöd, bland annat finansiellt stöd för 

småföretagare och Regionen har identifierat hur vissa entreprenörer som tar del av 

stöden tenderar att vara bidragssökare. Det vill säga att de överlever genom att aktivt 

söka bidrag gång på gång. Regionen erbjuder stöd som är riktade till verksamheter på 

landsbygden men även konsultcheckar som används av företag för att förbättra 
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verksamheterna. Många gånger har regionen ett överskott av finansiella stöd, då de 

inte ansöks om i den mån de finns. Konslutcheckarna går främst till de företag som 

anses passa, alternativt arbeta mot den internationella marknaden då Regionen inte får 

främja en osund konkurrenssituation. Företag kan däremot ha en chans att utvecklas 

genom Regionens utvecklingsprocess Kurbits. Denna process handplockar företag, i 

början av processen, för att ta del av varandras kunskap och tillsammans kunna bidra 

med bra erbjudande inom besöksnäringen (Lind 18-12-19). På deras hemsida beskriver 

de arbetet genom, “Kurbits hjälper företagare att öka sina möjligheter till tillväxt 

samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten” (Kurbits 

2020).           

 

Det är kommunerna själva som avgör vilka näringsliv som prioriteras (Lind 18-12-19), 

därav blir det kommunala stödet riktat till hela näringslivet, precis som Ateljevic & 

Doorne (2004) upptäckte i sin studie. Alltså att turismföretagen behöver strida mot 

andra branscher i sökandet efter stöd. Det bekräftas genom kommunernas hemsidor 

(Oskarshamns Kommun 2019a; Kalmar Kommun 2018; Borgholms kommun 2017; 

Torsås Kommun 2017; Västerviks kommun 2019) där företagsstöden som hänvisas till 

inte endast gäller besöksnäringen. Med stöd till turismföretag specifikt arbetar 

Partnership By Kalmar med nätverk för att stötta företagen (Destination Kalmar u.å), 

som drivs av Destination Kalmar vilket är kommunalägt. I studien diskuterar vi stöd 

från både Region Kalmar län och respektive kommun företagen verkar i, när stödet 

berör båda parter väljer vi att använda oss av begreppet lokala myndigheter som 

gemensam benämning. Berör det endast en part refererar vi till denne.   

 

I Tabell 5.1 presenterar vi respondenterna för att tydliggöra att företagens karaktär 

stämmer överens med de krav som denna studie har på deltagare. Kalles Nöjespark är 

ett fiktivt namn då respondenten önskade att företagsnamnet skulle anonymiseras. 

Pontus äger fyra verksamheter i länet, Lilla Hamnkontoret och en paintball verksamhet 

i Borgholm samt Loccos och Sven Stures i Kalmar. Studien berörde främst Lilla 

Hamnkontoret men alla verksamheter diskuterades. 
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Tabell 5.1 Information om deltagande respondenter. 

 

4.2 Personliga egenskaper  
 

H1: Ägare av STE kan placeras i tre personlighetskategorier, 

affärsinriktade-, socialt legitimerade- samt livsstils 

entreprenörer, som påverkar hur de driver sitt företag.  

 

Den grupp som Strand Hotell Borgholm tillhör är affärsinriktade entreprenörer. Vid 

flertalet diskussioner, oavsett om de berör rent finansiella frågor, marknadsföring eller 

nätverkande återkommer hänvisningar till ekonomiska aspekter. Trots att vi inte träffar 

ägaren utan VD för företaget diskuterar vi hur klimatet från ägarna och deras 

förväntningar fungerade för att kunna kategorisera företagets ledning. Tidigare 

litteratur pekar på hur affärsinriktade entreprenörer drivs av ekonomiska faktorer 

(Font, Garay & Jones 2016; Dominici, Boncinelli & Marone 2019) vilket vi anser 

stämmer överens med företagets återkommande diskussion om likvida medel. Deras 

främsta mål med verksamheten är att leverera ett resultat, som är så positivt som 
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möjligt och som VD för företaget är det Thomas främsta uppgift. Att leverera positiva 

ekonomiska resultat kan göras på flera olika sätt, menar företaget. Det går att spara in 

på resurserna, vilket leder till ekonomisk vinst. Men för Strand Hotell Borgholm är det 

viktigt att även investera rätt, för att stärka företaget och att i framtiden kunna lämna 

över en anläggning med goda förutsättningar.  

 

Även Sofie som utvecklat Kalk Kök och Bar i Löttorp beskriver hur deras främsta mål 

är kopplade till likvida medel. Det som driver henne är friheten att styra sin tid och 

kunna åka på semester när det passar. Tidigare forskning menar att en egenskap 

affärsinriktade entreprenörer besitter är viljan att vara sin egen chef (Chen & Elston 

2013), vilket vi relaterar till Sofies uttalande. Lilla Hotellet är det tredje företaget som 

indikerar på ekonomiskt fokus. När ägaren beskriver sin verksamhet ligger fokus 

främst på omsättning och ekonomiska siffror. Relationen till kommunen är han 

missnöjd över på grund av avgifter som leder till ekonomiska svårigheter för Lilla 

Hotellet. Här ser vi koppling mellan empirin och teorin, den affärsinriktade 

entreprenörer motiveras även av kostnadsbesparingar (Font, Garay & Jones 2016; 

Dominici, Boncinelli & Marone 2019) samt att avdrag och bidrag är något som 

värdesätts (Font, Garay & Jones 2016). Detta bekräftar Sofie på Kalk Kök och Bar 

som påstår hur det är viktigt för dem att sänka sopkostnader och råvarukostnader, 

samtidigt som de ständigt ska öka omsättningen. Däremot köper de inte endast det 

billigaste, utan tänker långsiktigt och spenderar mer pengar på det som kan gynna 

företaget långsiktigt, som lokala råvaror och hållbara möbler. Sofie beskriver deras 

främsta mål genom att förklara hur ekonomiska frågor är viktiga att ha i åtanke som 

entreprenör, “Man måste tänka ekonomiskt, det är det de handlar om att vara egen”.  

 

Den socialt legitimerade entreprenören finner vi på Böda Sand Beach Resort. Anna 

ser sig själv som en driven och ambitiös entreprenör som drivs av att förbättra, förändra 

samt förvandla. Genom hela organisationen arbetar de för att anställda ska ha 

möjlighet att komma med idéer för att utveckla företaget. Detta kopplar vi till hur 

socialt legitimerade entreprenörer ständigt arbetar med att förbättra sin image samt 
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hur de drivs av att förbättra samhället (Font, Garay & Jones 2016). Vi anser att de, 

genom att låta de anställda vara med och påverka utvecklingen av företaget, arbetar 

för att tillfredsställa företaget internt och på så sätt “sticka ut” från konkurrenter, som 

O’Neil & Ucbasaran (2016) diskuterar i sin studie. Böda Sands ägardirektiv beskriver 

hur deras prioritering är att verka för region Ölands bästa, som tidigare nämnt är en 

typisk drivkraft för socialt legitimerade entreprenörer (Font, Garay & Jones 2016). 

Att verka för Ölands bästa innebär för företaget att engagera sig i samhället och även 

vidareförmedla det till konsumenterna. Anna sitter med i styrelsen för regionförbundet 

och en av hennes anställda engagerar sig i Camping Ölands styrelse. Anna har ett 

tydligt och frivilligt engagemang i samhället vilket förbättrar bilden av företaget i 

samhällets ögon, som tidigare författare indikerar som ett affärsmässigt beslut kopplat 

till socialt legitimerade entreprenörer (Font, Garay & Jones 2016; Reynolds, Sheehan 

& Hilliard 2018; O’Neil & Ucbasaran 2016).  

 

Böda Sand ser styrka i deras nuvarande produkt, men de arbetar ständigt för att 

utveckla sina koncept. Exempelvis arbetar de för att bli ett klimatsmart alternativ till 

charterresor i framtiden. O’Neil och Ucbasaran (2016) diskuterar hur socialt 

legitimerade entreprenörer fokuserar på att “passa in” och svara på de normer, behov 

och önskemål från externa källor. Detta arbete syns tydligt hos Böda Sand. Gästernas 

önskemål försöker de uppfylla genom att exempelvis att vara ett klimatsmart alternativ 

till charterresor, men också genom deras arbete med lokala produkter. Anna menar att 

kvittot på det dem gör bra driver henne och menar att det är ett slags bekräftelsebehov 

hon har inom sig. De sponsrar även endast organisationer med anknytning till Öland. 

Anna förklarar hur lokala produkter är efterfrågat av besökare och att arbeta med 

närproducerat kan hjälpa till att skapa en unik destination. Även här ser vi hur de svarar 

på externa behov för att “passa in”, vilket enligt Anna gör dem väldigt trendkänsliga. 

Vi ser även hur teorin om att marknaden avgör vilka värden som krävs inom företaget 

(Reynolds, Sheehan & Hilliard 2018) stämmer in på arbetet som Anna och Böda Sand 

gör, genom att anpassa sig utefter just de externa förväntningarna. För Öland just nu 

anser Böda Sand att vattenproblemet är en stor fråga som behöver tas hänsyn till. Anna 
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menar att de avgifter som införs bör verka för att minska vattenkonsumtionen på ön. 

Font, Garay och Jones (2016) påpekar hur de socialt legitimerade entreprenörerna 

drivs av miljöskydd, vilket vi tydligt kan se i ovanstående uttalanden. Författarna 

påstår också att marknadsföring och nätverk är viktiga för denna entreprenör, vilket 

Böda Sand visar genom att ha en anställd specifikt för marknadsföring av företaget 

och genom deras stora engagemang med bland annat Camping Öland.  

 

De livsstils entreprenörer vi funnit under intervjuernas gång är Dalskärs Camping och 

Lilla Hamnkontoret. Dalskärs Campings ägare Ove började som små turismföretagare 

då han önskade att göra något nytt med livet och beskriver företagandet som en livsstil 

med många arbetstimmar, särskilt under högsäsong. Önskan att bedriva en camping 

grundade sig i egna erfarenheter av campinglivet och det är även tidigare erfarenheter 

som leder hur verksamheten drivs idag. Baserat på intervjun med Ove anser vi att han 

är en livsstils entreprenör då Font, Garay och Jones (2016) beskriver att denna typ 

driver sina företag genom livsstil och personliga värderingar. Dominici, Boncinelli och 

Marone (2019) menar att livsstils entreprenörer drivs av personliga intressen, vilket vi 

anser stämmer överens med Oves sätt att driva campingen. Likt Ove, beskriver Pontus, 

ägare av Lilla Hamnkontoret, entreprenörskap som en livsstil. De likvida medel som 

företaget omsätter använder han till utveckling av sina koncept, och tar inte ut 

personlig lön i första hand. Att äga små turismföretag kräver enligt Pontus mycket 

engagemang och hårt arbete och han upplever att företaget inte alltid fungerar som han 

vill om han inte är på plats. Pontus driver även ett pensionat för ensamkommande 

flyktingbarn och har framtidsplaner på att starta ett välgörenhetsprojekt som handlar 

om att samla plast ur haven i Asien. Pontus älskar resan som entreprenör och letar 

ständigt efter nya projekt att ta sin an. När han får upp ett intresse för något som är 

roligt utvecklar han vidare intresset. Ovanstående uttalanden anser vi indikerar att 

företagen han driver grundas ur personliga intressen, vilket är en av 

motivationsfaktorerna hos livsstils entreprenörer (Dominici, Boncinelli & Marone 

2019).  
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Löttorps Camping och Kalles Nöjespark är två respondenter som vi inte tydligt kan 

placera i något av de tre kategorierna. Vi kan se hur företagen drivs på individuella sätt 

och särskilt Löttorps Camping visar tendenser ur två grupper. Ivanna diskuterar hur 

Löttorps Camping under en period fungerade som en anläggning för flyktingar och 

ägaren brinner för att hjälpa utsatta i samhället. Här ser vi hur verksamheten påverkas 

av ägarens egenskaper och drivits baserat på personliga värderingar (Dominici, 

Boncinelli & Marone 2019) och social förbättring (Font, Garay & Jones 2016) som är 

typiska drag för livsstils entreprenören. Löttorps Camping påverkas mycket av trender 

i samhället och måste hela tiden anpassa sig till det som efterfrågas. Utöver det finner 

verksamheten vikt i att sticka ut från mängden och erbjuda en produkt som är unik. 

Därav blir rykte och image väsentligt för företaget i deras utveckling. Dessa områden 

anser vi snarare hör ihop med hur den socialt legitimerade entreprenören fungerar, då 

de tänker på image och försöker svara på samhällets krav (Font, Garay & Jones 2016). 

Ivanna diskuterar även stundtals ekonomiska faktorer, gällande exempelvis höjda 

vattenkostnader på Öland eller deras målsättningar. Enligt Ivanna är det svårt att mäta 

verksamhetens mål i ekonomiska faktorer på grund av att de är väderberoende. 

Däremot kan vi inte se tydliga drag av att Löttorps Camping drivs av faktorer likt den 

affärsinriktade entreprenören, utan att de helt enkelt fokuserar på de ekonomiska 

aspekterna som en grundläggande faktor för verksamheten. Löttorps Camping väljer 

vi att inte placera i någon av kategorierna, då vi anser att respondenten indikerade på 

flertalet spridda uttalanden, där ingen kategori framkom tydligast. Kalles Nöjespark 

kan vi inte placera på grund av korta och opersonliga svar genom mailintervju.  

 

Baserat på den insamlade empirin anser vi att H1 inte stämmer fullt ut. 

Respondenternas uttalanden om deras intentioner med verksamheterna har till stor del 

passat in under de teoretiska beskrivningarna av olika entreprenörstyper. Dock 

framkom det att två av våra respondenter inte tydligt kunde kategoriseras i endast en 

grupp. Däremot kan vi tydligt se hur personliga egenskaper påverkar 

entreprenörskapet, trots att de nödvändigtvis inte kan generaliseras inom de tre 

kategorier.    
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4.3 Framgång  
 

H2: STE ägare identifierar framgång subjektivt där icke-

finansiella mått väger tyngst.  

 

Studien bekräftar att framgång har subjektiva grunder. Resultatet visar hur framgång 

beskrivs genom allt ifrån likvida medel till personlig tillfredsställelse. Framgång 

beskrivs med både finansiella och icke-finansiella mått som tidigare forskning 

framhäver (Reijonen & Komppula 2007; Katongole, Ahebwa & Kawere 2013; 

Lundberg & Fredman 2012; Wang et al 2018; Liang & Bao 2018). Ingen respondent 

bekräftar ordagrant den, enligt Haber och Reichel (2005) traditionella synen på 

framgång. Det vill säga att framgång är att ha möjligheten att fortsätta bedriva sin 

verksamhet. Däremot menar vi att betoningen av ekonomiska aspekter från 

respondenterna, som indikatorer för framgång indirekt bekräftar teorin.  

 

Framgång beskrivs upprepade gånger som kundnöjdhet. Löttorps Camping beskriver 

framgång som när de lyckas ligga i framkant och svara på kundernas behov och 

ständigt veta vad som är relevant i branschen. Böda Sand menar att framgång för dem 

är när investeringar kan genomföras i tid och att gästen får den förväntade upplevelsen 

besvarad. Gästnöjdhet och nöjdhet hos de anställda påverkar enligt Böda Sand 

företagets framgång, vilket även Kalk Kök och Bar samt Dalskärs Camping påpekar. 

Strand Hotell Borgholm menar att framgång syns i återkommande gäster. Kalk Kök 

och Bar beskriver även de att återkommande gäster är en indikation på framgång, 

främst för att den leder till ökad omsättning. Sofie benämner framgång genom likvida 

medel, “Först och främst att man kan ta ut rejäla löner”. Som ägare till ett STE är den 

största utmaningen och främsta målet för Ove att få alla kunder nöjda, vilket han själv 

anser kan vara en omöjlig uppgift. Utöver detta anser Ove att ett ökat positivt resultat 

är en framgångsfaktor. Därmed ser han att både finansiella och icke-finansiella mått 

är viktiga. Precis som Liang och Bao (2018) och Katongole, Ahebwa och Kawere 

(2013) nämner är en kombination av måtten den allra mest omfattande. Löttorps 
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Camping förklarar även att bra arbete inom marknadsföring, det vill säga att välja rätt 

kanaler och hålla sig relevanta, ingår i deras framgångskoncept. Pontus menar att 

framgång grundar sig i kärlek för sina projekt. De åtskilda svaren om vad 

verksamheterna anser är framgång visar att begreppet är subjektivt, och att det som 

Lundberg och Fredman (2012) menar behöver definieras ur varje berörd persons 

synvinkel. Baserat på entreprenörernas uttalande ser vi hur de icke-finansiella måtten 

väger tyngre inom STE även om de finansiella måtten spelar en avgörande roll, vilket 

även Lundberg och Fredman (2012) samt Reijonen och Komppula (2017) menar i sin 

forskning.  

 

Genom denna empiri kan vi se hur H2 bekräftas eftersom alla ägare värderar framgång 

subjektivt och majoriteten betonar icke-finansiella mått. Några respondenter betonar 

finansiella mått, men även de nämnde icke-finansiella faktorer. Vi menar att de icke-

finansiella måtten, som exempelvis återkommande gäster, i slutändan grundar sig i en 

önskan om ekonomiska fördelar. Återkommande gäster innebär regelbundenhet och 

ökning av likvida medel, därmed menar vi att de icke-finansiella måtten leder till 

ekonomiska aspekter. Denna åsikt diskuterades även av Liang och Bao (2018) i deras 

studie.  

 

4.4 Kommunalt stöd  
 

H3: För STE är statligt stöd hjälpsamt för utvecklingen men 

inte synligt nog. 

 

Dalskärs Camping önskar att kommunen ska vara kvicka på att hjälpa till med sådant 

som påverkar verksamhetens dagliga arbete, som exempelvis belysning och skötsel av 

kommunala cykel- och vandringsspår. Detta bekräftar litteraturen (Roberts & Tribe 

2005; Liang & Bao 2018) som påvisar att statliga organ kan erbjuda stöd som gynnar 

verksamheterna på flertalet sätt. Ove menar att de kan erbjuda förutsättningarna han 

behöver för sin verksamhet, exempelvis belysning i hamnen. Detta påvisar även Böda 
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Sand genom att säga “Men förutsättningar, att det finns vatten och el och det är skäliga 

avgifter”, vid diskussion om relationen till kommunen.  

 

Tidigare litteratur (Liang & Bao 2018; Gervase Iwu & Nxopo 2015) visar hur STE kan 

uppleva det statliga stödet som osynligt, vilket framkommer i denna undersökning. 

Majoriteten av företagen indikerar att de inte vet några, alternativt få sätt som lokala 

myndigheter kan hjälpa deras företag. Lilla Hotellet menar att de inte mottagit stöd 

från kommunen, då kommunen inte erbjudit något. Löttorps Camping säger “Vet inte 

vad de kan erbjuda. Inget som de har gått ut med heller. Intresset hos kommunen borde 

ju finnas att man presenterar det här.”, vilket tyder på att företagen inte upplever att 

kommunen aktivt försöker erbjuda stöd för de små turismföretag som finns. Löttorps 

Camping menar att detta är en brist, då det hade underlättat för välmående av deras 

verksamhet. Strand Hotell Borgholm har heller inte full förståelse över vilka stöd de 

kan ta del av. Pontus tycker att kommunen kan hjälpa till, men han vet inte med vad. 

Löttorps Camping och Strand Hotell Borgholm menar till och med att kommunen inte 

bör stödja enskilda företag med exempelvis marknadsföring då det kan vara känsligt 

eller orättvist. Vi menar att deras svar på den diskussionen tyder på att företagen inte 

riktigt har reflekterat över vilka slags stöd kommunen hade kunnat erbjuda när det 

gäller exempelvis finansiering, utbildning och marknadsföring. Med detta menar vi att 

stödet inte uppfattas och därmed blir osynligt.  

 

Böda Sand menar att de har bra koll på de stöd som erbjuds. Trots det mottar de inte 

specifika stöd från kommunen, vilket gör att vi kan se kopplingar till Liang & Bao 

(2018) uttalande om att stödet inte uppskattas eller används, då de inte är personliga 

nog. Detta indikerar även Ove på, då han menar att kommunen inte riktigt finns där 

för campingen med det han önskar hjälp inom. Kalk Kök och Bar menar att kommunen 

hittills inte bidragit med något, men också att de inte är beroende av kommunen när 

det gäller deras verksamhet vilket också indikerar på att Liang och Bao (2018) teori 

till viss del stämmer. Sofie påpekar också att de inte tror kommunen har något att 
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erbjuda privata företagare, vilket som med våra andra respondenter indikerar att stödet 

kan upplevas osynligt.  

 

H3 anser vi därmed bekräftas av vår undersökning. Alla respondenter utom Sofie 

beskriver hur stöd från kommunen hade varit hjälpsamt och majoriteten av 

respondenterna vet inte vilka stöd som erbjuds. Däremot ser vi inga tydliga skillnader 

mellan de affärsinriktade entreprenörerna och livsstils entreprenörerna. I vår studie 

anser båda grupperna att det statliga stödet upplevs osynligt. Böda Sand som 

representerar den socialt legitimerade entreprenören är den enda som anser att 

företaget har koll på de stöd som erbjuds från kommun och region. 

 

4.5 Finansiellt stöd 

Kommuner i Kalmar Län hänvisar till andra aktörer för finansiellt stöd, exempelvis 

Almi Företagspartner (Oskarshamn Kommun 2019b; Borgholms kommun 2017; 

Kalmar Kommun 2018), då de själva inte har möjlighet att dela ut finansiella bidrag 

(Lind 2019-12-18).  

 

H4: Bristen på förtroende gällande STE gör det svårt att få 

extern finansiering.  

 

Anders på Lilla Hotellet uttrycker att företaget de senaste åren haft en positiv 

ekonomisk kurva. Däremot påvisar han ett missnöje när det gäller ekonomi i koppling 

till kommunen. Enligt honom är kommunen ansvarig för höjda kostnader för 

exempelvis hyresavtal av hotellets parkering. När det gäller finansiellt stöd som 

kommunen kan bidra med ligger betoningen vid just sänkta hyror och avgifter. 

Rörande de finansiella aspekterna menar Strand Hotell Borgholm att de behöver ta 

hänsyn till vad kommunen anser passande för destinationens profil, gällande material 

vid renovering. Detta innebär ökade kostnader både vid inköp och underhållning av 

det material som anses accepterat, vilket de påpekar missnöje över. Strand Hotell 
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Borgholm diskuterar hur Framtid Borgholm har en andel pengar som företagen kan 

ansöka för att samordna evenemang i Borgholm. Pengarna användas för att främja 

destinationen och inte endast ett eget företaget. Till Framtid Borgholm bidrar 

kommunen med ett visst ekonomiskt kapital. Strand Hotell Borgholm är medvetna om 

att de kan ansöka om ekonomiskt bidrag från organisationen, men har ännu inte gjort 

det. Däremot, när de blir tillfrågade om de anser att de inte behöver stöd från 

kommunen svarar de att de behöver allt stöd de kan få. Kalk Kök och Bar berättar att 

de funderat på att fråga på sociala medier om någon är intresserad av att erbjuda lägre 

räntekostnader för att underlätta den ekonomiska situationen i verksamheten. Alla 

affärsinriktade entreprenörer har därmed gemensamt att de kring ämnet ekonomi 

fokuserar på kostnadsbesparingar, från Strand Hotell Borgholm och Lilla Hotellet är 

den önskan främst riktad mot kommunen. Strand Hotell Borgholm som har möjlighet 

att söka efter finansiellt bidrag anser inte att det är lika intressant som 

kostnadsbesparingar.  

 

Vid utomstående finansiell hjälp vänder sig flertalet av respondenterna till banken och 

menar att det inte är ett problem. Ove och Pontus uttrycker däremot vissa svårigheter 

med banklån eftersom branschen kan framstå som osäker, vilket gör att bankerna 

tenderar att vara försiktiga med lån. Svårigheter att ansöka om extern finansiering 

diskuteras i tidigare forskning i likhet med det våra respondenter nämner, att STE 

innebär större risker och osäkerheter (Roberts & Tribe 2005). För att finansiera sina 

företag har både Ove och Pontus använt sig av egna besparingar. Vilket är den ena 

typen av finansiering, intern finansiering, som litteraturen diskuterar (Badulescu et al 

2016; Roberts & Tribe 2005). De två respondenternas svårighet med externt finansiellt 

stöd tvingar dem att använda sig av intern finansiering, som tidigare forskare menar är 

verklighet för en del STE (Ateljevic & Doorne 2004; Roberts & Tribe 2005; Ioannides 

& Petersen 2003). Pontus lyckades köpa Lilla Hamnkontoret genom att bedriva sin 

paintballbana i två år, medan Ove lånande med sitt hus och sommarstuga som säkerhet, 

vilket innebar att Ove under det första året som företagare tvingas sälja huset. Både 

Ove och Pontus, som anser att externt finansiellt stöd kan vara svårt, tillhör kategorin 
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livsstils entreprenörer. Ateljevic och Doorne (2004) upptäckte i sin studie att statligt 

stöd kan nekas för att ansökningen inte är professionell nog, vilket liknar en situation 

Pontus var med om. När han i uppstarten ville presentera sin idé om Lilla 

Hamnkontoret valde han att presentera den för kommunen. Kommunen nekade idén, 

då de ansåg att behovet för restaurangen inte fanns. Därefter valde Pontus att 

presentera samma idé för en annan man inom byggbranschen som i sin tur presenterade 

idén för kommunen på ett annat sätt, vilket resulterade i att affärsidén gick igenom. 

 

Två av respondenterna, Anna och Kalles Nöjespark har tagit emot finansiellt stöd från 

statliga organ. Böda Sand har ansökt och mottagit en av regionens konsultcheckar, 

vilket Anna anser var hjälpsamt. När hon försökte ansöka om ytterligare en, vid ett 

senare tillfälle, blev hon däremot nekad eftersom hon redan mottagit en. Utöver den 

checken anser Anna att stöd från lokala myndigheter är svåra att få. Ateljevic & 

Doorne (2005) påpekar hur staten har höga kriterier för att dela ut finansiellt stöd. 

Påståendet stärks när Anna menar att hon endast haft tillåtelse att motta en affärscheck. 

Kalles Nöjespark mottar ett kontinuerligt finansiellt stöd från kommunen för att 

bedriva en del av sin verksamhet, som kommunen själva har ett intresse av att ha kvar 

för stadens kulturella utbud. Det stödet som Kalles Nöjespark mottar handlar endast 

om att driva den berörda delen och går inte till andra delar av den privata 

verksamheten. Båda företagen använde sig av det finansiella stödet när 

verksamheterna redan var igång och inte uppstarten vilket Andriotis (2002) menar kan 

vara ett alternativ.  

 

Empirin angående finansiering visar att H4 nödvändigtvis inte stämmer. Några 

respondenter menar att det stundtals är svårt att få stöd och gynnsamma villkor från 

banken, på grund av branschens osäkerhet. Böda Sand menar också att finansiellt stöd 

från lokala myndigheter kan vara svårt. Andra respondenter menar att det inte finns 

några svårigheter att ansöka om extern finansiering från banken. I och med detta menar 

vi att förtroendet för företagen i denna studie har varit högt, vilket kan bero på några 
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olika faktorer, exempelvis verksamheternas säkerhet i form av anläggningar, 

budgetberäkningar eller ägarens personliga bakgrund. 

 

4.6 Marknadsföringsstöd 

Varje kommun ansvarar för den nationella marknadsföringen av destinationen och 

kommunpolitikens prioriteringar skapar skillnader mellan kommunerna. Den 

internationella marknadsföringen ansvarar Region Kalmar län för (Lind 2019-12-18).  

 

4.6.1 Image  

 

H5: Destinationens image har en positiv påverkan på STE 

framgång. 

 

Anna beskriver Kalmar län som en spännande region med mycket under framväxt, 

men också att det finns mer att vidareutveckla. Aydin och Emeksiz (2018) teori om 

hur destinationens image påverkar den ekonomiska prestationen hos STE är något som 

diskuteras indirekt av studiens respondenter. Ove menar exempelvis att Kalmars profil 

påverkar dem positivt. Han menar att Torsås inte har en lika stark profil som Kalmar 

och väljer därför att marknadsföra verksamheten som “Dalskärs Camping mellan 

Kalmar och Karlskrona”. Detta för att associeras med båda destinationerna. Anna 

menar att Öland kan skapa en unik image och marknadsföring av destinationen genom 

att sammanlänka Ölands två stora näringar, besöksnäringen och lantbruket. Både 

internt och externt skulle sammanlänkningen bidra till nya möjligheter, menar hon. 

Annas tankar om destinationens image bekräftar Aydin & Emeksiz (2018) teori om att 

destinationens image är viktigt för STE och deras ägare. Böda Sand lägger mest energi 

på image, men mest likvida medel på köpprocessen. Anna menar att 

samhällsengagemang är viktigt för människor idag och därför väljer de att arbeta med 

bolag som engagerar sig. Anna värderar både verksamhetens och Ölands image högt.  
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Strand Hotell Borgholm anser att Kalmars image är positiv för dem och de samarbetar 

med Destination Kalmar för att ta del av deras kunskap. För Strand Hotell Borgholm 

är det viktigt att arbeta med destinationens profil och att kontinuerligt locka resenärer 

till destinationen. Om alla upplevelser stänger största delen av året finns det inget för 

besökarna att komma för, Strand Hotell Borgholm menas således att alla bör arbeta 

tillsammans för att främja destinationen. Slutligen anser vi att samarbetet som både 

Ivanna och Anna beskriver med Camping Öland och hur de tillsammans framhäver 

och marknadsför destinationen Öland indikerar hur viktig en destinations image är för 

STE. De går tillsammans ihop för att driva detta arbete, som båda anser borde ligga på 

kommunens bord, för att det annars brister.  

 

Baserat på den insamlade empirin gällande image anser vi att H5 bekräftas. Mellan de 

olika entreprenörerna ser vi att flera respondenter värderar destinationens image högt, 

då de anser att det lockar besökare. Den enda skillnaden vi kan se mellan 

entreprenörerna och deras egenskaper är att Anna, den socialt legitimerade 

entreprenören är den som lägger störst vikt vid denna aspekt. Enligt Font, Garay & 

Jones (2016) söker den socialt legitimerade entreprenören ofta fördelar inom 

marknadsföring vilket framkom under intervjun med Anna. I studien framhävs de 

positiva effekterna av destinationens image på STE. På grund av studiens perspektiv 

svarar den inte på hur destinationens image påverkar STE finansiella mål och 

framgång. Ur respondenternas synvinkel framhävs image som viktigt och därför menar 

vi att destinationens profil påverkar STE positivt. 

 

4.6.2 Entreprenörers personliga påverkan på marknadsföring 

 

H6: På grund av brist på kunskap, finansiering och förståelse 

åsidosätts marknadsföring inom STE.   
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Teorier om hur marknadsföring negligeras på grund av exempelvis tidsbrist och 

finansierings brist (Robets & Tribe 2005; Wangeci Njorge & Gathungu 2013; Bodlaj 

och Rojšek 2014; Harris & Deacon 2011) kan inte bekräftas. Arbetet med 

marknadsföring sker olika mellan respondenterna, men de digitala kanalerna är ett 

verktyg som alla använder. Detta i form av webbsidor, sociala medier, bokningssidor 

och dylikt. I den insamlade empirin är det tydligt att utbildning inom marknadsföring 

saknas bland respondenterna. Strand Hotell Borgholms arbete med marknadsföring 

innebär att synas i flera olika typer av medier. Verksamheten är inte helt övertygad om 

att utbildning inom marknadsföring hade gjort någon skillnad. Strand Hotell Borgholm 

påstår att produkten som de arbetar med kräver mycket branschvana och förståelse 

över hur konsumenten tänker och fungerar. De menar att utbildning inte skulle göra 

någon större förbättring för verksamheten. Pontus påstår att han inte lägger större vikt 

vid marknadsföring, då han är trött på försäljning på fel sätt. Han prioriterar att 

gästerna sprider ett bra rykte om företaget och av den anledningen, tillsammans med 

sin brist på kunskap, inte lägger pengar på marknadsföring. Ove på Dalskärs Camping 

baserar sina marknadsföringskunskaper från tidigare erfarenheter i arbetslivet. Han 

använder sig av Facebook, hemsida och broschyrer, där den sistnämnda mest är för att 

synas. Han förklarar hur det är en bristfällig marknadsföring från kommunens sida då 

de som tar del av broschyrerna redan är på destinationen. Pontus menar också att det 

är viktigt att synas. På sommarhalvåret då Lilla Hamnkontoret är öppet är han ute och 

pratar med besökare som har sina båtar i hamnen. Sofie, som också saknar utbildning 

inom marknadsföring, använder sig av Facebook och Google business. Detta visar att 

marknadsföringen är baserat på ägaren kunskaper (Bodlaj och Rojšek 2014; Crick 

2019) och att det kan leda till att marknadsföringen blir informell, ostrukturerad, 

slumpmässig, spontan eller enkel (Bodlaj och Rojšek 2014).  

 

Pontus marknadsför undermedvetet genom att addera en liten text med “du är söt” på 

kvittot, vilket leder till att gäster fotar det och uppdaterar sina sociala medier. Pontus 

beskriver att hans marknadsföringsstil är annorlunda, men han är tillräckligt säker på 

att hans unika koncept ska få gäster att återkomma, när de väl hittat dit. Arbetssättet 
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indikerar på hur nya knep inom marknadsföring bidrar till STE innovation (Liang & 

Bao 2018). Ove arbetar också innovativt med marknadsföring genom att fråga nya 

gäster hur de hittat dit och därefter utvärdera vilka kanaler som fungerar. Exempelvis 

testade han att använda reklam på ljusskärmar inne i staden, men efter att ingen gäst 

sagt att det var så de fann campingen valde han att avsluta marknadsföring via den 

kanalen. Detta gör att Ove kan hitta de verktyg som passar hans verksamhet bäst. 

 

Andra företag har en mer etablerad arbetsteknik när det kommer till marknadsföring, 

exempelvis beskriver Anna hur deras arbete sker på många olika kanaler. De använder 

sociala medier frekvent, men också olika annonser i exempelvis Ölandsbladet under 

sommartid. Företaget investerar mycket pengar i marknadsföringen och använder sig 

av riktade, effektiva kampanjer i slutstadiet av gästens köpprocess. Deras 

marknadsföringsplan är väl utvecklad och utöver Annas egen tvååriga utbildning inom 

marknadsföring har hennes medarbetare som sköter marknadsföringen en 

journalistutbildning. Ivanna på Löttorps Camping har också en grundläggande 

utbildning inom marknadsföring, men menar att den känns utdaterad. Hon förklarar 

vikten, som många andra, av att synas digitalt och beskriver marknadsföring som en 

del av verksamhetens framgång. Företaget vill i framtiden anställa någon som driver 

denna del av verksamheten, men bristen på finansiella medel hindrar dem i dagsläget. 

Eftersom Ivanna upplever sin utbildning som utdaterad väljer hon att delta på kurser 

för att samla ny kunskap om dagens marknadsföring. Behovet av att hålla sig 

uppdaterad inom marknadsföring indikeras av andra respondenter. Strand Hotell 

Borgholm beskriver exempelvis hur det utan tidigare erfarenhet inom marknadsföring 

kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på de sociala plattformarna och därav behöver 

använda extern hjälp emellanåt.    

 

Bodlaj och Rojšek (2014) teori om att småföretagare sällan förstår innebörden av 

marknadsföring, motbevisas av respondenterna. Innebörden av marknadsföring 

varierade för våra respondenter. Marknadsföring beskrivs som reklam, att presentera 

sitt företag till besökare, information, att nå ut till slutgiltig kund och verksamhetens 
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image. Två av våra respondenter förknippar marknadsföring med försäljning. Därför 

anser vi inte att respondenterna är oförstående av marknadsföring, utan att verktyget 

snarare uppfattades olika. Detta leder i sin tur till att företagen värderar 

marknadsföring olika högt och lägger ner den tid och resurser som ägarna själva anser 

är nödvändig.  

 

Utifrån studiens samlade empiri menar vi att H6 inte bekräftas. Vi kan inte se att 

marknadsföring åsidosätts på grund av brist på kunskap, finansiering och förståelse 

hos någon av respondenterna, förutom hos Pontus. Hans kunskapsbrist leder till att han 

själv menar att marknadsföringen åsidosätts. Däremot anser vi att han trots det jobbar 

med att marknadsföra sina företag indirekt och på mindre traditionella sätt. Trots att 

marknadsföring prioriteras olika de andra respondenterna emellan, kan vi inte se att 

någon verksamhet åsidosatte den och särskilt inte på grund av finansiella aspekter. 

Endast Löttorps Camping nämnde finansiella aspekter som anledning till att inte 

anställa någon specifikt för marknadsföring, men arbetet sker kontinuerligt trots det. 

Respondenternas marknadsföring skiljde sig åt och det är tydligt att ägarens kunskap 

lägger grunden för hur företaget arbetar. Däremot anser vi inte att livsstils 

entreprenörerna, socialt legitimerade entreprenörer och affärsinriktade 

entreprenörer är något som skapar skillnader i arbetet med marknadsföring.  

 

4.7 Kunskapsstöd   

Regionförbundet beskriver tre karaktärsdrag för små turismföretag som påverkar 

verksamhetens utfall; tidsbrist, brist på finansiella resurser och brist på kompetens. De 

vill åstadkomma en samverkan mellan de stora och små aktörerna inom 

besöksnäringen och inspirera till och möjliggöra utvecklingsarbete. För att uppnå detta 

ska de fortsätta marknadsföra sina konsultcheckar och samverkansprojekt inom 

näringen (Regionförbundet Kalmar Län u.å).  
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4.7.1 Utbildningsnivå 

 

H7: STE ägares låga utbildning leder till negativa 

konsekvenser för deras verksamheter.  

 

Tidigare forskning diskuterar hur STE ägare sällan har kunskap eller utbildning inom 

ledarskap (Honggang & Shaoyin 2014; Roberts & Tribe 2005; Andriotis 2002), vilket 

vi kan se indikationer på. Lilla Hamnkontoret påpekar att det finns många aspekter 

som han skulle kunna lära sig mer och fördjupa sig inom, däribland ledarskap som 

ägaren själv märker att han brister i. Både Dalskärs Camping och Lilla Hotellet drivs 

av entreprenörer som var helt nya inom branschen när de startade sina företag. Den 

förkunskap majoriteten av entreprenörerna hade med sig sedan innan var främst 

tidigare arbetslivserfarenhet och några enstaka grundläggande kurser inom exempelvis 

bokföring. Tidigare utbildning från universitet är det endast en av våra STE ägare som 

har. Att små turismföretag kännetecknas av svaga kunskaper inom företagande 

(Perkins & Khoo-Lattimore 2018) är något vi förstår på grund av respondenternas 

utbildningsnivå. Däremot ser vi hur deras verksamheter idag drivs på ett gynnsamt sätt 

och trots den låga utbildningsnivån är det ingen av respondenterna som uttrycker att 

de inte känner sig framgångsrika. Alla respondenter talar om deras företag i positiv 

anda.  

 

Att delta i kommunal hjälp inom utbildning uttrycker några av respondenterna intresse 

för. Kalles Nöjespark menar att de gärna deltar i kunskapsstöd som kommunen 

erbjuder, men att tiden är en avgörande faktor. Lilla Hamnkontoret uttrycker ett stort 

intresse för deltagande men har inte i nuläget tagit del av något. Dalskärs Camping 

menar att kommunen samordnar med gemensamma luncher och tillhandahåller små 

utbildningar för företagare emellanåt, han har själv deltagit i en om Google som 

uppskattades. Även Löttorps Camping deltar i olika seminarier och frukostmöten där 

liknande utbildningar som Ove nämner erbjuds och allmän information om 

besöksnäringen på Öland. För Lilla Hotellet är tiden den avgörande faktorn för att inte 
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vara intresserad av kunskapsstöd, då ägaren inte anser att det är tillräckligt givande. 

Varken Strand Hotell Borgholm eller Kalk Kök och Bar är intresserade av 

kunskapsstöd, men en tydlig anledning till varför framkom inte under intervjuerna. 

Både Böda Sand och Lilla Hamnkontoret ser snarare att kunskapsstödet från 

kommunen kommer i form av kunskap till företagen. De menar att kommunala avgifter 

och räkningar stundtals kan komma från ingenstans, som försvårar för deras 

verksamhet ekonomiskt. Tidigare forskning (Gervase Iwu & Nxopo 2015; Wang et al 

2018) menar att informationsbehandling påverkas av utbildning, men eftersom 

respondenter både med och utan högre utbildning påpekade att informationen från 

kommunen tidvis brister kan vi inte bekräfta teorin. För Böda Sand skiljer 

kunskapsstödet från de andra respondenterna. Anna som har tidigare 

universitetsutbildning erbjuder i nuläget utbildningar till kommunen, snarare än 

tvärtom, exempelvis värdskapsutbildningar. Även Strand Hotell Borgholm ger tillbaka 

till kommunen genom att låta skolor låna deras utrymmen för att lära barn att simma. 

Precis som litteraturen påpekar att majoriteten av STE ägare inte har en högre 

utbildning kan vi se hos våra respondenter, där undantagsfall är Böda Sand.  

 

Ingen av de affärsinriktade entreprenörer ser intresse i kunskapsstöd från kommunen, 

vilket bekräftar Simpson, Tuck och Bellamy (2004) studie om att externt stöd inte 

anses intressant för denna typ av entreprenörer. På Strand Hotell Borgholm kan vi även 

se att det Simpson, Tuck och Bellamy (2004) säger om att rekrytera rätt personer 

stämmer då Thomas menar att han lagt stor energi på att rekrytera rätt 

avdelningschefer. Den socialt legitimerade entreprenören är heller inte särskilt 

intresserad av kunskapsstöd utöver information. Livsstils entreprenörerna är alla 

intresserade av olika slags kunskapsstöd i form av små utbildningar från kommunen. 

I denna kategori kan vi tydligt se att livsstils entreprenörerna är de som kollektivt 

uttrycker olika former av kunskapsstöd till skillnad från de andra typerna.  

 

Genom denna empiri menar vi att H7 inte stämmer. Respondenternas utbildningsnivå 

påverkar hur de arbetar med verksamheten men det framstår inte som att det påverkar 
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företagen på ett negativt sätt. Vi menar att erfarenheten och passionen för 

verksamheterna som respondenterna besitter hjälper dem i driften på ett gynnsamt sätt. 

De ställer sig positivt till att utvecklas mer, vilket vi anser innebär positiva följder för 

verksamheterna.   

 

4.7.2 Samarbete  

 

H8: För att kompensera begränsade resurser hos STE är 

samarbeten viktiga.  

 

Flertalet respondenter poängterar att samarbete kan bidra till att göra deras 

verksamheter starkare. Detta bekräftar tidigare forskning som påstår att samarbeten 

mellan företag är ett viktigt verktyg för STE (Ayadin & Emeksix 2018; Perkins & 

Khoo-Lattimore 2018; Reijonen & Komppula 2007). Flertalet respondenter 

samarbetar med andra aktörer inom sin sektor. Dalskärs Camping, Löttorps Camping 

och Böda Sand menar att det väletablerade samarbete som de respektive företagen har 

med andra campingar i närheten innebär ett informationsutbyte. De menar att deras 

nätverk känns kollegialt och att de kan utbyta idéer och tips med varandra om hur saker 

kan skötas. Precis som Tolstad (2014) menar att samarbeten bidrar med ett 

informationsutbyte och att de i längden kan leda till trygghet och idéutbyte visar det 

sig stämma in på studiens företag. Anna påstår att deras samarbete med Camping 

Öland har lett till att alla involverade verksamheter förbättrats till följd av den öppna 

dialogen. Löttorps Camping menar däremot att ett samarbete utanför Norra Öland och 

camping världen inte gynnar dem särskilt mycket. Företaget tänker lokalt och den 

produkt Öland erbjuder går inte att jämföra med andra ställen, menar hon. Därför är 

de inte intresserade av samarbeten med företag som inte finns på Öland, alternativt 

andra campingar. 
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“Det gör oss bara starkare. Starkare som destination och starkare som företagare.” 

menar Löttorps Camping som bekräftar att konkurrenter tillsammans kan arbeta för att 

främja destinationen via ett gemensamt nätverk (Perkins & Khoo-Lattimore 2018). 

Baggio & Cooper (2010) menar att nätverkande skapar samhällen av kunskap, vilket 

våra respondenter antyder, då flertalet önskar ett bättre samarbete både till kommunen 

men också mellan företagen. Thomas förklarar vikten av samarbetet mellan 

kommunen och företaget genom “det handlar om vår framtid också […] ensam är inte 

stark”. Strand Hotell Borgholm menar att på grund av att flertalet företag stänger under 

vintern i Borgholm, har deras gäster inte någonting att fördriva tiden med. Företaget 

önskar ett bättre samarbete företagen emellan i staden, för att kunna kommunicera om 

exempelvis öppettider vid specifika evenemang.   

 

Lilla Hotellet, Lilla Hamnkontoret och Kalk Kök och Bar har inget eller få samarbeten 

med andra aktörer i branschen. Lilla Hotellet har inget slags samarbete och 

anledningen till det är tidsbrist. Inte heller Pontus har ett uttalat samarbete med andra 

verksamheter i branschen, trots att han ser fördelarna med det. Kalk Kök och Bar har 

ett samarbete med en aktör inom samma bransch, men ställer sig negativ till andra 

samarbeten. Sofie menar att det inte finns andra aktörer i närheten som har samma 

inställning till företagande som dem själva och därför ser hon inte värdet i ett 

samarbete. Nogueira och Pinho (2015) menar att en liten budget leder till att STE ofta 

verkar ensamma. Alla tre verksamheter verkar relativt ensamma, precis som teorin 

påstår, men att det skulle vara till följd av en liten budget går inte att fastställa.  

 

Studiens empiri bekräftar H8. De begränsade resurserna som samarbetet kompenserar 

för hos våra respondenter är kunskapsbrist, brist på finansiering, företagets småskaliga 

storlek och tidsbrist. Oavsett om företagen samarbetar eller inte, handlar det om att 

kompensera för begränsade resurser. Exempelvis har Kalk Kök och Bar kanske inte 

begränsade resurser i dagsläget, och det är en anledning till att de endast har ett 

samarbete. När det kommer till Lilla Hamnkontoret och Lilla Hotellet ser vi att 

begränsade resurser, tidsbrist i deras fall, påverkar att de inte samarbetar med andra 
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företag. Samarbeten, med rätt aktörer, är värdefulla för våra respondenter och de 

värderar dem noga. Anledningen till att engagera sig i samarbeten tenderar att skilja 

sig mellan de olika entreprenörstyperna, enligt oss. De affärsinriktade 

entreprenörerna tenderar att se nyttan av samarbete gällande ekonomiska faktorer, där 

återkommande gäster är viktigt. Livsstils entreprenörerna deltar främst i samarbeten 

för att skapa informationsutbyte. Den socialt legitimerade entreprenören engagerar 

sig i samarbeten för informationsutbyte och en stärkt destinations image. Däremot har 

vi även två affärsinriktade entreprenörer och en livsstils entreprenör som inte 

samarbetar alls, vilket gör att det kan handla om den individuella ägaren snarare än en 

generalisering över grupperna.  

 

4.8 Eftertraktat kommunalt stöd 

I tidigare kapitel har vi diskuterat hur företagen arbetar med de tre delar som tenderar 

att vara svåra för STE, finansiella aspekter, marknadsföring och kunskapsaspekter. Vi 

kan även identifiera olika önskemål inom verksamheterna där kommunen kan bidra 

till större framgång. 

 

Kalk Kök och Bar, Strand Hotell Borgholm och Lilla Hotellet består av den grupp som 

vi identifierat som affärsinriktade entreprenörer. Strand Hotell Borgholm önskar 

kommunens hjälp med samordning, i främsta hand av evenemang. De saknar en 

evenemangskalender där aktörerna kan uppdatera vad som händer runt om i Borgholm 

och Öland. Strand Hotell Borgholm menar att det uppstår dubbelbokningar när hotellet 

redan är fullbokat, vilket innebär att de går miste om gäster. De anser att kommunen 

kan agera för att sprida ut eventen och därmed förlänga säsongen. Thomas förklarar 

att kommunen kan hjälpa med samordningen av deltagande i mässor, då de själva inte 

anser att företaget kan ta den rollen. Om kommunen kan samordna deltagande i mässor 

kan alla företag i kommunen gå in med en liten summa var och stå på mässor 

tillsammans som Öland. Crick (2019) teori om att samarbete med konkurrenter gör det 

möjligt för företag att få tillgång till resurser och andra möjligheter som de inte själva 
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har, är något respondenten bekräftar. Strand Hotell Borgholm önskar också en central 

person, någon som går att diskutera idéer med och som håller i helheten.  

 

Lilla Hotellet vill att kommunen har mer förståelse för de lokala företagens överlevnad 

och menar att sänkta avgifter från kommunen skulle bidra till en mer hållbar utveckling 

för verksamheten. Att marknadsföra destinationen och verksamheten på mässor 

gällande besöksnäringen önskas även av Anders. Sofie anser att kommunen inte kan 

bidra med något alls. Hennes eventuella medverkan i det nystartade Partnerskap 

Öland, som erbjuder marknadsföringshjälp, vore endast i syftet att hålla kommunen 

nöjd snarare än att det skulle gynna verksamheten. 

 

Böda Sand kategoriseras i studien som den socialt legitimerade entreprenören. De 

önskar kommunens hjälp med samordning av de två näringarna som finns på Öland. 

Detta innebär en tydligare samarbetsplan som kan frontas som en unik egenskap för 

Öland som destination. Att marknadsföra Öland är det Anna främst önskar från 

kommunen. Ett förslag, enligt henne, är att de två kommunerna på Öland skulle 

sammanföra sina marknadsföringsbudgetar och låta turismbyrån ansvara för den. 

Anna anser att ett stöd i marknadsföring hade hjälpt deras verksamhet. Utöver det anser 

hon att Böda Sand klarar sig bra själva då hjälpen ofta tar tid, vilket företagaren stärker 

med uttalandet, “För vi orkar inte riktigt vänta på dom” eller inte är vad de söker. 

Vilket bekräftar Liang och Bao (2018) studie som menar att statligt stöd inte värdesätts 

för att det inte är personligt anpassat för entreprenörerna.  

 

Dalskärs Camping och Lilla Hamnkontoret kategoriseras av oss inom gruppen livsstils 

entreprenörer. Ove önskar kommunens hjälp i likhet med det Tolstad (2014) fann i sin 

studie, att gemensamt investera i marknadsföring tillsammans med andra aktörer i 

området. Ove menar att Dalskärs Camping är en stor anledning till att besöksmängden 

i Torsås ökat och anser inte att kommunen arbetar nog med att marknadsföra platsen. 

Ove förklarar hur begränsningen av likvida medel gör att de själva inte kan presentera 

sitt företag ensamma på mässor, varken i Sverige eller utomlands. Han har försökt 
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inleda gemensamt samarbete med andra företag i närheten men inte fått positiv 

respons, därför önskar han detta stöd från kommunen istället. Pontus på Lilla 

Hamnkontoret önskar en kontaktperson från kommunen som bidrar med information 

om exempelvis event och avgifter. Han menar att stödet som kommunen ger hade 

kunnat betalas tillbaka i andra former än likvida medel. Precis som Ove vill Pontus ha 

kommunens hjälp inom kompetensutveckling, marknadsföring eller ledarskap. Ove 

saknar vissa förutsättningar från kommunens sida, då han tycker att kommunen 

missköter arbeten inom infrastrukturen.  

 

Ivanna på Löttorps Camping, som i denna studie inte kategoriseras i någon 

entreprenörsgrupp, önskar att kommunen erbjuder hjälp inom marknadsföring. Detta 

både utomlands och en gemensam investering, likt Ove. Ivanna önskar hjälp i form av 

rekrytering eftersom det kan vara svårt att rekrytera lokalt, exempelvis att kommunen 

anordnar rekryteringsträffar mellan arbetsförmedlingen och lokala företag. Främst 

saknar Löttorps Camping kommunikation från kommunens sida gällande de stöd som 

finns att ansöka.  

 

Bristen på att marknadsföra destinationen i helhet framkom tydligt från 

respondenterna och en återkommande önskan är att företagarna hade velat ha hjälp 

med att marknadsföra sig, exempelvis genom mässor. Detta nämnde även Kalle från 

Kalles Nöjespark, som inte gick att placera i någon entreprenörstyperna. 
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5 DISKUSSION & SLUTSATS 

I detta kapitel presenterar vi svaret på forskningsfrågan följt av en diskussion om 

resultatet. Avslutningsvis presenterar vi problemlösningen vi har skapat för STE i 

Kalmar Län.  

______________________________________________________________ 

5.1 Det individuella behovet av kommunalt stöd  

Resultatet av studien indikerar på att småföretag i hög grad påverkas av ägarna och att 

verksamheten drivs åt det håll som ägarna själva anser framgångsrikt. För att besvara 

forskningsfrågan; På vilka sätt är behovet av kommunalt stöd påverkat av STE ägarens 

personliga egenskaper? menar vi att stöden som varje STE behöver grundar sig i 

ägarens nuvarande prioritering, kunskap och drift inom de områden vi studerat 

närmare, finansiering, marknadsföring och kunskap. Det är inom dessa områden som 

ägarens egenskaper påverkar var eller hur mycket statligt stöd som behövs.  

 

Livsstils entreprenörerna i studien är exempelvis de respondenter som är mest 

intresserade av utbildningar, vilket vi menar beror på att livsstils entreprenörerna 

startat sina företag baserat på önskad livsstil och personliga intresse för 

verksamheterna. Där ser vi att deras personliga egenskaper påverkar behovet av 

kommunalt stöd. Löttorps Campings ägare tycker samhällsfrågor är viktiga och där ser 

vi att hennes personliga egenskaper påverkar önskat stöd, lokal rekrytering. Resultatet 

av studien indikerar också på att ägarnas personligheter kan ha behov av stöd för olika 

ändamål, men att samma slags statligt stöd kan fungera för de olika ändamålen. Det 

vill säga, flertalet av våra respondenter önskar att kommunen arbetar med 

marknadsföring av destinationen, genom exempelvis mässor. Livsstils entreprenören 

önskar detta för att få fler gäster och kunna upprätthålla sin livsstil som verksamheten 

ger denne. Den affärsinriktade entreprenören önskar snarare detta för att få fler gäster, 

då det bidrar till mer omsättning för företaget. Slutligen önskar den socialt 

legitimerade entreprenörer stöd inom marknadsföring för att skapa en unik image för 

destinationen. 
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För att kunna generalisera olika entreprenörer har vi i studien delat in dem i tre 

personlighetstyper, affärsinriktad entreprenör, socialt legitimerad entreprenör eller 

livsstils entreprenör. Till viss del ser vi att denna grova indelning kan sammanföra 

entreprenörer med liknande vilja för sin verksamhet. Däremot kan vi också se att två 

entreprenörer, som tillhör samma grupp, driver sina verksamheter på skilda sätt och 

behovet av stöd ändras därefter. Resultatet av studien visar att exempelvis våra 

affärsinriktade entreprenörer i vissa fall är i behov av liknande stöd, som lägre 

avgifter, på grund av deras motivation till att starta sitt företag. I andra fall kan vi se 

att den individuella ägarens egenskaper påverkar mer, exempelvis att en av livsstils 

entreprenörerna önskar marknadsföring av destinationen medan den andra av dem 

inte anser att marknadsföring behöver läggas vikt vid. Vi kan inte med resultatet påstå 

att de affärsinriktade entreprenörerna behöver ett visst stöd och att de andra grupperna 

behöver ett annat. Resultatet att STE ägares personliga egenskaper påverkar behovet 

av stöd baserat på deras prioriteringar, drift av verksamheten och kunskap är viktigt. 

Detta för att STE utgör en övervägande och viktig del av besöksnäringen men också 

för att kommunerna inte ska ödsla onödiga resurser. Genom att erbjuda för 

inkluderande stöd, som sedan inte önskas eller används av STE ägare blir inte 

gynnsamt för någon av parterna och därför gör resultatet i studien skillnad.  

 

5.2 Framgång utefter personlighet  

Undersökningen identifierar att framgång mätas i en mängd olika mått, där framförallt 

icke-finansiella mått är viktiga för respondenterna. Vi anser att sättet företagen mäter 

framgång på påverkar det behov verksamheterna har av stöd. Exempelvis mäter 

Löttorps Camping framgång genom att hålla sig uppdaterade gällande trender i 

branschen, vilket innebär att ett kunskapsstöd blir mer intressant än ekonomiska 

bidrag. Resultatet i studien indikerar exempelvis på att få företag önskar finansiella 

bidrag. Endast en av våra respondenter betonar att det är något kommunen bör fokusera 

på och det är en respondent som värderar ekonomisk framgång högst. Vi menar att 
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respondenternas betoning på icke-finansiella framgångs mått är en anledning till detta 

resultat. För företagen är viktigt att fokusera på både finansiella och icke-finansiella 

mått, enligt oss. Detta visar sig i studien då flertalet respondenter längre in i 

diskussionen om framgång menar att finansiella mått är viktiga. Det är däremot för 

majoriteten av respondenterna inte en prioritering, varken som beskrivning på 

framgång eller som behov av stöd. 

 

5.3 Kommunalt stöd utefter personlighet 

De flesta entreprenörerna i studien ställer sig positivt till olika former av stöd. Vi ser 

hur kommunikationen stundtals brister mellan de små turismföretagen och de lokala 

myndigheterna. Det behöver således ske en utveckling från de lokala myndigheternas 

sida att kommunicera de stöd som erbjuds. Vi menar att lokala myndigheter kan bli 

bättre på att kommunicera sina stöd, som exempelvis Kurbits, som kan hjälpa 

verksamheterna inom vissa arbetsområden. En anledning till att stöden som finns inte 

kommuniceras tydligare till företagen kan vara att Region Kalmar län är försiktiga med 

att locka till sig bidragssökare. Däremot verkar regionens rädsla att locka till sig 

bidragssökare hindra kommunikationen av stödet till andra, då finansiella bidrag ofta 

inte används i den mån de finns. Vi anser också att stöden upplevs som osynliga för 

företagen då de inte befinner sig i en position där företagets överlevnad är beroende av 

stöden, utan att stöden snarare önskas för verksamhetens utveckling. Det vill säga, vi 

upplever att företagen gärna mottar olika stöd, men inte är beroende av dem. I denna 

undersökning har vi som forskare relativt enkelt kunnat finna olika stöd som 

kommunen hänvisar till. Vilket våra respondenter inte tycks vara medvetna om, vilket 

vi menar indikerar på att behovet av stöd inte är avgörande utan mer hjälpsam. 

 

5.4 Finansiellt stöd utefter personlighet 

Genom den insamlade empirin ser vi hur flertalet av respondenterna inte deltar i något 

särskilt stöd. Vissa har deltagit i mindre utbildningar och Anna har tagit del av en 

konsultcheck. Detta menar vi påverkas av olika faktorer, både det faktum att 
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entreprenörerna inte är medvetna om vad som finns, men även svårigheten för dem att 

få stöd. Det finns stöd för entreprenörer att få, men stöden har krav som gör dem 

svåråtkomliga. Ett av de finansiella stöden som Region Kalmar län erbjuder är inriktad 

mot landsbygden, vilket gör det svårt för företag i tätort att ta del av dem, de flesta 

deltagarna i vår studie är belagda i tätorter. Ett annat stöd som Region Kalmar län ger 

är konsultcheckar, som även de har höga krav som vi anser är svårt för småföretag att 

nå, exempelvis att internationalisera sig och träffa nya marknader. Alla småföretag vill 

nödvändigtvis inte utvecklas till den internationella marknaden, men deras existens 

påverkar den lokala och nationella marknaden vilket gör att verksamheterna behövs. 

Vi menar att kriterierna kan förändras för att passa verksamheter som inte vill 

internationalisera sig. Entreprenörerna brinner för sina verksamheter och vill utveckla 

dem inom deras egna referensramar och deras personliga intressen bidrar till att 

verksamheternas samhällssyn och den internationella marknaden inte prioriteras. Detta 

kan bidra till att deras existens inte prioriteras av kommunen på samma nivå som 

verksamheter som nått ut till internationell nivå. Pontus exempelvis har en rad olika 

verksamheter med koncept som enligt oss kan locka besökare till destinationen. Men 

på grund av bristande profil och personliga vinkel på företaget bidrar det till bristande 

globalisering av verksamheten. Detta gör det svårt för regionen att stödja 

verksamheterna. Således menar vi att det inte är en negativ faktor att utveckla inom 

personliga referensramar, utan att samhällsperspektivet inte får åsidosättas. Att Anna 

mottagit konsultcheckar är något vi förstår med tanke på de krav som finns på stödet, 

Böda Sand är en verksamhet som arbetar på ett sätt som är lämpligt för stödet. Hade 

verksamheten inte varit säsongsbunden anser vi att den inte hade tillhört STE, utan 

utvecklats och bedrivits som ett stort turismföretag. Baserat på det ser vi hur det varit 

lättare för Anna att godkännas detta stöd, då viljan av internationalisering finns. Inom 

finansiering ser vi att ägarens personliga prioriteringar påverkar önskan av stöd. 

Däremot ser vi hur ägarens personliga kunskap och drift påverkar möjligheten att 

motta stöd. Vi menar att i Anders fall där han personligen prioriterar ekonomiska 

avdrag påverkar hans behov av stöd, men hans sätt att driva verksamheten på kan vara 

en faktor till att han inte mottar något. 
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5.5 Marknadsföringsstöd utefter personlighet  

Vi ser en möjlighet för kommunerna att erbjuda marknadsföringsstöd för STE, baserat 

på att företagen driver individuella marknadsföringsstrategier. De flesta etablerade 

verktygen för framgångsrik marknadsföring är riktad mot större företag men genom 

dagens tekniker, exempelvis digitala kanaler som alla företag redan använder, menar 

vi att de traditionella marknadsföringsteorierna inte är lika viktiga. Vi menar att 

kommunen snarare kan bidra med de verktyg som verksamheterna önskar, som mässor 

och marknadsföring av destinationen, snarare än utbildningar inom traditionell 

marknadsföring. Studien visar att alla respondenter värderar marknadsföring och den 

gemensamma nämnaren är, oavsett om entreprenören tillhörde de affärsinriktade, 

socialt legitimerade eller livsstils entreprenörer, att kommunen kan stötta genom 

marknadsföring av destinationen. Vi anser att stödet från kommunen därför inte 

behöver fokusera på utbildning inom området, där kan ägarens egen innovation och 

kreativitet styra. Däremot kan lokala myndigheter fokusera på att attrahera turister till 

destinationerna. Detta för att möjliggöra verksamheternas chans att nå besökare som 

de på egen hand inte kan. Både Kalmar Kommun och Öland har redan börjat se vikten 

av detta. Partnership By Kalmar fungerar för att marknadsföra destinationen och är på 

uppdrag av kommunen, ett samarbete där bland annat Strand Hotell Borgholm är med 

i. Även Öland är i uppstartsfasen av ett liknande projekt vilket gör att vi ser en 

möjlighet att denna önskan från företagarna kommer bli uppfylld. Inom 

marknadsföring tycker vi att ägarens personliga prioritering inom verksamheten 

påverkar behovet av marknadsföringsstöd. Marknadsföring är den aspekt där 

kommunen kan erbjuda en och samma lösning för entreprenörernas olika ändamål, 

som tidigare nämnts med mässor.   

 

5.6 Kunskapsstöd utefter personlighet  

Kunskapsnivån hos entreprenörerna påverkar driften av verksamheterna, däremot 

framkommer det ingen negativ koppling mellan låg utbildningsnivå och 

verksamhetens framgång. Vi menar däremot att de företag som antingen är 

högutbildade eller är ett väletablerat företag, som Böda Sand och Strand Hotell 



 

65(76) 
 
 

Borgholm, lättare kan ge tillbaka till samhället. De tillhandahåller faciliteter och 

workshops för kommunen som samhället kan dra nytta av. Vi anser, baserat på 

ovanstående, att kommunerna bör värdera att utveckla småföretag inom regionen, då 

det betalas tillbaka i form av samhällsutveckling. En återkommande faktor som 

respondenterna är intresserade av är samarbeten. Flera av dem ser vikten i att stötta 

och ta lärdom av varandra. Eftersom det existerar olika personlighetstyper inom små 

turismföretag tycker vi samarbeten är viktiga. Detta ger chansen för exempelvis 

livsstils entreprenörer att se andra perspektiv från en affärsinriktad entreprenör och 

därmed ta del av expertisen och vidga sina vyer. Precis som inom marknadsföring så 

är de olika entreprenörerna intresserade av samma slags hjälp, men i olika former och 

baserat på olika orsaker. Samarbeten som verksamheterna önskar är gemensam 

marknadsföring, samordning och sammanföring av olika näringar. Entreprenörerna i 

studien besitter kunskaper som kan gynna samhället och andra verksamheter inom 

regionen, vilket bidrar till samhällsutveckling i olika former. Kunskapsstödet i form 

av utbildningar önskas främst av de entreprenörerna med låg utbildning och kortare 

branscherfarenhet, det vill säga att det påverkades av kunskapsnivå. Däremot ser vi att 

de flesta respondenter ser värdet i kunskapsstöd genom samarbeten med andra aktörer, 

vilket grundades i alla tre aspekter, drift, prioritering och kunskap.   

 

Studiens resultat visar att respondenterna önskar olika stöd från kommunerna, men att 

kommunens resurser inte alltid bär för att stödja varje enskilt STE, då deras behov är 

olika och företagen är många. Utifrån resultatet av studien identifierar vi, trots ägarnas 

olika personligheter, att det finns vissa delar av verksamheterna som de tenderar att 

behöva hjälp med, samarbeten och marknadsföring av destinationen. Marknadsföring 

har några kommuner redan börjat jobba med, med plattformar som Partnership By 

Kalmar och det framtida Partnerskap Öland. Även om utrymme för utveckling inom 

marknadsföring finns gällande nationella och internationella mässor. Vi väljer att 

fokusera vår problemlösning på samarbeten, företag emellan och till kommunen.  
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5.7 EIS - Ensam är Inte Stark, Kalmar Län  

EIS - Ensam är Inte Stark, Kalmar Län är en samarbetsplattform som kommer lyfta 

småföretag inom länet genom att förse verksamheterna med förutsättningarna för att 

skapa de samarbeten som behövs och önskas. Genom denna studie ser vi att det finns 

intresse och efterfrågan att utveckla och stärka samarbeten. Vi ser däremot hur 

respondenterna i flera fall har problem att skapa värdefulla nätverk. Bristen på 

samarbete beror exempelvis på tidsbrist och problemet att övertyga andra företag att 

samverka. Vi anser att det även påverkas av att förutsättningarna inte finns där. Det 

finns en efterfrågan från respondenterna för samordning, här träder EIS fram.  

 

Nedan presenterar uppbyggnaden av EIS i Modell 5 Ensam är Inte Stark.  

 

 
Modell 5 Ensam är Inte Stark 

 

På plattformen kan företag skapa en profil med deras företagsinformation, bland annat 

genom ort, bransch och erbjudande. Detta gör att företag lättare kan kommunicera med 

leverantörer, medarbetare, företag och kommuner som de behöver för att driva sina 

verksamheter. EIS kommer ge företag chansen att kommunicera med de lokala 

leverantörer som önskas. Kommunerna i länet samt Region Kalmar län kommer ha 

möjligheten att skapa en egen profil där de kan uppdatera information om exempelvis 
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mässor, företagsträffar och stöd. Därmed finns en möjlighet att skapa en bättre dialog 

till småföretagen. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar STE i länet för att det 

sparar tid och för att informationen blir strukturerad. Lokala myndigheter får också 

möjligheten till en bättre översikt av vad de olika småföretagen behöver. EIS gör att 

lokala myndigheter i framtiden kan erbjuda mer individuellt anpassade stöd, i fysiska 

former likt de små utbildningar som finns idag. Genom EIS får verksamheterna även 

möjlighet att pusha ut erbjudanden för exempelvis kickoffer, workshops, 

överskottsvaror och andra fördelar till medarbetare i regionen. Verksamheterna 

kommer således, om de önskar, att kunna pusha ut sitt varumärke och erbjudanden, i 

form av annonser mot en summa för att exempelvis utöka säsongen och verksamhetens 

räckvidd.  

 

5.8 Framtida forskning 

På grund av våra avgränsningar, som presenteras i inledningen, kan studien inte 

generalisera sig över STE och kommuner överlag. För att en generalisering ska kunna 

ske i framtida forskning behöver denna undersökning utvidgas med fler respondenter. 

Framtida forskning kan även inrikta sig på var och en av de tre kategorierna av 

entreprenörer för att veta om det finns gemensamma behov av kommunalt stöd inom 

kategorierna. Gällande önskat stöd och utformningen av plattformen hade en bredare, 

kvantitativ undersökning varit gynnsamt.  
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7 Bilaga A 

Intervjuguide 

Generella frågor 

1. Är det okej om vi spelar in denna intervjun och använder ert företagsnamn i 

arbetet? 

2. Klassar du din verksamhet som ett turismföretag?  

3. Kan du berätta om ditt företag?  

 

Entreprenörsdrag 

4. Hur skulle du beskriva dig själv som entreprenör? 

5. Vad är framgång för dig och din verksamhet?  

6. Vad är ditt främsta mål med verksamheten och hur förverkligar du dem? 

7. Hur påverkas ditt företag av externa faktorer från samhället?  

8. Vad bidrar ditt företag med till Kalmar Län som turismdestination?  

 

Kommunalt stöd 

9. Berätta om din relation med kommunen gällande besöksnäringen.  

10. Har ni någon gång tagit emot stöd från kommunen gällande din verksamhet?  

• Om ja, vad för slags stöd? 

• Om nej, varför inte? 

 

Finansiellt stöd 

11. Berätta om hur du finansierar ditt företag, både nu och i uppstarten?  

12. Hur svårt anser du att det är att få utomstående finansiering till ditt företag? 

13. Vem vänder du dig främst till vid behovet av finansiell hjälp?   

14. Vilken slags hjälp anser du att kommunen kan bidra med till ditt företag, 

angående finansiering?  

Marknadsföringsstöd 

15. Berätta om hur din verksamhet arbetar med marknadsföring. 
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16. Hur skulle du förklara marknadsföring, vad betyder det för dig? 

17. Vilken slags utbildning/tidigare erfarenhet har du inom marknadsföring? 

18. Hur anser du att Kalmar Läns profil som turistdestination påverkar ditt 

företag?  

19. Vilken slags hjälp anser du att kommunen kan bidra med till ditt företag, 

angående marknadsföring? 

 

Kunskapsstöd 

20. Berätta om din utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter.  

21. Vilka anställningskrav tittar ni på när ni anställer folk? 

22. Hur samarbetar du med andra företag i regionen?  

23. Hade du sett att ett samarbete mellan småföretag inom regionen hade gjort er 

som företag starkare? Om ja, hur? 

24. Hur kan kommunen enligt er arbeta för att stärka samarbetet mellan er och 

andra företag?  

25. Vilka slags kunskapsstöd hade ni kunnat tänka er att delta i? Exempelvis 

workshops, rådgivning, mentorskap osv.  

26. Vilken slags hjälp anser du att kommunen kan bidra med till ditt företag, 

angående utbildning? 

 

Sammanfattning 

27. Vad ser du som dina största utmaningar? 

28. Vad anser du är din verksamhets största styrkor? 

29. Har ni något mer att tillägga som kan vara värdefullt för oss när det gäller 

kommunens involvering i ert företag
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