
i 

 

 

 

 

 

 

 

Familjeägda turistföretag 
– succé med succession för landsbygdsdestinationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Författare: Malin Ekwall 

Turismekonomprogrammet 

Michelle Mello 

Turismprogrammet 

Handledare: Christer Foghagen 

Examinator: Stefan Gössling 

          Ämne: Turismvetenskap 

    Nivå och termin: Kandidatuppsats HT-2011 



ii 

 

 

Abstract 

This paper examines family owned tourism businesses with a special focus on 

succession. In Nordic countries tourism has been widely promoted and used in rural 

development as a replacement economy for „traditional‟ livelihoods based on rural 

production. Because the tourism and hospitality industry, especially in rural areas, is 

dominated by family enterprises, the topic of succession is of great relevance for tourism 

and tourism destinations. This paper looks at family businesses‟ special characteristics, 

challenges and advantages in terms of ownership structure, lifestyle, motivations, 

employees and destination impact. This paper concludes that, while family-owned Small 

and Medium-sized enterprises make up the backbone of the tourism industry, especially 

in rural destinations, there exists insufficient research on their significance within 

tourism. A small percentage of family owned tourism businesses are successfully handed 

over to succeeding generations. Those that do are exceptional and more sustainable both 

in financial and marketing terms and therefore extremely advantageous for destinations. 

On the other hand, family businesses that fail to be passed on to following generations 

can have a devastating effect on tourism and destinations in general.  

Keywords: Tourism, Family Business, Succession, Rural Areas, Destination, Durability 

Abstrakt 

Den här uppsatsen behandlar familjeägda turistföretags betydelse för varaktigheten i 

landsbygdsdestinationer med fokus på succession. I våra nordiska länder har turism på 

senare år använts som landsbygdsutveckling och i viss mån som ersättning för de mer 

traditionella näringarna som jordbruk och fiske. Eftersom turism och besöksindustrin, 

speciellt i de perifera områdena, domineras av familjeföretag är succession inom dessa av 

stor betydelse för turism och turistdestinationer. Uppsatsen tar i övrigt upp 

familjeföretagens kännetecken, utmaningar och fördelar beträffande ägarstrukturer, 

livsstil, motivation, medarbetare och destinationspåverkan. Familjeföretag utgör 

ryggraden för turismindustrin i allmänhet och landsbygdsdestinationer i synnerhet men 

trots det saknas forskning om den här typen av företags betydelse för turism. Endast en 

liten andel av familjeägda turistföretag genomgår ett generationsskifte. Det gör att de som 

klarar en succession är unika och mer varaktiga både ur finansiell och ur marknadsmässig 

synpunkt vilket är mycket fördelaktigt för destinationen. Å andra sidan kan de företag 

som inte lyckas med en succession vara förödande för hela samhället där de verkar.  

Nyckelord: turism, familjeföretag, succession, landsbygd, destination, varaktighet
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1. Inledning 

Småskaliga turistföretag dominerar besöksnäringen på landsbygden över hela världen 

(Peters & Buhalis 2004). Av dessa utgör familjeföretagen den största delen av 

turismnäringen på många destinationer, i synnerhet i de mer avlägsna områdena 

(Andersson et al. 2002; Getz & Nilsson 2004). Enligt Hall et al. (2009) har turism på 

senare år använts som landsbygdsutveckling och i viss mån som ersättning för de mer 

traditionella näringarna såsom jordbruk och fiske. De personer eller familjer som driver 

dessa turistföretag kan ha motiv som ser annorlunda ut från andra sektorer och företag 

som inte är familjedrivna (Andersson et al. 2002). Till exempel kan det vara personer 

som genom sina företag skaffar nödvändiga inkomster för att kunna leva ett liv de själva 

har valt. De som driver dessa företag kan också vara människor som genom ett genuint 

intresse för något finner vägar att försörja sig på sitt specifika intresse. Getz et al. (2004) 

menar att landsbygdområden kan locka familjer av livsstilsanledningar och därför gör de 

en turismsatsning för att överleva medan familjer som redan lever i dessa områden ser 

turism som en möjlighet till nya sociala interaktioner och inkomster. När dessa företagare 

öppnar upp sina hem, gårdar, ateljéer eller övriga verksamheter som de har skapat med ett 

stort personligt engagemang formas en upplevelse för kunden eller gästen som vittnar om 

en genuinitet och ärlighet som är avgörande för gästens upplevelse på en destination. I 

många av de här familjeföretagen blir interaktionen med familjen en del av produkten 

och för gästens del kan det vara en viktig del av upplevelsen (Getz et al. 2005). 

Då turism är en föränderlig näring där nya destinationer och trender avlöser varandra 

torde många av de småskaliga turistföretagen drivas av första generationens företagare. 

De här företagen är ofta skapade och drivs av makar eller livspartners och kallas av Smith 

(2000) för copreneurs (hädanefter refererade till som parföretagare). Smith (2000) menar 

att för denna typ av människor är företaget och företagandet en del av deras livsstil vilket 

innebär att de tenderar att sudda ut linjerna för vad som är arbete och vad som är fritid. 

För att kunna skapa en hållbarbet i turismnäringen är det vitalt att de företag som har 

skapats av en generation kan övertas och drivas vidare av en annan. Det är rimligt att anta 

att utmaningar och problem kan uppstå vid succession när företagen som är uppbyggda 

av förstagenerationsturistföretagare ska lämnas över till nästa generation. Det är också 

relevant att förmoda att familjeförhållanden ser annorlunda ut för 

andragenerationsturistföretagarna än för deras föregångare. Exempelvis då syskon och 

deras eventuella partners övertar verksamheter som är uppbyggda av föräldrarna. 

Som tidigare nämnts är företaget ofta en del av livsstilen för den eller de som har grundat 

verksamheten, detta leder till intressanta diskussioner om vad som skapar motivation för 

de som övertar befintliga verksamheter. Är det livsstilen som lockar även 

andragenerationsföretagarna eller spelar känslan av plikt in?  

Dilemmat med succession, det vill säga skiften av drift och i flera fall också ägarskap, 

inom företag är förmodligen utbrett och generellt för alla organisationer. Bjuggren och 

Sund (2001) menar att alla familjeföretag måste konfrontera utmaningen om ägarskifte 
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vid något tillfälle. Det är få familjeföretag som faktiskt ärvs mellan generationerna 

(Lansberg 1999) vilket gör att de som överlever en succession är oerhört viktiga för 

destinationen där de verkar. Inom små och familjedrivna företag finns det med all 

säkerhet flera infallsvinklar på fenomenet succession, både ur rent operativa aspekter men 

eventuellt också ur känslomässiga sådana (Peters 2005; Miller et al. 2003).  Dessa 

ovanstående antaganden leder oss in på ett huvudspår i form av vilka utmaningar som 

familjeägda turistföretag på landsbygden står inför vid succession samt hur deras 

överlevnadsförmåga påverkar destinationen där de verkar.  

1.1. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera fenomenet succession i familjeägda 

turistföretag och dess betydelse för varaktigheten i landsbygdsdestinationer.  

2. Metod 

Metoden i uppsatsen har genomgående varit att göra en kvalitativ undersökning med en 

hermeneutisk ansats där vi ville skapa en tolkad bild av familjeägda turistföretag, med 

fokus på successionsprocessen, och hur de familjeföretagen påverkar destinationerna där 

de verkar. Vid tre intervjutillfällen har andragenerationsturistföretagare från Böda Sand 

på norra Öland, Ästad Gård i Varbergs kommun och Flickorna Lundgren i Kullabygden, 

tillfrågats om sina syner på att driva företag och successionsutmaningar. Dessutom har vi 

vid tre ytterligare intervjutillfällen pratat med två av destinationerna där våra 

exempelföretag verkar samt har ett samtal med Almi företagspartner ägt rum. Detta för 

att få en bild av familjeägda turistföretags betydelse för varaktigheten i 

landsbygdsdestinationer samt att förstå generella svårigheter med succession. De 

transkriberade intervjuerna har sedan med hjälp av tolkning analyserats för att dra 

slutsatser kring familjeägda företag inom turism. Genom att sex olika intervjuer har gjorts 

har en giltighet adderats till uppsatsen vilket har stärkt dess trovärdighet. Insamlingen av 

de teoretiska referensramarna har skett kontinuerligt genom uppsatsarbetet. 

2.1. En kvalitativ undersökning med hermeneutisk ansats 
Målet med uppsatsen var att studera inverkan som familjeägda turistföretag har på en 

destinations varaktighet och att upptäcka utmaningarna som ett fåtal av de småskaliga 

familjeföretagen inom turismnäringen står inför vid succession av sina verksamheter. 

Med detta som utgångspunkt har ett explorativt syfte använts. Enligt Christensen et al. 

(2010) passar ett explorativt syfte i studier där liten kännedom om 

undersökningsproblemet finns och där forskaren inte heller kan vara helt säker på var den 

är eller vart den är på väg. Kraven på forskaren i en studie med explorativt syfte är stora 

då forskaren måste upptäcka skillnaderna och nyanserna i det insamlade materialet 

(Christensen et al. 2010). Då uppsatsens syfte är att studera fenomenet succession i 

familjeägda turistföretag och dess betydelse för varaktigheten i landsbygdsdestinationer 

har empiriinsamlingen skett genom intervjuer både med turistföretagare och med 

destinationsrepresentanter. För att den insamlade empirin skulle bli relevant och gällande 
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för undersökningen samlades även teoretiska källor i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker kontinuerligt genom arbetet.  

Avsikten var inte att visa en statistisk bild av hur ägar- och driftsbyten sker inom 

familjeägda turistföretag utan att skapa en bättre förståelse för fenomenen och därför var 

valet att göra en kvalitativ undersökning lämplig. Creswell (2007) menar att kvalitativ 

forskning används när forskaren vill få enskilda personer att dela sina berättelser och höra 

deras röster. Den används också för att förstå kontexten eller sammanhanget där 

deltagarna i en studie angriper ett problem eller en fråga. Forskaren kan inte skilja vad 

folk säger utifrån kontexten där det sägs, oavsett om kontexten är deras hem, familj eller 

arbete (Creswell 2007). Ambitionen var att träffa intervjurespondenterna för företagen på 

deras anläggningar för att få en bild av deras verksamheter men också för att 

hemmaplanen kunde bidra till att informanterna kände sig bekväma i att bli intervjuade. 

Förhoppningsvis gav hemmaplanen informanterna trygghet att vara öppna i sin 

delgivning av material samtidigt som det gav oss möjlighet att förstå kontexten 

informanterna verkar i. På grund av Böda Sands VD Anna Barkevalls späckade schema 

genomfördes intervjun med henne via telefon. Även intervjuerna med Borgholms 

kommuns näringslivschef Anders Nyholm och Almi företagspartners rådgivare Ann-

Kristin Nilsson skedde över telefon. Dock upplevde vi dessa intervjuer som avspända och 

ett gott samtal kunde föras för att behandla insikter om familjeföretagande och 

succession. 

Creswell (2007) belyser även att kvalitativ forskning används när kvantitativa åtgärder 

och de statistiska analyserna helt enkelt inte passar problemet som studeras. Samspelen 

mellan människor, till exempel, är svåra att fånga med befintliga kvantitativa åtgärder. 

De som sysslar med en kvalitativ form av utredning stödjer ett sätt att se på forskning där 

fokus är på individuell mening och vikten ligger på att se till komplexiteten i en situation 

(Creswell 2007). Den kvalitativa metoden passar forskningsproblemet eftersom 

människors berättelser och erfarenheter kring familjeägda turistföretag är intresserant för 

uppsatsen. Det är dock först när dessa berättelser ges mening som de blir verkligt 

väsentliga för studien. Genom den hermeneutiska ansatsen ges författarna möjlighet att 

tolka och uttrycka innebörden i både intervjutexter och teoretiska texter för att förstå 

familjeföretagandets speciella egenskaper och fenomenet succession i familjeägda 

turistföretag. Patel och Davidson (2003) menar att de tankar, intryck, känslor och 

förkunskaper som forskaren har ska ses som en tillgång för att tolka och förstå 

forskningsobjektet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har tolkaren en begränsad 

förmåga att förstå texter som ligger utanför dennes referensram. Den som tolkar ska vara 

medveten om att formuleringen av frågorna påverkar vilka typer av svar som är möjliga 

(Kvale & Brinkmann 2009).   

Urval 

Vi har i viss mån valt att fokusera på en liten del av familjeföretagandet inom 

landsbygdsturism med ett huvudspår inom succession. Enligt Christensen et al. (2010) 

syftar det strategiska urvalet till att forskarna själva bedömer vilka personer som ska ingå 

i urvalet vilket är fallet för empiriinsamlingen till den här uppsatsen.  
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Intervjurespondenterna valdes utifrån att de är ledare för familjeföretag inom 

turistbranschen på landsbygden som tagits över och drivs av den andra generationen. Att 

de har överlevt en succession innebär att de är unika då ytterst få turistföretag överförs 

från en generation till en annan. Av den anledningen hade vi en föreställning om att de 

här företagen skulle ha mycket att berätta om utmaningar och möjligheter att överta sina 

föräldrars verksamheter. Vi trodde också att representanter för destinationerna kunde 

komma med värdefulla infallsvinklar på vårt undersökningsproblem. Som tidigare 

nämnts är företagen inte generella och karakteristiska för de typiska 

landsbygdsturistföretagen utan unika och exklusiva inom genren. Faktumet att företagen 

har överlevt en succession gör dem relevanta för uppsatsens syfte som innebär att studera 

fenomenet succession i familjeägda turistföretag och dess betydelse för varaktigheten i 

landsbygdsdestinationer.  

Det hade varit eftersträvansvärt att genomföra longitudinella studier av våra 

exempelföretag för att förstå varför de har överlevt. Det hade också varit intressant att 

genom ett långsiktigt angreppssätt finna svar på frågor som rör 

landsbygdsdestinationernas överlevnad. Begränsningar i framförallt tid har dock hindrat 

oss från det.  

2.1.1. Ett sampel mellan teori och empiri 

Samhällsvetenskaplig teori kan vara mer eller mindre empiriskt förankrad, å andra sidan 

kan samhällsforskningens empiri vara mer eller mindre teoretiskt tolkad och 

kommenterad (Grønmo 2006). Grønmo (2006) hävdar därmed att samhällsforskningen 

karakteriseras av ett samspel mellan teori och empiri om samhälleliga förhållanden. Det 

är vanligt att studien börjar med problemformulering baserad på existerande teorier som 

följs av en empirisk undersökning av de formulerade problemställningarna som sedan 

avslutas med teoretisk tolkning av de empiriska analysresultaten (Grønmo 2006). Denna 

uppsats har som sin huvudsakliga uppgift att studera fenomenet succession i familjeägda 

turistföretag samt studera vilken betydelse de har för de landsbygdsdestinationer där de 

verkar. Grønmo (2006) hävdar att en studie kan börja antingen med en teoretisk 

diskussion eller med en empirisk undersökning men att studien också kan röra sig fram 

och tillbaka mellan teori och empiri i samma studie. Genom litteraturgenomgångar före, 

under och efter insamlingen av empiri har vi kontinuerligt ökat förståelsen för problemet. 

Detta har skapat förutsättningar för att göra bra intervjuer eftersom en påläst forskare har 

större möjlighet att ställa relevanta frågor och lägga fokus på de viktiga sakerna under 

empiriinsamlingsprocessen (Grønmo 2006).  

2.1.2. Insamling av empiriskt material 

Då syftet med den här uppsatsen är att studera fenomenet succession i familjeägda 

turistföretag och dess betydelse för varaktigheten i landsbygdsdestinationer har det varit 

naturligt att intervjua både turistföretagare och destinationsrepresentanter. Att samla in 

material genom intervjuer är ett givet arbetssätt för oss då Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen utifrån 

undersökningspersonernas perspektiv. Dalen (2008) menar att syftet med en intervju är 

att få fram beskrivande och träffande information om hur andra människor upplever olika 
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sidor av sin livssituation. Den kvalitativa intervjun är passande för att ge insikt om 

informantens egna tankar, erfarenheter och känslor (Dalen 2008). Holme och Solvang 

(1997) påstår att styrkan i den kvalitativa intervjun är att den liknar ett vanligt samtal. 

Forskaren ska inte styra samtalet för mycket utan bara ge de tematiska ramarna för att få 

svar på de frågor som de vill belysa men låta undersökningspersonerna påverka samtalets 

utveckling (Holme & Solvang 1997). Vi försökte också undvika att ställa ledande frågor 

till våra informanter utan lät de agera fritt för att eventuellt finna nya spår inom ämnet 

som vi inte hade diskuterat eller funderat över. Christensen et al. (2010) betonar vikten av 

att som forskare vara nyfiken, uppmärksam, känslig och framförallt öppen för den 

verklighet som studeras för att ge en rättvis bild av det undersökta. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med hermeneutisk tolkning att få en giltig 

och gemensam förståelse för innebörden av en text, i det här fallet det insamlade 

materialet i form av transkriberade intervjuer och befintliga teorier. Under våra intervjuer 

har vi samlat information om familjeföretagande inom turism och åsikter om fenomenet 

succession som är specifika för varje företag. Genom att den insamlade informationen har 

satts i ett större kontextuellt sammanhang av familjeägda turistföretag i 

landsbygdsområden har texten tolkats för att uppnå en bättre förståelse. Holme och 

Solvang (1997) menar att alla studier tar sin utgångspunkt i författarnas subjektiva 

referensramar vilket präglar varje forskningssituation. De kunskaper en uttolkare redan 

har blir bakgrunden till forskarens tolkning av ett fenomen. Dock har vi med hjälp av 

informanttriangulering försökt att eliminera förvillelser av uppsatsen genom att få tre 

infallsvinklar på företagande och succession inom familjeägda turistföretag.  

2.1.3. Presentation av intervjurespondenter 

Nedan följer en presentation av de företag och organisationer som har intervjuats för den 

här uppsatsen i avsikt att skapa förståelse kring fenomenet succession av familjeägda 

turistföretag och dess betydelse för destinationens varaktighet.  

Kronocamping Böda Sand 

Kronocamping Böda Sand (refererad till som Böda Sand) på norra Öland ägs av 

syskonen Anna och Anders Barkevall med Anna som VD. Familjen Barkevall har ägt och 

drivit anläggningen i egen regi sedan 1994 då Anna och Anders föräldrar Mona och 

Johan tog över anläggningen från Domänverket. Strategin var och är att återinvestera all 

eventuell vinst i företaget. Böda Sand har tio heltidsanställda och cirka 150 

sommararbetande personal under högsäsongen
1
. Med sina 1 350 campingplatser och 125 

stugor är Böda Sand Sveriges största campinganläggning. Den är belägen utmed en 2 mil 

lång vit sandstrand och är en komplett by med pool, spa, bastuvärld, restauranger, pub, 

after beach, bageri, ICA butik, frisör, spelhall, kiosk, 9-håls golfbana, gatukök och 

pizzeria. Böda Sands affärsidé är: ”Att erbjuda en upplevelserik och bekymmersfri 

semester för hela familjen, baserad på högkvalitativt, mångfaldigt och prisvärt boende i 

kombination med närliggande dags- och kvällsaktiviteter” (Böda Sand 2011-11-25). 

                                                 

1
 Anna Barkevall, VD Kronocamping Böda Sand, telefonintervju 2011-11-04 
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Bolaget Böda Sand omsätter idag omkring 27 miljoner kronor medan hela campingbyns 

totala omsättning ligger på cirka 40 miljoner kronor
2
. VD Anna Barkevall har intervjuats 

via telefon. 

Ästad Gård 

Ästad Gård är ett upplevelseföretag i Varbergs kommun med ”Rustik elegans och 

jordnära njutning” som sin paroll. Idag drivs verksamheten av syskonen Linda Petersson, 

Mattias Carlsson och Daniel Carlsson men 1985 övertog deras far och mor Rolf och Ann-

Catrin gården efter Rolfs föräldrar. Då var det ett konventionellt jordbruk med ekologiska 

tekniker som så småningom kom att inrikta sig på viss turistverksamhet. Idag är det ett 

renodlat upplevelseföretag med omkring 150 bäddar i olika standarder, 

konferensmöjligheter, restaurang, vingård, ett spa med världens enda undervattensbastu 

och möjligheter till unika aktiviteter och upplevelser (Ästad Gård 2011-11-23). VD Linda 

Petersson intervjuades vid ett besök på Ästad Gård.  

Bolaget Ästad Gård AB äger sedan 2010 även Lia Hof, ett vandrarhem i slottsmiljö i 

närheten av Ullared där de erbjuder 170 bäddar.  

Flickorna Lundgren 

Flickorna Lundgrens kaffestuga på Skäret i Höganäs kommun i nordvästra Skåne 

grundades 1938 av de sju systrarna Lundgren. För att få behålla sitt sommarnöje vid 

Skälderviken under de bistra krigsåren kläcktes en god idé av de äldsta systrarna, ”Vi 

startar en kaffestuga och tar betalt för kaffet”. Kända och okända gäster avlöste varandra 

under de många årtiondena som flickorna drev kaffestugan. I och med dåvarande kungen 

Gustav VI Adolfs regelbundna besök blev det lilla fiket på Skäret riksbekant (Flickorna 

Lundgren 2011-11-25). 1988 övertog den yngsta systern Ellas son Mats Fejne 

verksamheten. Mats har en bror men inga kusiner. När det blev dags för succession av 

Flickorna Lundgren var Mats ensam intresserad och således övertog han kaffestugan 

medan brodern övertog faderns optikerfirma
3
. VD Mats Fejne intervjuades vid ett 

personligt möte.  

 

Verksamheten utökades 2010 till att även inkludera restaurangen Rut på Skäret som 

grundades av en av systrarna som på 60-talet bröt sig ut från de övriga och startade 

matservering. Ägarna av Rut på Skäret har avlöst varandra och det är alltså först nu som 

Rut ”har kommit hem”
4
. I koncernen Flickorna Lundgren och Rut på Skäret fanns fram 

till senhösten 2011 cirka tio helårsanställda. Den 20 december 2011 begärde Fejne 

bolaget i konkurs. Fejne har signalerat att han vill fortsätta att driva Flickorna Lundgren 

men enligt konkursförvaltaren blir det den som lägger högsta budet som får ta över 

(Berkmo 2011-12-21).  Då vi intervjuat Fejne endast före konkursen var ett faktum är det 

hans uppgifter från intervjun som återges i uppsatsen. Vi tycker givetvis att det är 

                                                 

2
 Anna Barkevall, VD Kronocamping Böda Sand, telefonintervju 2011-11-04 

3
 Mats Fejne, VD Flickorna Lundgren, intervju 2011-11-11 

4
 Mats Fejne, VD Flickorna Lundgren, intervju 2011-11-11 
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olyckligt att bolaget har gått omkull och inte minst känner vi med Fejne, hans mor Ella 

och personalen och hoppas att detta företag som är fullt av traditioner och även en viktig 

del i den svenska turistprodukten kan komma på fötter igen.   

 
Destination Öland 

Som representant för destination Borgholm/Öland telefonintervjuades Anders Nyholm 

som är näringslivschef i Borgholms kommun med ansvar för turistfrågor. På Öland är 

turism, bredvid lantbruk, den vikigaste näringen och under hösten är destinationen i 

uppstarten av ett varumärkesarbete för att ta fram en profil för Öland. Anders Nyholm
5
 

menar att det är en grannlaga uppgift att hitta en röd tråd för Öland eftersom turismen 

där, liksom på övriga ställen, består av många småföretag med mycket varierande 

målbilder och kundsegment.  

Destination Varberg 

I Varbergs kommun förvaltas turismfrågorna av näringslivsorganisationen Marknad 

Varberg. Hans Lillhage är VD för organisationen och intervjuades vid ett personligt 

möte. Lillhage
6
 redogör för att Varbergs kommun består av två typer av turism. Den ena 

är en massturism som söker sol och bad som kusten kan erbjuda. Den andra beskriver 

Lillhage
7
 som en specialturism som syftar till mindre entreprenörer som bjuder in till och 

visar upp sina gårdar för turistaktiviteter.    

Almi Företagspartner AB 

För att få en uppfattning om vilken typ av extern hjälp som företag med 

successionstankar kan få har Ann-Kristin Nilsson, finansierings och affärsrådgivare, på 

Almi Företagspartner AB i Kalmar intervjuats via telefon. Almi Företagspartner AB ägs 

av staten och har 17 regionala dotterbolag som till 51 % ägs av moderbolaget och till 49 

% av regionala ägare. Almis uppgift är att hjälpa företag med rådgivning och finansiering 

(Almi Företagspartner AB 2011-11-30).   

2.2. Triangulering  
Tre personer från tre olika turistföretag intervjuades med motiveringen att genom 

användningen av informanttriangulering skapa en bättre förståelse av familjeföretagande 

och fenomenet succession. Vi önskade också att intervjua tre representanter för 

destinationerna där exempelföretagen verkar. Både Varbergs och Borgholms kommuner 

ställde upp men Höganäs kommun avböjde. Höganäs kommen är en karaktäristisk bygd 

för småföretagande i form av caféer, övernattning och gårdsbutiker. Det är dessutom här 

som ett av landets äldsta och mest berömda caféer, familjeföretaget Flickorna Lundgren 

ligger och därför hade vi en föreställning om att turistchefen i kommunen skulle ha 

mycket att berätta om familjeägda turistföretag. Dessvärre har Annika Ström från 

                                                 

5
 Anders Nyholm, Näringslivschef Borgholms kommun, telefonintervju 2011-11-16 

6
 Hans Lillhage, VD näringslivbolaget Marknad Varberg, intervju 2011-11-21 

7
 Hans Lillhage, VD näringslivbolaget Marknad Varberg, intervju 2011-11-21 
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turistbyrån deklarerat att hon är oförmögen att svara på frågor och har ingen uppfattning i 

ämnet.    

Baserad på triangelanalogin, innebär triangulering att en enskild punkt, ett fenomen eller 

en forskningsfråga, studeras från tre olika och oberoende källor (Decrop 1999; Phillimore 

& Goodson 2004). Begreppet har sitt ursprung i trigonometrin och de geometriska 

lagarna (Denscombe 2009) men konceptet har framgångsrikt anpassats till 

samhällsvetenskapliga undersökningar (Decrop 1999). Denscombe (2009) förklarar att 

samhällsforskare använder begreppet triangulering i en metaforisk bemärkelse eftersom 

de inte kan använda universellt överenskomna positioner som utgångspunkt för sina 

observationer. Decrop (1999) hävdar att triangulering förstärker kvalitativa resultat 

genom att visa att flera oberoende källor sammanlänkas eller att de åtminstone inte 

innebär motsättningar. Enligt Denscombe (2009) är fördelarna med att använda 

triangulering i samhällsforskning att forskaren kan få bättre kunskap genom att betrakta 

något ur mer än en synvinkel. I valet att använda tre företag som informanter var 

förhoppningen att finna gemensamma nämnare där eventuellt två av företagen har 

liknande idéer medan det tredje är av en annan uppfattning. Till exempel vid användning 

av bara två perspektiv fanns risken att undersökning skulle bli ointressant om 

informanterna var av olika uppfattning utan en förklaring till varför, men då en tredje röst 

adderas skapas en dynamik i diskussionen och underlättade i arbetet att dra slutsatser av 

och analysera de transkriberade intervjuerna. Denscombe (2009) hävdar att 

informanttriangulering, som innebär användning av kontrasterande informationskällor där 

material från olika informanter jämförs, kan öka fyndens validitet. Phillimore och 

Goodson (2004) instämmer då de menar att triangulering förmodligen är det mest 

heltäckande sättet att bygga trovärdighet i forskning där triangulering begränsar 

personliga och metodiska fördomar och dessutom ökar en studies trovärdighet.  

2.2.1. Det empiriska materialets giltighet 

Ett vanligt problem som kan uppstå inom samhällsvetenskapliga undersökningar är 

huruvida informanternas berättelser är aktuella och gällande. Validiteten innebär enligt 

Veal (2006) att empirisk forskning till stor del handlar om människors beteende och 

attityder, och för att samla in information om dessa är forskaren huvudsakligen beroende 

av människors egna berättelser i form av intervjusvar. Då fenomenen, i vårt fall, är 

familjeföretags betydelse för landsbygdsdestinationer och succession i familjeägda 

turistföretag lär det finnas lika många bilder av det som det finns aktörer inom 

turismnäringen. Denscombe (2009) föreslår att den kvalitativa forskaren som vill 

övertyga läsaren om att materialet är aktuellt och giltigt kan därför använda sig av 

triangulering då forskningsresultaten ges mer validitet och kan vara ett sätt att få en mer 

fullständig bild av det som studeras.  

3. Kontextintroduktion 

Under de senaste decennierna har landsbygden i många länder, däribland de nordiska, 

stått inför ekonomiska förändringar exempelvis i form av processer som utflyttning, en 
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särskild förlust av den yngre och välutbildade befolkningen, teknisk utveckling av 

jordbruksmetoder och förändringar i jordbrukspolitiken (Hall et al. 2009). På både ett 

politiskt och ett ekonomiskt plan har landsbygden blivit mer öppen för globala processer 

och krafter och nya industrier, såsom turism, har vuxit fram. Det finns enligt Hall et al. 

(2009) ingen universell definition på landsbygdsområde och landsbygdsturism eftersom 

olika länder definierar begreppen olika beroende på folktäthet. I Sverige, som också 

saknar en enhetlig definition, är ett sätt att utgå ifrån att landsbygden karakteriseras av två 

faktorer; den ena är den fysiska miljön som är präglad av det brukade landskapet och den 

byggda miljön. Den andra är glesheten som ger speciella förutsättningar åt nästan all 

mänsklig aktivitet. Med detta synsätt börjar alltså landsbygden där tätorten slutar (SOU 

2003). Eller som en deltagare på landsbygdsriksdagen 2010 utryckte det ”landsbygden 

börjar där 50-skylten slutar” (Hansson 2011). Det är dock inte helt önskvärt att benämna 

allt som inte är tätort som landsbygd eftersom den tätortsnära landsbygden har god 

tillgänglighet till service och handel som den icke-tätortsnära landsbygden saknar 

(Hansson 2011). Dessutom finns det orter som trots att de är tätorter i allra högsta grad 

befinner sig på landsbygden. Därför är det som Hansson (2011) beskriver att den 

geografiska dimensionen således innehåller olika typer av landsbygd med olika 

förutsättningar.   

I många delar av världen har landsbygdsområden länge erbjudit möjligheter för 

rekreation och turism. Det har dock enligt Roberts och Hall (2001) inte alltid tydligt 

marknadsförts som landsbygdsturism som det görs idag där kraven på segmentering och 

varumärkesbyggning har blivit allt större och betydelsefull. Mest anmärkningsvärt i 

förändringen är att många turistaktiviteter har förändrats dramatiskt från att vara relativt 

obetydliga inslag i landsbygdsområden till att innebära signifikanta och aktiva 

komponenter i miljömässiga, ekonomiska och sociala förändringar vilket har påverkat 

beslutsfattare på alla nivåer (Roberts & Hall 2001).  

Enligt Hall et al. (2009) är turism nuförtiden ansedd som en verkningsfull och nödvändig 

inkomstkälla för landsbygdsdestinationer. I våra nordiska länder har turism använts som 

landsbygdsutveckling där den kompletterar och i viss mån ersätter de traditionella 

näringarna som lantbruk och fiske. Framtidsutsikterna för turism ses som ett möjligt 

instrument att kontrollera den ekonomiska övergången och dess sociala konsekvenser på 

landsbygden (Hall et al. 2009). Roberts och Hall (2001) menar att den allmänna 

uppfattningen om turism är att den är av stor ekonomisk och social betydelse för 

landsbygdsområden genom inkomster och de infrastrukturella utvecklingarna som den 

medför till perifera områden.  

I våra nordiska länder utgörs landsbygdsturism traditionellt av småskaliga familjeägda 

företag (Hall et al. 2009). Vissa familjer som är rotade på geografiskt avlägsna platser 

kan lockas av de extra inkomster och sociala interaktioner som turism kan medföra 

medan andra söker sig till den här typen av platser av livsstilsanledningar och använder 

turism som ett sätt att överleva där (Getz et al. 2004). Familjeföretag utgör den 

betydande, eller till och med den dominerande, delen av turismnäringen på många 

destinationer, i synnerhet på landsbygden (Andersson et al. 2002; Getz & Nilsson 2004). 
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Trots detta är studier av familjeföretag och deras betydelse som en särskild typ av 

företagsstyrning relativt nya (Gersick et al. 1997) och forskningen om familjeföretag 

inom turism och besöksnäringen begränsad (Andersson et al. 2002; Getz et al. 2005).  

Frågor som egentligen är specifika för familjeföretagandet inom turism- och 

besöksnäringen har länge samlats under de mer allmänna rubrikerna småföretagande och 

entreprenörskap (Getz et al. 2004).  En ökad förståelse för familjeföretag och deras 

förutsättningar kommer inte bara betyda förbättringar för den här viktiga branschen utan 

det kommer även göra nytta för ekonomisk och samhällelig utveckling och skapa en 

konkurrenskraftig destination. Getz et al. (2004) hävdar att den här typen av företag är så 

viktig, speciellt på landsbygden, vilket innebär att ignorans av företagens unika 

målsättningar och behov kan vara förödande för hela industrin och destinationens 

varaktighet. Getz och Carlsen (2000) lyfter fram att det finns ett globalt behov av 

longitudinella studier som täcker livscykeln över familjeföretags uppstartande, drift och 

eventuell succession eller upphörande samt studier på varför familjeföretag upphör. Det 

finns mycket att lära av att utvärdera varför turistföretag försvinner och vad som exakt 

påverkar föräldrars och barns beslut att genomföra ett generationsskifte i ett företag (Getz 

& Carlsen 2000).   

Morrison et al. (1999) påpekar att de små turistföretagen skapas av ett behov att 

förverkliga en vald livsstil där familjen, inkomsten och livsstilen är balanserade. Driften 

handlar om en överlevnad och en möjlighet att upprätthålla tillräckliga inkomster för att 

säkerställa en nivå för att kunna leva en vald livsstil. Ofta handlar det om företag som 

små hotell, besöksmål eller aktivitetscenter som involverar flera familjemedlemmar som 

har olika roller. I den här typen av företag menar Morrison et al. (1999) att sociala 

samspel är av stor betydelse. 

3.1. Små och Medelstora Företag 
Turism är en stor och växande ekonomisk aktivitet i EU-länder och ett viktigt inslag i 

regionala utvecklingsstrategier för många länder (Middleton 1998). Speciellt i de länder 

med marginella jordbruks- och industriområden där mikro, små och medelstora företag 

(senare refererade till som SME:s - Small and Medium-sized Enterprises) blir mer och 

mer erkända som en grund för framtida sysselsättning (Middleton 1998). Jones och 

Haven-Tang (2005) menar att de stora internationella kedjornas närvaro och inflytande 

varierar på destinationer men ryggraden i destinationernas turistindustri utgörs av en 

mängd privata företag som domineras av mikroföretag vilket innebär att de har färre än 

tio anställda. Samtidigt som de här SME:sen utgör en ansenlig del av den totala 

turistprodukten och är ett etablerat inslag finns otaliga utmaningar för 

destinationsplanerarna (Jones & Haven-Tang 2005). Middleton (1998) hävdar att den 

viktigaste frågan för den europeiska turismen består i att påverka alla de små och 

medelstora företag som står för ökad sysselsättning och deras kollektiva inflytande över 

kvaliteten på turistprodukten och destinationen.  

 

Enligt Bjuggren och Sund (2001) är det SME:s som har den största potentialen att skapa 

nya arbetstillfällen. Forskning visar att SME:s står för 99 % av all europeisk turism och 
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mer än 94 % av dem utgörs av mikroföretag (Middleton 1998).  De små och medelstora 

företagen står för över hälften av de värden som skapas i näringslivet i Sverige. Av 900 

000 företag i Sverige är det bara omkring 1 000 företag som är så stora att de inte räknas 

som små eller medelstora (Tillväxtverket 2011). 

 

Majoriteten av europeiska företag och speciellt SME:s är familjeföretag, därför kan en 

allmän beskrivning av små och medelstora företag också beskriva majoriteten av 

familjeföretag (European Commission 2008a). Men enligt Getz et al. (2005) är det fel att 

klumpa ihop familjeägda företag med ickefamiljeföretag eftersom ägarskapet spelar en 

stor roll. Nyholm
8
 utgår ifrån att de som har ett ägarintresse har ett större engagemang i 

företaget eftersom man känner mer för sitt företag och jobbar väldigt många obetalda 

timmar i det. Getz et al. (2005) hävdar att många företag är små av personliga och 

avsiktliga skäl och betydande många är av mikrostorlek, alltså färre än tio anställda. 

Följaktligen är förhållandevis lite känt om ledningen av familjeföretagen inom 

besöksnäringen (Getz et al.2005). Men även om många utmaningar är generella för alla 

SME:s så finns det utmaningar som är exklusiva för familjeföretag (European 

Commission 2008a). 

3.2. Familjeföretag 
Familjeföretag är den dominerande ägarstrukturen för företag runt om i världen (Gersick 

et al. 1997). Beräkningarna av antalet familjekontrollerade företag är otaliga men även de 

mest försiktiga uppskattningarna menar att företag som drivs eller förvaltas av familjer är 

någonstans mellan 65 och 80 % (Gersick et al. 1997). Till exempel poängterar Feltham et 

al. (2005) att familjeföretagens framgångar är av vitalt intresse för Nordamerika eftersom 

de är den dominerande formen av verksamhet i både USA och Kanada vilket innebär att 

de står för en betydande del av dessa länders välstånd och sysselsättning. Schneider 

(2009) och Gupta et al. (2009) vittnar om familjeföretagens betydelse i Latinamerika 

respektive Asien. I Europa utgörs mer än 60 % av alla företag av familjeägda sådana 

(European Commission 2009).  

 

Dreux (1990) menar att trots den ökade medvetenheten om familjeföretag som ett eget 

ekonomiskt segment finns relativt få väsentliga data på storlek och distribution av dem. 

Det är dock inte helt överraskande eftersom relativt få statliga organ, statistik eller ens 

familjeföretag själva betraktar familjer i verksamheten som karakteristiska separata 

enheter (Dreux 1990). Däremot har Europeiska kommissionen vidtagit vissa särskilda 

åtgärder för att undersöka behovet av och formen på eventuella framtida politiska initiativ 

till förmån för familjeföretagandet med fokus på SME:s (European Commission 2011-01-

19). Under 2007 skapades en expertgrupp med medlemmar utsedda av medlemsländerna 

men också experter på fältet. Syftet med gruppen var att diskutera de största problemen 

för familjeföretag för att kartlägga befintlig forskning, praxis och 

näringslivsorganisationer och därmed låta familjeföretagen komma till tals i 

kommissionen (European Commission 2011-01-19).  Enligt expertgruppens slutliga 

                                                 

8
 Anders Nyholm, Näringslivschef Borgholms kommun, telefonintervju 2011-11-16 
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rapport är familjeföretagen verksamma inom alla sektorer av ekonomin i Europa och står 

för omkring 40-50% av sysselsättningen (European Commission 2008a). De flesta 

SME:s, som är de som utgör stommen i den europeiska ekonomin, är familjeföretag 

samtidigt som majoriteten av familjeföretag är små eller medelstora (European 

Commission 2008a).  

 

Flera författare hävdar att familjeföretag inte har någon allmänt accepterad definition 

(Getz et al. 2004; Getz & Nilsson 2004; Chua et al.1999) men Chua et al. (1999) 

argumenterar för att den teoretiska kärnan i ett familjeföretag ligger i visionen hos dess 

dominerande familjemedlemmar. Visionen måste vara att använda företaget för att 

åstadkomma förbättringar av familjen, eventuellt över generationsgränserna. I detta 

avseende skiljer sig familjeföretaget från ickefamiljeföretaget och från de verksamheter 

där familjens engagemang inte gör någon skillnad för verksamheten eller den framtida 

utvecklingen (Chua et al. 1999). Gersick et al. (1997) menar att de flesta företag startar 

med idéer, engagemang och investering av företagsamma entreprenörer och deras 

anhöriga. Till exempel förenar gifta par sina besparingar och startar och driver 

verksamhet tillsammans som sedan kan leda till att deras söner och döttrar lär sig 

verksamheten som barn och blir engagerade i den senare i livet. Framgången och 

kontinuiteten som familjeföretagen ofta står för är avgörande för en stor del av världens 

befolkning (Gersick et al. 1997).  

 

Europeiska kommissionens (2009) expertgrupp för familjeföretag konkluderar att det är 

viktigt att komma överens om en accepterad definition av ett familjeföretag för att kunna 

skapa en bättre överblick. Det finns en allmän enighet om tre väsäntliga delar: familjen, 

företaget och ägarskapet. Expertgruppen föreslår följande definition:  

 

A firm, of any size, is a family business, if: 

 

1. The majority of decision-making rights is in the possession of the natural 

person(s) who established the firm, or in the possession of the natural 

person(s) who has/have acquired the share capital of the firm, or in the 

possession of their spouses, parents, child or children‟s direct heirs. 

2. The majority of decision-making rights are indirect or direct. 

3. At least one representative of the family or kin is formally involved in the 

governance of the firm. 

4. Listed companies meet the definition of family enterprise if the person who 

established or acquired the firm (share capital) or their families or 

descendants possess 25 per cent of the decision-making rights mandated by 

their share capita (European Commission 2009). 

 

I denna uppsats har vi valt att använda Dreuxs (1990) mer pragmatiska definition som 

påstår att familjeföretag är ekonomiska företag som råkar styras av en eller flera familjer.   
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3.2.1. Familjeföretagens kännetecken 

Familjeföretag utgör en så stor del av vår ekonomiska och sociala omgivning att vi tar 

dem helt för givna (Gersick et al. 1997). Familjeföretag är viktiga, inte bara för att de 

bidrar ansenligt till ekonomin, utan också för att de står för en långsiktig stabilitet, ett 

specifikt engagemang för samhällena där de verkar samt ett ansvar de känner som ägare 

och de värden de står för (European Commission 2009). Enligt Stavrou och Swiercz 

(1998) känner ägarna ett behov av att upprätthålla framgången med sina företag, 

naturligtvis för familjens skull, men även för de anställdas och samhället i stort. 

Familjeföretagen bidrar också ofta till livskvaliteten bland invånare genom att de stödjer 

kulturella och sociala värden i ett samhälle (Stavrou & Swiercz 1998). Med tanke på den 

pågående finanskrisen kan dessa vara otroligt värdefulla faktorer (European Commission 

2009).  

Om nu familjeföretag är så vanliga, hur kan de då vara så speciella? Frågar sig Gersick et 

al. (1997) och använder Freud som fick fundera över hemligheten till ett meningsfullt liv 

där han gav ett treordigt svar ”Lieben und arbeiten” (att älska och att arbeta). För de 

flesta människor är de två mest betydelsefulla sakerna i livet just familjen och arbetet. 

Det är därför lätt att föreställa sig kraften i att kombinera de två (Gersick et al. 1997). 

Linda Petersson
9
, VD för Ästad Gård AB beskriver att det bästa hon vet är att jobba, hon 

älskar sitt jobb och lever sin dröm varje dag. Petersson poängterar att hon givetvis älskar 

sin familj och att den syskonkärlek hon och hennes bröder, tillika delägare i bolaget, 

känner för varandra är otroligt viktig och en förutsättning för att de ska driva företaget 

tillsammans. Enligt Europeiska kommissionen (2008a) finns inom familjeföretag ett 

starkt inbördes förhållande mellan familjen och arbetet. Familjen är, formellt men även 

informellt, företagets centrum vilket resulterar i två strukturer som möter varandra, 

nämligen familjen och företaget, något som kan öka risken för konflikter som påverkar 

både familjen och företaget (European Commission 2008a). Petersson
10

 beskriver att idag 

när de som andragenerationsföretagare driver bolaget står den största utmaningen i att 

finna en balans mellan jobbet och tiden med den egna familjen och inte så mycket i 

relationen till bröderna. Även Barkevall
11

 VD för Böda Sand beskriver att det är en 

omfattande svårighet att hålla det som hör till företaget just där och inte ta med 

diskussionerna hem.  

 

Familjeangelägenheter inkräktar på alla aspekter av verksamheten, i synnerhet när det 

gäller ansvarstagande, huruvida barnen ska involveras i företaget och om och hur 

succession av verksamheten ska ske inom familjen (Getz et al. 2005). Enligt Europeiska 

kommissionen (2008a) är ett vanligt kännetecken för familjeföretag att verksamheten 

styrs inifrån familjen. Därför finns risken att paternalism och nepotism kan förekomma 

vilket kan innebära en överdriven kontrollerande attityd och ett otillbörligt gynnande av 
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släktingar. Familjeföretagande kan också innebära ett osunt emotionellt och informellt 

beslutsfattande (European Commission 2008a).   

3.2.2. Ägarstrukturer i familjeföretag 

Gersick et al. (1997) hävdar att det traditionella mönstret i familjer med företag har 

avbildats som auktoritärt där mannen/fadern är den kontrollerande, hustrun/modern är en 

stödjande partner, som möjligen har auktoritet i speciella områden i hemmet, och barnen 

är lärlingar. Även om det finns företag som utövar denna stil mer eller mindre fullt ut och 

även om familjeföretagare tenderar att vara mer traditionella än familjer i stort så är det 

inte alls så vanligt som är allmänt vedertaget. Gersick et al. (1997) har funnit att delat 

ansvar, parföretagande, matriarkat och syskonföretagande är betydligt vanligare i 

företagarfamiljer än vad som en gång var antaget. Ett ytterligare alternativ beskriver 

Barkevall
12

 där Böda Sand AB i samband med generationsskiftet bildade en styrelse med 

familjen och externa ledarmöter för att vidmakthålla och utveckla en professionalism i 

bolaget med infallsvinklar som är andra än familjens.  

Getz et al. (2004) påstår att många familjeföretag är grundade av makar eller livspartners 

eftersom dessa parföretagares syfte är att skapa större kontroll över sina liv. Det 

möjliggör dessutom flexibiliteten att kombinera arbete med familj. De tenderar att hålla 

sig till de traditionella familjerollerna i hemmet och i branschen, där kvinnornas 

konservativa funktion som vårdgivare och hushållerska befästs även i arbetet. Till 

exempel blir detta ofta tydligt inom logidelen av turism (Getz et al. 2004). Getz et al. 

(2004) förklarar att för par är den främsta utmaningen att finna sätt att arbeta tillsammans 

som partners och detta kan vara hela lockelsen till att etablera en verksamhet men 

eftersom turism- och besöksnäringen är full av så kallade ”kvinnogöra” kan det vara svårt 

att fly de stereotypa könsrollerna. Lillhage
13

 beskriver att många småskaliga turistföretag 

på landsbygden i Varbergs kommun, liksom på många andra ställen, idag är initierade av 

kvinnor som dels tröttnat på att vara hemmafruar och dels ser att ett ytterligare 

ekonomisk bidrag till hushållet är välkommet. De här kvinnorna är ofta både idérika och 

väldigt driftiga och har skapat en landsbygdsturism som består av små personliga bed and 

breakfasts (senare refererade till som B&B:s), gårdsbutiker och aktivitetsföretag på de 

gårdar som brukas av deras män
14

. Genom åren har många kvinnor drivit företag 

baserade i hemmet vilket har en naturlig förklaring i att samordna arbete och 

barnpassning och detta betonar vikten av att familj och arbete kan integreras (Getz et al. 

2004). Getz et al. (2004) menar dock att det saknas statiskt över kvinnligt ägda företag 

och uppskattningar ofta utesluter det entreprenöriella som kvinnor bidrar med i 

familjeföretag då det döljs av samägande eller enskilda firmor som är registrerade på 

männen. Gersick et al. (1997) beskriver att syskonföretagande är familjeföretag som 

kontrolleras av två eller fler syskon som är eller inte är aktiva i företaget. Nästan alla 

syskonföretag är i andra eller senare generationer och generellt har de överlevt längre och 
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blivit större än företag som kontrolleras av sina grundare (Gersick et al. 1997).  De 

företag som intervjuats för den här uppsatsen är större än de typiska 

förstagenerationsföretagen som är ännu mer karakteristiska i turismnäringen på 

landsbygden som till exempel de små B&B:sen. I de företag där en succession har 

genomförts som exempelvis Ästad Gård och Böda Sand är det uppenbart vilken skillnad i 

storlek de har nått om man jämför med hur företagen såg ut innan övertagandet. De 

familjeföretag som förs vidare till nästa generation är i flera avseenden exceptionella 

eftersom de måste vara bärkraftiga ur både finansiella och ur marknadsmässiga 

synpunkter (Getz et al. 2005). Därför kan det förväntas att en succession inom familjen, i 

motsats till försäljning eller nedläggning, är extremt fördelaktigt för destinationen. Från 

destinationens perspektiv talar detta för att familjeföretagens förmåga att genomföra 

succession kan ha en inträngande inverkan på besöksmålet (Getz et al. 2005).  

3.3. Utmaningar och möjligheter med familjeföretagandet 
I svenska sammanhang är det enligt Europeiska kommissionen (2008b) norm att 

familjemedlemmar innehar nyckelpositioner i familjeföretagets ledning och över 90 % 

har en familjemedlem som företagets ledare. Denne ledare sitter ofta längre på sin post än 

i ickefamiljeföretag vilket innebär att familjemedlemmar har ett stort inflytande i driften 

av familjeföretaget (European Commission 2008b). Gersick et al. (1997) menar att 

faktumet att man är ett familjeföretag spelar roll för alla deltagare, rollen som 

styrelseordförande bli annorlunda när företaget grundades av fadern eller om modern och 

syskonen sitter runt bordet vid styrelsesammanträden precis som de gör kring 

middagsbordet. Arbetet som VD är inte det samma som i andra företag när vice 

ordförande i kontoret bredvid också är en yngre syster eller rollen som företagspartner är 

annorlunda när den andra partnern är en make eller ett barn (Gersick et al. 1997). Getz et 

al. (2004) menar att barn som växer upp i en miljö där familjeföretaget är närvarande, 

vilket ofta är fallet inom turism, får tidigt öva sig på att handskas med gäster och i vissa 

familjer anses det som normalt och korrekt att även väldigt unga barn utför arbetssysslor 

som passar deras ålder. Föräldrarna är även benägna att dela ut ersättning för barnens 

jobb men menar att det är viktigt att skilja på ”att hjälpa till” och faktiskt arbeta med lön 

(Getz et al. 2004). I samtliga intervjuer med företagen till den här uppsatsen berättar de 

verkställande direktörerna om hur de redan som små var aktiva i sina föräldraras företag 

och beskriver att de växt upp med företagen
15;16;17

. I både på Ästad Gård och hos 

Flickorna Lundgren är tredje generationen igång antingen som arbetskraft eller med det 

mer informella ”hjälpa till”
18;19

. På Böda Sand är tredje generationen ännu för liten för att 

involveras men Barkevall
20

 berättar att hennes och maken Martins barn finns i kulisserna 

på campingen under sommaren liksom hon själv var som liten. 
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När familjeföretag fungerar bra kan familjemedlemmarna bidra med ett högt 

engagemang, långsiktiga investeringar, snabba åtgärder och en kärlek till företaget som 

ickefamiljeföretag strävar efter men sällan uppnår (Gersick et al. 1997). Lillhage
21

 

befäster detta genom att påstå att en stor fördel med familjeföretag är engagemanget som 

finns när det är flera i familjen som är engagerade. Han tillägger att det ofta är mycket 

positivt i uppbyggnadsskedet eftersom det är oerhört vikigt med engagemanget som 

familjeföretagandet kan stå för.  Lillhage
22

 fastslår även att de här familjeföretagen ofta är 

väldigt lokala vilket innebär att de både är oerhört förankrade på plats och de har en stor 

känsla för området. Lieben och arbeiten är som tidigare nämnts en kraftfull bas för ett 

tillfredställande liv och Gersick et al. (1997) konstaterar att familjeföretag är 

komplicerade men samtidigt helt avgörande för välståndet och tillfredställelsen för 

miljontals människor. Lillhage
23

 tillägger att det kan finnas ett stort problem i att vara ett 

familjeföretag eftersom samtidigt som man i familjeföretag kan lyfta varandra och 

uppmuntra varandra så kan det också innebära att det finns besvär med att få in yttre 

inspiration och infallsvinklar.  

Gersick et al. (1997) varnar för att intimiteten och närheten i familjeföretag kan bli en 

motsättning till professionalism där familjeangelägenheter och dess historia kan inkräkta 

på företaget och dessutom kan det vara svårare att utöva auktoritet på familjemedlemmar 

och släktingar. Roller i familjen respektive företaget kan bli förvirrade vilket kan få till 

följd att pressen från företaget kan ta över och till och med ta kål på familjerelationerna 

(Gersick et al. 1997). Vid de tillfällen då familjeföretag fungerar mindre bra kan faktumet 

att de styrs av familjemedlemmar skapa oro, ilska, förvirring och förtvivlan som kan 

förstöra bra företag och splittra friska familjer med otrolig hastighet (Gersick et al. 1997). 

Getz et al. (2004) menar att misslyckande i familjeföretag kan få förödande konsekvenser 

för familjen vilket kan förklara varför ägarna kan vara obenägna att ta risker. Då graden 

av misslyckande bland småföretag i allmänhet är högre inom turism- och besöksnäringen 

är det klokt att noggrant överväga orsaker till misslyckande och strategier för framgång i 

ett tidigt skede (Getz et al. 2004).  

Utsikterna för att lyckas med familjeföretagandet inom tursimnäringen är goda men det 

finns också en relativt stor risk att misslyckas där de individuella omständigheterna utan 

tvekan är de faktorer som spelar störst roll för succé eller fiasko (Getz et al. 2005). 

Givetvis är vissa utmaningar beroende av den miljö vari företaget verkar, till exempel kan 

det handla om att beslutsfattare inte känner till eller inte tar hänsyn till familjeföretagens 

ekonomiska och sociala insats. De finansiella frågorna som rör gåvo- och arvskatten, 

tillgången till finansiering utan att för den skull förlora kontrollen över företaget eller hur 

den skattemässiga behandlingen av återinvesterade vinster bör se ut är också betydande 

utmaningar (European Commission 2009). Denna okunskap hos beslutsfattarna menar 

Europeiska kommissionen (2009) beror på att det traditionellt har funnits en diskretion 
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kring familjeföretagen. Något som under senare år har förändrats där familjeföretag i allt 

högre grad försöker hävda sin ”familjkaraktär” för att differentiera sig från 

ickefamiljeföretag. Detta för att markera sin samhällsinsats och sitt engagemang för 

regionen och för att understryka att det finns ett mänskligt ansikte bakom verksamheten 

(European Commission 2009).   

3.3.1. Finansiella aspekter 

För att främja konkurrenskraft, välståndsskapande och arbetstillfällen på en region ligger 

det i beslutsfattarnas intresse att veta om familjeföretag presterar bättre eller sämre än 

ickefamiljeföretag. Med grund i det kan de politiska beslutsfattarna finna det lämpligt att 

ge särskilt stöd och uppmuntran till överlevnad och utveckling av familjeföretag 

(Westhead & Cowling 1998). Familjeföretag står naturligtvis inför samma ekonomiska 

svårigheter som andra typer av företag, exempelvis beskattningsfrågan, men där finns 

vissa utmaningar som är specifikt relaterade till succession och val av finansieringsmetod 

där användandet av eget kapital bör vägas mot skuldfinansiering eller återinvestering av 

vinst (European Commission 2009).  Överföringen av ett familjeföretag medför en serie 

av ekonomiska begränsningar som kan äventyra lönsamheten i verksamheten. Arv- och 

gåvoskatten är en stor utmaning eftersom skattesystemen vanligen inrättas för att 

motverka förmögenhetsbildning men kan få till följd att en osund ekonomisk press läggs 

på familjeföretaget och därmed hotar att destabilisera verksamhetens kapital (European 

Commission 2009). Dessutom belyser Europeiska kommissionen (2009) svårigheterna 

den nya generationen kan få genom att lösa ut övriga arvingar från företaget. Enligt Getz 

et al. (2004) visar fallstudier att många familjeföretag inom turism är underkapitaliserade 

vilket kan bli en viktig fråga i ett expansionsavseende eller då familjemedlemmar ska 

lösas ut ur firman. Situationerna skiljer sig dock drastiskt åt mellan länderna inom EU. I 

Sverige försvann arv- och gåvoskatten i januari 2005 vilket möjliggör generationsskifte i 

familjeföretagen antingen före eller efter ägarens bortgång utan att bolaget behöver 

beskattas för det (European Commission 2008b). Beskattning är dock en viktig fråga om 

ägaren bestämmer sig för att sälja sin andel till en familjemedlem under marknadsvärdet 

(European Commission 2008b).  

En grundläggande karaktäristisk egenskap hos familjeföretagen är deras långsiktiga 

hållbarhet som ofta har ett samband med ett försiktigt risktagande vilket inverkar på de 

finansiella besluten de fattar (European Commission 2009). Nyholm
24

 är frestad att tro att 

familjeföretag är mindre benägna att expandera och ta risker än ickefamiljeföretag men 

menar också att han inte har något som backar upp det antagandet. Hans funderingar går 

kring faktumet att det torde vara vanligare att de som övertar en befintlig verksamhet är 

nöjd med den och tenderar att fortsätta i gamla hjulspår. Nyholm
25

 betonar dock att det 

inte är måttgivande för alla verksamheter men han tycker ändå att han har sett en del 

företag i Borgholms kommun som har dragit åt det mer återhållsamma hållet även efter 
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en succession. Lillhage
26

 menar att resurserna är jätteviktiga eftersom den som har små 

resurser gör små saker men han understryker att det återigen är upp till entreprenören och 

dennes uppfinningsrikedom. Lillhage
27

 anser vidare att det i Varbergs kommun finns 

många företag som är väldigt duktiga på att utveckla sina verksamheter med oerhört små 

medel.  

Enligt Europeiska kommissionen (2009) är familjeföretag vanligen inte benägna att ta in 

externa finansiärer eftersom de föredrar finansiella medel som inte urholkar deras egen 

kontroll. De flesta familjeföretag har begränsad tillgång till kapital och därför är det 

naturligt att de återinvesterar vinsten för att bygga upp en kapitalbas i företaget. Faktumet 

att de är familjeföretag spelar en betydande roll vid investeringar där mönstret rör sig 

kring att finansiera kapitalbehovet främst genom tillgängligt kapital, följt av skulder och 

att använda externt kapital är en sista utväg (European Commission 2009). Strategin på 

Böda Sand har varit och är fortfarande att all vinst återinvesteras i företaget
28

 och 

Barkevall ställer sig frågande till hur familjeföretagets inflytande påverkas när externa 

finansiärer tas in vilket hon har sett i branschen. Fejne
29

 välkomnar en riskkapitalist för 

att möjliggöra nya investeringar och framtida affärer. 

Den sammanfattande rapporten från Europeiska kommissonens (2009) expertgrupp 

„Effects of tax systems on the retention of earnings and the increase of own equity‟ 

indikerar att förstärkande av kapitalbasen genom fasthållandet av intäkter är till viss mån 

kopplad till beskattning. Enligt Europeiska kommissionen (2009) diskrimineras vissa 

skattesystem till förmån för lånefinansiering i många länder, det vill säga att 

skattesystemen tillåter avdrag för ränta på skuld men tar exempelvis inte hänsyn till 

kapitalkostnaderna i form av eget kapital. Detta ränteskatteavdrag uppmuntrar till 

lånefinansiering eftersom det sänker den relativa kostnaden för skulden. Därför ses 

diskriminering av balanserade vinstmedel som ett hinder för att göra balansräkningar 

starkare som inte bara hindrar tillväxt utan också tillgång till billigare lån (European 

Commission 2009). Återinvesterad vinst spelar en viktig roll i kapitaliseringen av 

familjeföretag. Enligt Europeiska kommissionen (2009) är skuldsättningsgraden av 

familjeföretag ofta lägre än ickefamiljeföretag vilket gör dem mindre sårbara i 

lågkonjunkturer och det minskar även problem vid strukturella förändringar. I länder som 

gynnar ett skattesystem av skuldfinansiering blir familjeföretagen lidande vilket kan få 

stora konsekvenser för omvärlden (European Commission 2009). Ny forskning antyder 

att skattesystem som uppmuntrar företag att ta stora skulder har bidragit till den 

finansiella krisen (European Commission 2009).  

3.3.2. Att balansera familjen och företaget 

Familjeföretagandet innebär inte bara finansiell problematik utan det finns utmaningar 

som är relaterade till familjeangelägenheter som till exempel att balansera familjen, 
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ägandet och de affärsmässiga aspekterna inom företaget (European Commission 2009).  

Getz et al. (2005) understryker vikten av att balansera familjen och företaget och även om 

vissa ägare är mer familjeorienterade än andra är det en oundviklig faktor även i 

enmansföretag. Överlappningen av familj, företag och ägarskap är långt ifrån alltid 

välbalanserad. Skillnaderna mellan aktörernas intressen kan orsaka konflikter och även 

hota företagets existens (European Commission 2009). Riskerna tenderar också att öka 

när generationsskiften blir aktuella och antalet involverade familjemedlemmar blir flera 

(European Commission 2009).  Getz et al. (2005) menar att par som driver företag och 

familjeföretag med barn kan ställas inför allvarliga utmaningar vad gäller att balansera 

arbete och familj. Det blir speciellt påtagligt när det finns en mentalt luddig gräns mellan 

hemmet och utrymmet som är avsett för gäster som är fallet i många små 

logiverksamheter. Särskilt kvinnor förväntas sköta hemmet, ta hand om barnen och serva 

gästerna samtidigt. Därför kommer familjens roller, vare sig de är uttalade eller inte att 

påverka kundens upplevelse (Getz et al. 2005). Peterssons
30

 absolut största utmaning i 

livet är att balansera familjen och arbetet. Idag består inte utmaningen i att balansera 

relationen med syskonen, tillika delägarna, eftersom den professionella relationen är 

tydligt reglerad på företaget utan det handlar om relationen med man och barn. Den 

balansen kämpar familjen Petersson med hela tiden och Ästad Gårds VD tror att som 

mamma kommer man ständigt att leva med dåligt samvete. Samtidigt menar Petersson
31

 

att hon har möjligheten att visa sina barn en verklighet som är få förunnade och genom att 

barnen för se och leva med företaget får de också en sund inställning till företagande och 

arbete. Syskonen har ett internt avtal som innebär att Petersson som bor på gården också 

har en jourfunktion med arvode för att vara på plats om något oväntat skulle hända
32

. 

Detta arvode innebär både ett gott samvete för de två syskonen som är delägare men inte 

bor på gården samtidigt som det är en extra inkomst för familjen Petersson där alla på ett 

eller annat sätt blir berörda av att mamman har funktionen som jourperson för företaget
33

. 

Även Barkevall
34

 på Böda Sand beskriver att det är en omfattande utmaning att hålla det 

som hör till företaget just där och inte ta hem och diskutera allt kring frukostbordet. 

Petersson
35

 beskriver att hon har lagt mycket tid på företaget och är medveten om att det 

har tagit tid från familjen men hon menar att det alltid har varit lite lättare att jobba än att 

baka bullar eller spela spel med barnen. Men å andra sidan påpekar Petersson att hon har 

fått väldigt drivna och ekonomiska barn som fårstår att exempelvis jourarvodet möjliggör 

resor och det lilla extra som kanske andra barnfamiljer kan ha svårt med
36

.   

Turism- och besöksnäringen är baserad på upplevelser och därför menar Getz et al. 

(2004) att familjen blir en viktig del av själva upplevelsen i företag som tillåter gästerna i 

hemmet. En hög grad av värd- och gästkontakt och personlig service krävs vilket ofta 
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leder till att gästerna vistas i familjens hemmiljö något som innebär att gränserna mellan 

familjens privatliv och arbetet suddas ut (Andersson et al. 2002; Getz et al. 2004; Getz et 

al. 2005). Getz et al. (2004) belyser att kontakten mellan värdar och gäster kan vara 

motivet för att etablera verksamheten men också en potentiell källa till stress eftersom 

förlust av privatliv, hantering av klagomål och tidspress är risker som ofta följer med 

familjeföretagande inom turismnäringen. Ägaren eller ägarens familjemedlemmar 

erbjuder gästerna boende, gästfrihet, underhållning, information, mat och aktiviteter 

(Getz et al. 2004). Enligt Getz et al. (2005) är i många familjeföretag familjen en del av 

produkten. Den mest framstående familjerelaterade frågan i marknadsföring är huruvida 

familjeföretagsstatusen eller familjens namn bör användas och utnyttjas som 

konkurrensfördelar. Faktum är att använda familjen som en del av produkten ofta är 

avsikten från turistföretagarens sida och ur gästens synvinkel kan interaktionen med 

ägaren och ägarens familj vara en viktig del av upplevelsen. Följaktligen menar Getz et 

al. (2005) att det inte går att separera service och produktkvalitet och även om personalen 

är anställda i ett familjeföretag påverkas deras moral, attityder och handlingar direkt av 

ägarna vars personlighet avspeglas i varje aspekt av verksamheten (Getz et al. 2005). 

Detta kan resultera i service som är helt annorlunda än den som erhålls på stora och 

opersonliga anläggningar (Getz et al. 2005).  Lillhage
37

 exemplifierar med parföretaget 

Öströö Fårfarm vars ägare Jeanette och Christian Carlssons personliga engagemang för 

företaget är livsviktigt för dess existens. Deras karaktärer syns överallt i verksamheten 

och ett sådant engagemang går inte bara att överföra till en ny person från en dag till en 

annan
38

.  

3.3.3. Familjen och medarbetarna 

Familjeföretag kan ha problem när det gäller att rekrytera kompetent arbetskraft 

(European Commission 2009). Enligt Getz et al. (2004) har ägarna för de här typerna av 

företag vanligen inga bekymmer med att arbeta mycket eftersom de hela tiden snickrar på 

sitt livsverk. Men ofta behöver de avlastning i form av avlönad personal och då blir den 

centrala frågan om det ekonomiskt och förtroendemässigt finns utrymme för det (Getz et 

al. 2004). Några av företagen kräver hög teknisk kompetens men många har sin grund i 

social kompetens där vänlighet, hjälpsamhet och integritet är nyckelorden (Getz et al. 

2004). Oavsett tillväxtorientering måste familjerna vanligtvis lägga ett värde till 

verksamheten för att tjäna tillräckligt så att de kan anställa personal och därmed få viss 

lättnad från långa dagar och ständig jour (Getz et al. 2004). Davidson (2003) betonar att 

en av nycklarna till ett framgångsrikt företag inom turism- och besöksnäringen är 

medarbetarna och genom att ha rätt personer anställda ökar sannolikheten till framgång 

avsevärt. De anställdas engagemang är vikigt i utformandet av service och de måste 

kunna ta ansvar och stundom ta risker för att nå en hög servicenivå utan att behöva vara 

rädda för bestraffningar (Davidson 2003).  I denna process är det centralt att frigöra 

tänkandet hos personalen för att möjliggöra högre servicekvalitet och de 

serviceorienterade medarbetarna kan ofta konstruera sina egna arbeten för att ge en bättre 
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service utan formellt tillstånd av ledningen. Detta gör det väsentligt att utveckla ett klimat 

för innovationer inom ramen för en kontinuerlig förbättring (Davidson 2003).  

Enligt Europeiska kommissionen (2009) är en av de största utmaningarna som 

familjeföretag står inför en del arbetstagares negativa bild av familjeföretagen. Trots att 

faktumet att vara ett familjeföretag kan vara en fördel i företags relationer med kunder 

och partners så finns det en övergripande uppfattning om att det är svårare att ”göra 

karriär” i familjeföretag. Detta gör dem mindre attraktiva bland arbetstagare speciellt för 

mer kvalificerade personer (European Commission 2009).  Som tidigare nämnts 

förmodas ibland familjeföretag vara organisationer med svågerpolitik och 

mansdominerade metoder där ickefamiljemedlemmar alltid kommer vara i underläge 

jämfört med en familjemedlem, även om den senare är mindre lämpade för jobbet 

(European Commission 2009). Ytterligare en oro kan vara att inte bara får 

familjemedlemmarna förmånsbehandling utan varje familjemedlem kan dessutom agera 

chef över övrig personal (Getz et al. 2004). Jones och Haven-Tang (2005) menar att 

framgången för enskilda företag och slutligen för destinationen beror på kvaliteten hos de 

anställda och att hitta medarbetare, speciellt tillfälliga sådana behöver inte vara ett 

problem för vissa turistföretag. Men den verkliga utmaningen är enligt Davidson (2003) 

vad gäller mänskliga resurser att hitta de medarbetare som har rätt kompetens, kunskaper 

och attityd till sitt arbete och som inte minst kan stanna kvar i organisationen för att 

uppnå dess uppsatta mål. Barkevall
39

 beskriver att få tag på kompetent personal till de 

högre tjänsterna kan vara en utmaning speciellt eftersom Böda Sand är beläget på 

landsbygden på norra Öland och det helt enkelt inte bor så många människor där att välja 

bland. Därför är det viktigt för dem att tillgodose sina anställdas behov och hitta 

lösningar för att få ha kvar personer med viktiga kvalifikationer
40

. Fejne
41

 som har sett 

och varit delaktig i Flickorna Lundgrens verksamhet i hela sitt liv tycker att det har skett 

en stor förändring i förhållandet mellan personal och företagsledare där personalen nu ska 

diskutera allt på ett mycket annorlunda sätt gentemot tidigare och alla ska vara delaktiga i 

alla beslut. Som småföretagare kan det bli jobbigt tycker Fejne
42

. 

3.3.4. Familjeföretagens säsongsproblematik  

Enligt Getz och Nilsson (2004) tenderar familjeföretag att minimera lönekostnader 

genom att maximera sin egen insats vilket kan resultera i många och långa timmar av hårt 

arbete. Säsongsvariationen i turismbranschen är ett exempel som kan kräva att familjer 

arbetar extremt hårt under högsäsong vilket kan resultera i störd fritid och socialt liv, 

särskilt för kvinnor eftersom det kan innebära förlorad tid med barnen (Getz et al. 2005; 

Getz & Nilsson 2004). I tillägg till det kan säsongsproblematiken begränsa lönsamheten, 

orsaka likviditetsproblem och resultera i brist på pengar för återinvestering och tillväxt. 

Den låga avkastningen kan vara ett allvarligt hinder för att få barn intresserade för och 

engagerade i verksamheten för att senare överta densamma (Getz et al. 2005; Getz & 

                                                 

39
 Anna Barkevall, VD Kronocamping Böda Sand, telefonintervju 2011-11-04 

40
 Anna Barkevall, VD Kronocamping Böda Sand, telefonintervju 2011-11-04 

41
 Mats Fejne, VD Flickorna Lundgren, intervju 2011-11-11 

42
 Mats Fejne, VD Flickorna Lundgren, intervju 2011-11-11 



22 

 

Nilsson 2004). Familjer som är helt beroende av ett enda verksamhetsben för sina 

inkomster är särskilt utsatta och om företagets grundare vill lämna över en livskraftig 

verksamhet till sina barn finns det en risk att de inte kan acceptera erbjudandet på grund 

av de stora riskerna som säsongsproblematiken medför (Getz & Nilsson 2004). Dock 

finns det många ägare som helt enkelt accepterar säsongsskillnaderna och hanterar dem 

genom att stänga ner verksamheten delar av året och är belåtna med att ha en paus från 

besökare (Getz & Nilsson 2004). Getz et al. (2004) betonar att för många familjer är 

lågsäsongen dessutom en nödvändighet för att upprätthålla psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. Fejne
43

 är kritisk till hela diskussionen kring säsongsproblematiken och 

menar att grunden till att det överhuvudtaget finns en problematik är ett verk av 

akademikerdrömmar men att de som arbetar med turism helt enkelt accepterar att vissa 

tider av året saknas kundunderlag. Även Barkevall
44

 är förlikad med faktumet att 

variationen i säsonger och menar att det finns en vinning i det eftersom alla 

nybyggnationer och renoveringsarbeten kan skötas under en tid när gästerna är 

frånvarande. Dessutom går det inte att driva en åretruntverksamhet på samma sätt som 

Böda Sand gör nu då det är extremt hög fart och fläkt under sex sommarveckor eftersom 

man enligt Barkevall
45

 inte hade orkat det. Istället kan nu varje säsong få explosioner och 

injektioner därför att de som driver bolaget får en återhämtning under årets kallare 

månader
46

. I tillägg har Böda Sand omkring 150 personer anställda på sommaren men 

bara 13 året runt, flera av sommarjobbarna är skollovslediga ungdomar som inte har 

möjlighet att arbeta mer än på sommaren vilket hade gjort personalfrågan betydligt mer 

komplex om det hade varit tal om åretruntverksamhet på Böda Sand
47

.    

3.4. Familjeföretag inom landsbygdsturism  
Getz och Carlsen (2000) hävdar att landsbygden som har en lång tradition av jordbruk 

innebär att flera av turistföretagen som dyker upp utvecklas av invånare som bott på 

samma plats länge och att företagen har gått och kommer att gå från en generation till en 

annan. Författarna menar vidare att för att locka och behålla de investeringar som görs i 

landsbygdsföretag är en förståelse för familjeägda och enskilda firmor absolut 

nödvändigt. Några kommer att nöja sig med att ha små företag utan tillväxt, medan Getz 

och Carlsens (2000) forskning tyder på att ett annat segment är mer benägna att göra 

tyngre investeringar, skapa tillväxt och öka vinstmöjligheterna som är aktuellt för 

uppsatsens exempelföretag. Nykomlingar till ett landsbygdsområde kan tillföra mycket 

mer än pengar eftersom de kan vara ledare, innovatörer och katalysatorer för utveckling 

(Getz & Carlsen 2000). 

Som tidigare nämnts har landsbygdsturism framhävts under de senaste åren som delvis 

beror på ökade bidrag till lantbrukare för diversifiering av verksamheten och delvis beror 

på val av plats och livsstil för många entreprenörer (Getz et al. 2004). Vissa familjer 
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söker sig till landsbygden för att skapa en livsstil medan andra gör en turismsatsning för 

att bibehålla en vald livsstil. Vad det är som gör familjeföretagen unika och värda speciell 

uppmärksamhet är inte bara deras globala betydelse eller att de ofta är små, utan snarare 

är det visionen hos ägarna att starta ett företag för att tjäna sitt egna och familjens behov 

eventuellt över generationsgränserna som gör att de sticker ut (Getz et al. 2004). Dessa 

faktorer är gemensamma nämnare för våra tre exempelföretag. När Rolf och Ann-Catrin 

Carlsson övertog jordbruksfastigheten på Ästad Gård från Rolfs föräldrar insåg de relativt 

snart att om bägge skulle försörja sig på gården behövde de hitta en annan tråd för att få 

lönsamhet
48

. I och med att de utvecklade gården till ett besöksmål kunde de uppfylla sina 

drömmar om att bo kvar på den plats där de var rotade samt att de kunde skapa och 

vidmakthålla en livsstil genom sitt företag
49

. På Skäret i Skåne började på 30-talet fyra 

systrar att ta betalt för kaffet som de ändå serverade. Därtill bakade de läckra kakor för att 

ha råd att behålla sommarhuset som deras far Alexander Lundgren införskaffat som 

sommarnöje till familjen och därmed var syskonföretaget Flickorna Lundgren fött 

(Flickorna Lundgren 2011-11-25). Böda Sand köptes på 90-talet av Mona och Johan 

Barkevall efter att Mona varit platschef i många år. Detta var ett sätt för framförallt Mona 

att ha ett arbete och därmed kunna leva ett meningsfullt liv på norra Öland i ett område 

som i övrigt dominerades av lantbruk
50

. Det finns åtskilliga exempel på att turism- och 

besöksnäringen lockar till sig personer som söker den sortens livsstil och vill vara 

självständiga (Ateljevic & Doorne 2000; Getz et al. 2005). Det inkluderar en önskan om 

att vara egenföretagare och få möjlighet att stanna i eller flytta till attraktiva 

landsbygdsområden. Getz et al. (2005) poängterar också att det finns otaliga unika 

möjligheter till entreprenörskap och familjeföretag inom branschen.  

Etablerandet och driften av ett familjeföretag erbjuder naturligtvis både fördelar och 

utmaningar (Getz & Carlsen 2000). Å ena sidan, tenderar enligt Europeiska 

kommissionen (2008a) familjeföretag att fokusera på företagets långsiktiga hållbarhet 

och uppnå generationsskiften snarare än att koncentrera på kortsiktiga vinster. Som en 

följd av detta är familjeföretag generellt äldre än ickefamiljeföretag. Å andra sidan 

hävdar Getz och Carlsen (2000) att små företag ofta misslyckas i brist på en skälig 

inkomst eller att deras ägare helt sonika ger upp. Marginella turistföretag kan hota 

näringen som helhet genom att köra ner priserna och sänka standarden vilket resulterar i 

att omvärlden blir lidande då kompromisser blir nödvändiga (Getz & Carlsen 2000). 

3.4.1. Livsstil och motivation 

Inom landsbygdsturismsektorn finns det goda skäl att anta att de motiv och mål som 

familjeföretagen har ser annorlunda ut från andra sektorer och för de företag som inte är 

familjdrivna (Andersson et al. 2002). Utifrån ett utvecklingsekonomiskt perspektiv för 

turismnäringen på en destination är enligt Getz och Petersen (2005) ett typiskt mål att 

attrahera och utveckla företag som kan konkurrera, växa och skapa arbetstillfällen. I ett 
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politiskt sammanhang är således inte alla entreprenörer lika vilket får till följd att 

vinstdrivande och tillväxtbenägna företag värderas högt (Getz & Petersen 2005). De 

företag som representeras i den här uppsatsen utgör undantag då de är unika genom att de 

har överlevt ett generationsskifte och expanderat vilket gör dem till varaktiga aktörer i de 

destinationer där de verkar och därmed är viktiga för sina respektive samhällen.  

Företag som ägs och drivs av enskilda familjer är ofta baserade på livsstil och en önskan 

om att vara verksam på en specifik plats samt en vilja att styra över sig själv där det ofta 

saknas ambition att bli större eller där vinstorientering inte är det enda målet (Getz et al. 

2004).  Dewhurst och Horobin (1998) menar att i själva verket kännetecknas det lilla 

turistföretaget av att det inte nödvändigtvis motiveras av en önskan att maximera vinsten 

utan önskar snarare att driva företaget med få anställda och ta beslut med utgångspunkt i 

den egna personen. Många är beroende av det personliga kapitalet och saknar 

ledarskapsförmågor och erfarenhet från näringen (Dewhurst & Horobin 1998). Därför är 

familjeföretags ledares värderingar och åtgärder av intresse för samhällen då de ofta ses 

som förebilder i dessa när det gäller ekonomisk och miljömässiga utveckling (Getz et al. 

2004). Eftersom familjeföretagens ägare tenderar att vara rotade i sina samhällen och 

därför kan ha en vilja att bidra positivt till området där de agerar kan de förväntas vara 

goda exempel. Vikten av denna roll som bra exempel blir extra tydligt i de områden som 

är starkt beroende av turism för försörjningen och speciellt i de områden där natur och 

hälsa står i centrum (Getz et al. 2004). Lillhage
51

 beskriver hur det får en positiv effekt av 

att en eller några få företag lyckats med en nisch och där andra i området kan vara på 

åskådarplats ett tag innan de tar klivet och själva satsar.  

Getz och Petersen (2005) menar att småföretagare i allmänhet och familjeföretag i 

synnerhet ofta framställs som livsstilsentreprenörer och därmed förmodas vara obenägna 

att ta risker eftersom de måste sätta familjens trygghet framför en potentiell tillväxt. I 

tillägg till det hävdar Getz et al. (2005) att flera av den här typen av företagare bekymrar 

sig mindre om kvalitet än den stora uppgiften att upprätthålla verksamheten och stödja 

familjen. Kärnan i denna fråga är om familjeföretaget kommer att placera familjen 

framför företagets framgång och tillväxt och vilken påverkan detta har på verksamheten 

och därmed också branschen och destinationen (Getz et al. 2004). Utan tillväxt är det 

svårt att öka vinsten i tillräckligt stor omfattning för att kunna utveckla nya produkter och 

bryta sig in på nya marknader. Getz et al. (2005) antar att tillväxten är en förutsättning för 

att uppnå kvalitetsförbättringar, exempelvis i form av utbildning av personal och 

uppgradering av servicen. Petersson
52

 beskriver hur de successivt både före och efter 

övertagandet av Ästad Gård ständigt arbetat för att höja standarden där exempelvis 

träbänkar på logen har ersatts av skinnstolar och kristallkronor och personalen genomgår 

utbildningar för att kunna prestera ännu högre i mötet med gästen. På Böda Sand hade ett 

kontinuerligt förbättringsarbete på bland annat servicebyggnader pågått före övertagandet 
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av andragenerationen vilket innebar att när andra generationen trädde in där kunde de 

fokusera än mer på expansion och nybyggnationer på anläggningen
53

.     

Turismforskningen har hittills fokuserat på entreprenörskap som ett begrepp där den 

ekonomiska faktorn har varit tongivande (Ateljevic & Doorne 2000). I ett försök att gå 

bortom de rent ekonomiska definitionerna av ett framgångsrikt entreprenörskap och 

därmed utarbeta en definition i bredare termer föreslår Dewhurst och Horobin (1998) en 

modell där småföretagare hamnar någonstans mellan kommersiellt inriktade mål och 

livsstilsorienterade syften.  För de företagare som är livsstilsorienterade kan den 

affärsmässiga framgången bäst mätas i termer av en fortsatt förmåga att bevara den valda 

livsstilen (Dewhurst & Horobin 1998). Men forskarna medger att dessa företagare står 

inför problem med den långsiktiga överlevnaden som i sin tur kan äventyra det 

ekonomiska tillståndet och den sociala strukturen i de samhällen och regioner som blir 

alltmer beroende av turismrelaterade aktiviteter (Dewhurst & Horobin 1998).   

Motivation hos företagarna 

Barkevall
54

 berättar att hon är ”sjukligt målfokuserad” och säger att det är någon typ av 

inre glöd som man får mycket tillbaka av och en enorm stimulans att ständigt förbättra 

saker. Kommunikationen med gästerna, som numer kan skötas året runt, ger så mycket 

feedback och bekräftelse som är värt mycket hårt arbete. Barkevall
55

 beskriver sin 

mamma som en väldigt serviceinriktad människa och hennes vilja att göra bra saker för 

många människor var också hennes drivkraft på den tiden samtidigt som hon behövde sin 

egen utmaning när hennes man blev bonde på norra Öland. För Petersson
56

 är de främsta 

anledningarna att driva företag att hon får leva och verka i sin dröm och varje dag 

överträffa gästers förväntningar. Hon beskriver sig själv som entreprenör och skulle inte 

kunna se sig själv göra något annat. För föräldrarnas del var det främst den ekonomiska 

faktorn som var drivkraften i ett inledande skede enligt Petersson
57

. Fejne
58

 uppskattar 

friheten med att vara egenföretagare, att kunna komma och gå som han vill och veta att 

det inte är någon som bestämmer över honom. Men han framhäver att motivationen var 

väldigt låg efter sommarens dystra resultat på grund av en regning säsong. Dessutom 

besväras Fejne
59

 av att byråkratin har blivit krångligare och personalen tjabbigare vilket 

är faktorer som minskar motivationen att driva företag. Systrarna Lundgrens ursprungliga 

vision med kaffestugan var att dra in pengar som möjliggjorde att de skulle få behålla sitt 

sommarnöje vid Skälderviken
60

. Ingen av de som intervjuats nämner traditionen som en 

viktig anledning till att överta sina föräldrars verksamhet och inte heller kommer 

anledningar som pliktkänsla eller tvång upp.  
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3.5. Familjeföretag ur ett destinationsperspektiv 
Enligt Jones och Haven-Tang (2005) är det ett etablerat inslag att de små 

familjeföretagen har en viktig betydelse i leveransen av en destinations turistprodukt men 

den här typen av företag utgör också speciella utmaningar för destinationsplanerare och 

turismsamordnare. Fram tills relativt nyligen skiljde man inte på om ett företag ägdes och 

drevs av en familj eller ej, men familjens visioner och mål är grunden för småföretagande 

och entreprenörskap (Getz et al. 2004). Det går inte att förstå småföretagens dominerande 

plats inom turism- och besöksnäringen utan att förstå den enskildes och familjers 

dimensioner. Följaktligen är även politiska beslut, planering och marknadsföring av 

destinationer och ekonomisk utveckling baserad på turism helt beroende av en bättre 

uppskattning av familjeföretags syn på företagande (Getz et al. 2004).  

Enligt Getz et al. (2004) är familjer kärnan i många samhällen. Om familjer också är 

företagare är deras potentiella ansvarstagande för och bidrag till samhällets livskraft och 

kultur stort. Familjeföretag kan göra och gör en märkbar skillnad i perifera 

landsbygdsområden (Getz et al. 2004). Getz et al. (2004) menar att deras bidrag till städer 

och större samhällen är svårare att påvisa men med tanke på hur stor del av företagen som 

är familjeföretag har de en stor betydelse i alla sammanhang. 

SME:s har en speciell plats i turismekonomier av flera olika anledningar men främst på 

grund av att de bildar en stark länk mellan värddestinationen och turismen (Shaw & 

Williams 1998). De små och medelstora turistföretagen är en del av turistprodukten för 

besökaren genom deras förmåga att guida denne till sevärdheter och informera om den 

lokala historien, landskapet, kulturen, seder och bruk samtidigt som de spelar en aktiv roll 

i utvecklingen av samhället där de verkar (Nilsson et al. 2005). Av dessa anledningar har 

entreprenörskapet inte bara ekonomiska dimensioner utan blir också viktig ur sociala och 

kulturella synpunkter (Shaw & Williams 1998). Författarna menar vidare att vad gäller 

nivån av samhällsengagemang inom turism har lokala entreprenörer ofta en nyckelroll 

(Shaw & Williams 1998). Näringslivschef i Borgholms kommun Anders Nyholm
61

 

menar att lokala företag tar ett större samhällsansvar och tror att det har att göra med att 

deras ägare är lokalt boende på orten där de driver företag. Det innebär att de delar miljön 

och har barn i samma skola som övriga invånare och anställda vilket enligt Nyholm
62

 

bidrar till att de här företagarna har större sympati för sin omgivning än de som inte är 

lokalt förankrade och har den personliga känslan. Även Lillhage
63

 betonar att den här 

typen av företag är oerhört förankrade på platsen och det finns en stor känsla för området. 

Familjeföretag kan vara viktiga överallt men i små städer och på landsbygden är de ofta 

grunden för samhällets utveckling (Getz et al. 2004). De kan ha en specifik ledarroll att 

dra upp ekonomiska och miljömässiga riktlinjer, de står för en stabilitet över 

generationerna, de inger en framtidstro för samhällets överlevnad och inte minst kan de 
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vara ett stöd till andra lokala företag (Getz et al. 2004). Dessutom innebär faktumet att 

familjer är rotade på ett visst ställe en trygghet för att bevara skola och annan 

infrastruktur eftersom om en ort inte kan attrahera och behålla familjer kommer dess 

befolkningstal troligen att sjunka vilket är början på en nedåtgående spiral för en ort 

(Getz et al. 2004).  

I Varberg finns både en massturism vid kusten och en typ av specialturism som Lillhage 

beskriver de små turismföretagen i Varbergs inland som
64

. Även om de små 

familjeföretagen inte är livsvikta för hela destinationen så skapar de en resandetrafik och 

rörelse i området som annars hade inneburit att inlandet fått problem. Han understryker 

företag som Ästad Gårds, Öströö Fårfarms och Bråtadal Vandrarhems betydelse för 

naturområdet Åkulla bokskogar
65

. Det fanns inte speciellt många arbetstillfällen där 

innan de företagen startade och Lillhage
66

 menar att utan dessa företag hade det området 

varit nästan dött. Lillhage
67

 påminner om att entreprenören i sammanhanget har en 

central roll: 

 

”Du kan inte göra någonting utan rätt entreprenör.  

Du kan aldrig koppla från entreprenören, det går inte”. 

3.5.1. Familjeföretagens implikationer för destinationen 

Familjeföretag är i många områden grunden till en konkurrenskraftig destination där små 

ägardrivna företag tillhandahåller den största delen av service och sevärdheter i 

numeriska termer och står för en betydande del av turistens spenderande (Getz et al. 

2004). Upplevelsekvaliteten hos dessa företag skapar en viss syn på destinationen som 

helhet vilket innebär att om familjeföretagen är marginella i form av vinst och hållbarhet 

kan destinationen bli lidande (Getz et al. 2004). Enligt Getz et al. (2004) finns det för 

många personer inom turism- och besöksnäringen som skapar eller köper sina 

verksamheter utan noggranna eftertankar om sina egna förmågor, resurser och 

föreställningar om arbetet som ligger framför dem. Fejne
68

 exemplifierar detta genom att 

beskriva att det finns en glorifiering kring turismbranschen där många förknippar den 

med trivsamhet, lyx och ledighet men lätt glömmer, eller snarare inte inser, att det ligger 

tungt arbete bakom att erbjuda gästen en trevlig och tillfredställande upplevelse. Detta 

kan innebära att de jobbar mycket under några månader för att i juli upptäcka att de inte 

har haft någon semester och livet inte var just så rofyllt som de hade önskat och då 

stänger de verksamheten för ledighet
69

. Detta kan naturligtvis få förödande konsekvenser 

för destinationen om den stora turistströmmen under sommaren möts av stängda caféer 

och igenbommade pensionat. Just som Getz et al. (2004) beskriver är det många som ger 

upp eller misslyckas vilket leder till att ofta en annan familj eller enskild person köper 
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upp företag på destinationen. Enligt Getz et al. (2005) kan en hög omsättningshastighet 

bland småföretag vara skadligt för destinationen på flera olika sätt. Familjestabilitet över 

generationerna som har skapat en kapital- och kunskapssamling och ett engagemang i 

området kan äventyras och marknadsföringen av destinationen kan skadas. När ett 

familjeföretag säljs kommer det sannolikt att förvärvas av ägare som ämnar driva 

verksamheten på liknande sätt vilket gör att problemen består (Getz et al. 2005). Därför 

bör inte utvecklingsorgan för turism- och besöksnäringen urskillningslöst supporta 

uppstartande av småföretag i tron att det skapar arbetstillfällen och konkurrensfördelar. 

Snarare måste de finna speciella sätt att hjälpa småföretagaren att övervinna de 

svårigheter de står inför samtidigt som de måste attrahera och underhålla relationer med 

investerare med kompetens, kapital och motivation att växa och blomstra (Getz et al. 

2005). 

 

Enligt Wanhill (1997) har forskningsstudier visat att samtidigt som det finns många 

SME:s som statuerar goda exempel för destinationer så finns det ett antal svagheter i 

liknande företag som kan utgöra hinder för framgångsrik utveckling av turismen. De 

domineras av familjeföretag som kan sakna entreprenörsanda, har begränsad 

företagskompetens, små finansieringsmedel och en tendens att åka snålskjuts på andra 

(Wanhill 1997). Enligt Morrison et al. (1999) är i tillägg dessa företag ofta helt beroende 

av sina ägares energi och ambitionsnivå men de saknar ofta grundläggande 

ledningskompetens och tenderar att bortse från möjligheter på marknaden. Istället 

föredrar de handeln inom ett stabilt nätverk av kunder som kommer att ge en regelbunden 

och god avkastning. Lillhage
70

 påpekar att professionaliteten kan bli ett problem i den här 

typen av företag. Morrison et al. (1999) menar vidare att de inte nödvändigtvis är starkt 

vinstinriktade och har inte ett ekonomiskt rationellt beteende, många använder oavlönad 

arbetskraft och sysselsätter inte personal på en regelbunden basis. Den här typen av 

entreprenörer säljer sina personliga färdigheter exempelvis genom att en B&B-

föreståndares tillgångar är dennes detaljerade kunskap eller fängslande historier 

(Morrison et al. 1999). Lillhage
71

 beskriver en B&B-ägare i närheten av Varberg som är 

en fantastisk entreprenör i många avseenden, hon är ambitiös och duktig och har mängder 

av idéer för sin verksamhet men det är Hon som är tillgången. ”Hon täljer inte guld på 

det” utan hon tycker det är roligt och det är ett sätt för henne att skapa en överlevnad på 

gården där hennes man är lantbrukare. För att kunna fortsätta att leva ett drägligt liv så 

var detta lösningen för henne
72

. Huruvida denna B&B-ägare tänker längre än ett år åt 

gången ifrågasätter Lillhage
73

 och menar att det finns mängder av den här typen av 

företag. 

  
3.5.2. Säsongsbegränsningar för destinationen 

Ett stort antal turistföretag är utbytbara och besitter inte konkurrensfördelar medan andra 

är för små för att generera stora intäkter eller är föremål för extrema säsongsvariationer 
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vilket skapar likviditetsproblem (Getz et al. 2004). Getz och Nilsson (2004) menar att 

säsongsvariationerna också kan ha allvarliga konsekvenser för destinationen då de 

påtagligt begränsar affärsmöjligheter, lönsamhet och tillväxt. En kombination av den 

extremt korta sommarsäsongen och den lilla bofasta befolkningen innebär att en majoritet 

av turistföretagen måste stänga under delar av året. Ur en ekonomisk synpunkt är det 

essentiellt att fokusera på de företag som arbetar framgångsrikt för att bekämpa 

säsongsvariationer och hur man från turismsamordningsperspektivet kan uppmuntra fler 

åretruntverksamheter (Getz & Nilsson 2004). Fejne
74

 är som tidigare påvisats kritisk till 

hela säsongsdiskussionen och menar att som turistföretagare får man förlika sig med 

faktumet att hålla stängt delar av året. Han poängterar att det inte ligger i hans intresse att 

tjäna turistbyrån genom att hålla öppet i september när folk inte har semester.  

3.5.3. Marknadsföring av destinationen 

Getz et al. (2004) frågar sig om det är logiskt att marknadsföra familjeföretag för sig eller 

som en speciell tillgång inom ramen för destinationsmarknadsföring. Det kan finnas skäl 

för detta om familjeföretagssektorn är välutvecklad och erbjuder högkvalitativa och unika 

tjänster. Men destinationsmarknadsföringsorganisationer tenderar att visa små- och 

familjeföretagen liten uppmärksamhet eftersom de saknar resurser för gemensamma 

marknadsföringsprojekt eller för att de anses irrelevanta i arbetet att skapa en positiv bild 

av destinationen (Getz et al. 2004). Getz et al. (2004) efterlyser en attitydförändring hos 

en del destinationsmarknadsföringsorganisationer eftersom deras marknadsföring i vissa 

fall är helt meningslös då företagen på destinationen inte kan leva upp till löften som 

marknadsförarna lovar. Att främja och bidra till marknadsföringssammanslutningar av 

SME:s och familjeföretag bör vara en standarduppgift för 

destinationsmarknadsföringsorganisationer enligt Getz et al. (2004). Särskild 

uppmärksamhet bör ägnas åt nätverk i syfte att lära, stimulera innovationer och uppnå 

skalfördelar för inköp och reklam där en separat marknadsföringskampanj som lyfter 

fram de små familjeföretagen mycket väl kan vara motiverad (Getz et al. 2004).  

3.5.4. Kvalitet på destinationen 

På gott och ont så utgör ofta de små företagen den enda verkliga personliga kontakten 

eller mötet som de flesta turister har med destinationen (Middleton 1998). Interaktionen 

mellan turisten och medarbetarna på de små företagen, speciellt i boendesektorn, 

bestämmer välkomnandet som turisten får. Taxichaufförens, glassförsäljarens, 

skidlärarens eller campingvärdens bemötande är turistens verkliga upplevelse och den 

upplevelsen levereras till största delen av SME:s (Middleton 1998). Nyholm
75

 menar att 

som destination finns det alltid anledning att jobba med kvaliteten och då fokuserar han 

på service och bemötande. När kundundersökningar genomförs är det oftast där som ett 

visst missnöje finns, det är inte att Öland är för platt eller att det inte finns några kasinon 

utan det handlar om att man inte blev bemött på ett trevligt sätt eller att det saknades 
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någonting
76

. Lillhage
77

 betonar att om de på Marknad Varberg skulle märka att ett företag 

inte håller kvaliteten så informerar de verksamheten om problemet och kan även utesluta 

anläggningen ur marknadsföringssamarbetet.  

 

Middleton (1998) hävdar att det kollektiva inflytandet som SME:s har på en destination 

kommer att få en allt centralare roll beträffande kvaliteten av upplevelsen på 

destinationen för att vara konkurrenskraftig och ta marknadsandelar. Sedan Middleton 

skrev det har en hel del hänt på det här fältet, exempelvis i form av gemensamma 

marknadsföringssamarbeten som initieras och/eller påverkats av småskaliga aktörer på en 

destination. Genom att förstå familjeföretagens motiv och behov kan de företag som har 

högst potential identifieras och strategier som attraherar familjeföretagen implementeras 

och utvecklas (Getz & Nilsson 2004). Eftersom familjeföretag inom turism ofta är små 

och isolerade kan de ha stor nytta av att finnas i nätverk med liknade företag (Getz et al. 

2004). Marknadsföringssamarbeten, både formella och informella, mellan företag kan 

vara avgörande för marknadsföringsaktiviteter och innovation vilket Getz et al. (2004) 

påvisat med fallstudier inom fältet. Lillhage
78

 framhäver nätverksorganisationerna i 

Varbergs kommun och menar att man inte behöver vara isolerad om man inte vill utan 

alla vet att det bara är att lyfta luren för att få råd och hjälp. Det är givetvis så att 

företagen själva skapar sina verksamheter men i nätverken berikar och stöttar man 

varandra
79

. 

I bästa fall kan dessa SME:s förbättra och lyfta fram en destinations unika egenskaper 

som exempelvis lokal mat och dryck, arkitektoniska stilar och atmosfärer, språk och 

tillgång till lokalt kulturarv (Middleton 1998). Getz et al. (2005) instämmer i Middletons 

(1998) påstående att SME:s kan stå för en livfullhet och originalitet som ger en plats 

entreprenörsanda ett ansikte och att de spelar en viktig roll för att tillhandahålla 

spetskompetens. Vad som är lika viktigt enligt Middleton (1998) är att de levererar 

turistprodukten med en personlighet och individualitet som större standardiserade företag 

har svårt att replikera (Middleton 1998). Middleton (1998) menar vidare att 

småföretagens kunskap om gästernas behov och krav som gör att de återkommer är en 

kraftig fördel som är värdefull nu men kommer bli ännu kraftigare fördel på framtida 

nischmarknader eftersom de här företagen är flexibla att anpassa sig till förändringar på 

marknaden. Dessa faktorer gör att SME:s har förutsättningar att förbättra ett 

konkurrensutsatt turistmål och upprätthålla dess framtida välstånd (Middleton 1998).    

Men Middleton (1998) påminner om att för varje framstående turistföretag som levererar 

högkvalitativa upplevelser visar erfarenheten att det finns minst tre andra företag som 

ligger lägre på skalan av kompetens och kvalitet. Medaljens baksida i sammanhanget är 

alltså att det finns företag, ofta i periferin, som kan skada destinationen där de befinner 

sig vilket hotar att minska besökarens tillfredställelse och den upplevda kvaliteten på den 

totala upplevelsen (Getz et al. 2005; Middleton 1998).    

                                                 

76
 Anders Nyholm, Näringslivschef Borgholms kommun, telefonintervju 2011-11-16 

77
 Hans Lillhage, VD näringslivbolaget Marknad Varberg, intervju 2011-11-21 

78
 Hans Lillhage, VD näringslivbolaget Marknad Varberg, intervju 2011-11-21 

79
 Hans Lillhage, VD näringslivbolaget Marknad Varberg, intervju 2011-11-21 



31 

 

Med närmre tre miljoner SME:s inom europeisk turism är frågorna som belyser 

förbättring och påverkan av kvaliteten på framtidens turism generellt av stor vikt 

(Middleton 1998). Jones och Haven-Tang (2005) befäster detta genom att påstå att 

SME:s har väldigt olika affärsstrategier och även om vissa är välskötta och utnyttjar 

resurserna ordentligt för att främja tillväxt kan andra ha allvarliga brister i affärs- och 

ledarfärdigheter. I synnerhet är strategier med syfte på inställning och vidhållande av 

kvalitet direkt avgörande för verksamhetens och destinationens konkurrenskraft (Jones & 

Haven-Tang 2005). Även Middleton (1998) belyser vikten av produktkvaliteten och 

menar att det inte behövs omfattande forskning för att visa att vissa SME:s ger högsta 

möjliga kvalitet medan många andra har låg standard och inte är konkurrenskraftiga på 

varken lång eller kort sikt. I värsta fall kan företag som gör kortsiktiga överlevnadsbeslut 

påverka attraktionerna i sin närmiljö negativt och skada destinationens image (Middleton 

1998). Getz et al. (2005) understryker Middletons varning och tillägger att detta är en 

oerhört viktigt fråga inom turismen eftersom många landsbygdsområden domineras av 

små och familjeägda företag och skulle de försvinna så kan det medföra ohyggliga 

konsekvenser för destinationen som högst troligt skulle försvinna med företagen. Getz et 

al. (2004) belyser faktumet att det å ena sidan finns vinst och tillväxtorienterade 

entreprenörer som kan hjälpa till att stärka samhället där de verkar och sätta destinationen 

på kartan. Å andra sidan menar Getz et al. (2005) att även om det är lätt att komma in i 

turismindustrin är det minst lika enkelt att misslyckas och försvinna från den. Vad händer 

då när familjeföretag försvinner och familjerna flyttar? frågar sig Getz et al. (2004). Som 

minst förlorar samhället kontinuitet och en viss stabilitet men om de som försvinner inte 

ersätts mister samhället både invånare, förhoppningar och i förlängningen också sin 

framtid (Getz et al. 2004).  

3.6. Succession 
Litteraturen kring familjeägda företag har ägnat en hel del uppmärksamhet åt de unika 

utmaningarna för den här typen av organisationer där en av de mest centrala frågorna rör 

att säkra ett bra ledarskap mellan generationerna (Le Breton-Miller et al. 2004). Ägare till 

familjeföretag måste förr eller senare bestämma huruvida barnen ska vara delaktiga i 

verksamheten och om i så fall en överföring från en generation till en annan 

överhuvudtaget är möjlig (Getz et al. 2004). Getz et al. (2004) menar vidare att en 

relaterad fråga är den om familjens arv, eventuellt i form av en gård eller fastighet, som 

är tänkt att permanent hållas i familjen. Miller et al. (2003) påstår att i många av de här 

företagen har grundaren försökt att föreviga sin kvarlåtenskap och säkerställa familjens 

kontroll genom att lämna över ledarskapet till sina barn. Enligt Andersson et al. (2002) 

kan önskan om att skapa och vidmakthålla ett legat - en testamentarisk gåva, mycket väl 

forma utvecklingen och dispositionen av familjeföretaget. Getz et al. (2004) menar att 

önskan att skapa och föreviga familjeegendomar kan vara en kraftfull motivationsfaktor 

speciellt när mark eller annan fastighet är involverad som betraktas som familjens hem. 

Turism kan innebära en möjlighet att hjälpa till att behålla egendomen i familjen eller 

som ett komplement när annan gårdsverksamhet går sämre. I de fallstudier som Getz et 

al. (2004) har gjort är drivkraften att behålla familjegårdar och hem en stark anledning till 

att starta och driva vidare en turistverksamhet. Legatet kan också vara immateriellt, 
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exempelvis att upprätthålla en servicetradition som påbörjats i en tidigare generation 

(Getz et al. 2004).    

 

Alla familjeföretag kommer att ställas inför successionsproblematiken vid något tillfälle 

och när det är dags måste beslut om att låta en yngre generation ta över eller sälja aktier i 

bolaget fattas (Bjuggren & Sund 2001). En mellangenerationssuccession kan initieras, 

planeras och utföras under grundarens livstid eller lämnas för att beslutas om efter dennes 

död (Bjuggren & Sund 2001). Peters (2005) menar att succession är en av de mest 

avgörande utvecklingsfrågorna för familjeföretag. I den här fasen måste ofta både viktiga 

och känsloladdade beslut som påverkar företagets utveckling och öde behandlas samtidigt 

som avgörande drag för framtida förvaltning av företaget måste bestämmas (Peters 2005).  

Nutek (2005) påpekar att varje ägarskifte är unikt eftersom alla företag har en specifik 

uppsättning av förutsättningar, individer, känslor och relationer och därför finns det inga 

generella lösningar eller recept att tillgå. Det gör det essentiellt för företag som står inför 

ett generationsskifte att skaffa sig kunskaper och välja lösningar efter just de 

förutsättningar som gäller för det speciella företaget (Nutek 2005). Enligt Lansberg 

(1999) börjar successionsresan när den generation som för närvarande kontrollerar 

familjeföretaget börjar oroa sig för en överföring av ägande- och driftsrelaterade 

uppgifter. Den slutar först när de här personerna helt har lagt över kontrollen av 

verksamheten på nästa generation (Lansberg 1999). Nutek (2005) framhäver att ett 

ägarskifte kommer medföra ett antal förändringar på det personliga planet för den person 

som lämnar över. Många som skiftat ägarskap upplever att det har inneburit en känsla av 

förlorad identitet och att deras sociala nätverk har minskat (Nutek 2005).  

 

Ägarskiften är utmanande och anledningen till det är att de i grunden handlar om 

rollförändringsprocesser (Nutek 2005). Varje person har ett antal olika roller exempelvis 

ägare, VD, dotter, basketspelare och Rotary-medlem. De här olika rollerna utgör grunden 

för individens identitet, ger access till sociala nätverk och påverkar individens 

värderingar och handlingar. Nutek (2005) skriver fortsättningsvis att för ett stort antal 

företagare är rollerna som ägare och VD centrala för identiteten och det sociala nätverket 

vilket innebär att avyttra sitt företag är en stor omställning som för många skapar en 

känsla av att mer eller mindre förlora fotfästet.  

 

Att planera och genomföra en succession är en komplex fråga (Bjuggren & Sund 2011; 

Nutek 2005). Det är mycket att ta hänsyn till och ämnena spänner från juridiska frågor till 

de av mer personlig och känslomässig karaktär (Nutek 2005). Det är viktigt att alla frågor 

får ta tid och uppmärksamhet eftersom en del svar kan vara givna för vissa 

familjemedlemmar men inte för andra samtidigt som vissa frågor kan ta betydligt längre 

tid att få svar på (Nutek 2005). Enligt Bjuggren och Sund (2001) kan en succession ta 

flera år att genomföra eftersom ett generationsskifte ska initieras, planeras och realiseras. 

Den kräver dessutom ofta en förändring i företagskulturen och allt tar tid (Bjuggren & 

Sund 2001). Ju grundligare första generationen förbereder, planerar och diskuterar med 

övriga berörda, desto större är möjligheten att ett långsiktigt tillfredsställande ägarskifte 

kan genomföras (Nutek 2005). Om däremot ägarskiftet sker under tidspress eller andra 

ogynnsamma förhållanden, till exempel vid sjukdom, kommer möjligheterna för ägaren 
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att påverka skiftet och bli nöjd på lång sikt att begränsas (Nutek 2005). Ann-Kristin 

Nilsson
80

, rådgivare på Almi företagspartner AB, upplever att alltför ofta skjuts 

successionsfrågan upp till att det nästan är för sent att hantera den. Det handlar ofta om 

att företaget har blivit som en liten bebis som vuxit upp och nu ska gå vidare vilket gör att 

den som har byggt upp ett företag får väldigt svårt att släppa taget
81

. Nilson
82

 betonar 

vikten av framförhållning och planering för ett lyckosamt generationsskifte och menar att 

det givetvis är lättare att genomföra ett skifte i de företag som kan visa ett stabilt resultat 

och som inte påverkas av omvärldsförändringar. Nilsson
83

 poängterar också att det är 

många bitar som ska falla på plats där de mjuka värdena inte bör glömmas bort. Den som 

lämnar ett företag har skaffat mycket kompetens genom åren som inte helt enkelt går att 

överföra på en ny person.   

 

Enligt Lansberg (1999) är varje framgångsrikt företag ett litet mirakel på sitt sätt och 

familjeföretag som lyckosamt överförs från en generation till en annan och fortsätter att 

vara bra är en ännu större bedrift. De låga överlevnadssiffrorna för familjeföretag är 

välbekant. Mindre än 30 % av familjeföretagen klarar sig till den andra generationen och, 

av dessa, är det omkring 10 % som överlever till den tredje enligt Lansberg (1999). Men 

några av världens största bolag har lyckats skapa mirakel i varje generation vilket betyder 

att ägarna till dessa företag har övervunnit många hinder för att fortsätta att snickra på det 

livsverk som deras föregångare en gång har byggt upp (Lansberg 1999).  

 

Däremot hävdar Bjuggren och Sund (2001) att i de fall där företagen överlever sin första 

succession visar forskning att hälften av dem överlever till den tredje och att 

sannolikheten för överlevnad ökar med antal generationsskiften eftersom företaget 

skaffar sig kollektiva erfarenheter kring successionsprocessen. I Sverige förväntas 

successioner mellan generationer i samma familj ske i 15 % av fallen medan siffran för 

Tyskland är 37 %, dock saknas en bra förklaring till varför skillnaden är så stor (Bjuggren 

& Sund 2001). Det bör dock sägas att en svensk studie om familjeföretag visar att 70 % 

av delägarna i familjeföretag förväntar sig ett ägarskifte inom tio år och nästan 80 % av 

dem hoppas att företaget kommer att stanna i familjen (Emling 2000). Samtliga företag 

som intervjuats till den här uppsatsen är unika i och med att de tillhör den knappa 

sjättedelen som genomgått och överlevt en succession. De har dessutom expanderat och 

vuxit avsevärt sedan dess. 

 

Arv behöver inte nödvändigtvis kategoriseras som en bra eller dålig sak enligt Getz et al. 

(2004). I vissa kulturer kan det förväntas att tillgångar som mark och företag ska föras till 

nästa generation medan det i andra kulturer läggs vikt vid att barnen ska fullfölja sina 

egna intressen (Getz et al. 2004). Arv kan möjliggöra för familjer att bygga ett starkt 

företag över tiden men det kan också resultera i stagnation om inga förändringar 

genomförs eller så kan det bidra till familjekonflikter angående ägarskap och 
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förmögenhet (Getz et al. 2004). Nyholm
84

 menar att en ny generation kan ta avstamp i det 

som gjorts tidigare men att den kan tillföra nya idéer och visioner när den äldre 

generationens drivkraft har nått en mättnad och riskerar att fastna i samma hjulspår. En 

ny och yngre generation är sannolikt mer hungrig och mer benägen att anpassa sin 

produkt till de förutsättningar som råder för tillfället. Marknaden är föränderlig och är 

man inte på bettet är risken stor att man missar möjligheter. Dessutom är förnyelse av 

godo
85

.  

3.6.1. Succession- planering och process  

Inom turism- och besöksnäringen är det, som antytts tidigare, ytterst få företag som ärvs. 

Avsaknaden av potentiella arvtagare är det grundläggande hindret och det skapas ofta av 

att föräldrarna ger sig in i turismbranschen sent i livet, kanske till och med, med en 

pensionssysselsättning i åtanke. Det innebär att deras barn är vuxna och redan har valt sin 

egen yrkesbana och gett sig iväg från hemmet (Getz et al. 2004).  Enligt Nyholm
86

 är det 

viktigt att företagen planerar successionen innan den sittande ledaren bli för gammal, det 

är dock inte självklart att det finns en successionsplan för familjeföretag. Getz et al. 

(2004) menar att permanent utflyttning av ungdomar som söker sig till högre utbildningar 

och jobb är typiskt för avlägsna och ekonomiskt missgynnade regioner. Dessutom finns 

det en risk att barn till turistföretagare redan i ett tidigt stadium avskräcks av långa 

arbetsdagar, brist på privatliv, typ av arbetsuppgifter eller låga inkomster. Ett annat 

scenario kan vara att barnen hellre startar egna verksamheter vilket var fallet i fler 

fallstudier som genomfördes av Getz et al. (2004).   

 

Ett ägarskifte inom familjen innebär speciella utmaningar både för den/dem som lämnar 

över och det/de barn som tillträder (Nutek 2005). Nutek (2005) poängterar att det är 

viktigt att hela familjen involveras i ägarskiftet så att alla får möjlighet att säga sin 

mening. När föräldrar vill att deras barn ska vara involverade eller så småningom överta 

verksamheten måste detta planeras noga, men Getz et al. (2004) menar att forskningen 

kontinuerligt avslöjar att successionsplanering i alla typer av familjeföretag saknas. Ett 

stort antal turistföretag har helt enkelt inte det som krävs för att inspirera nästa generation 

och många ägare föredrar att deras barn söker en annan yrkeskarriär (Getz et al. 2004).  

 

I ett ägarskifte är många individer involverade och många åsikter och viljor kan vara 

inblandade. Nutek (2005) uppmanar den nuvarande ägaren att låta dennes barn få en ärlig 

chans att överväga olika alternativ och bestämma sig för vad de vill med företaget (Nutek 

2005). Getz et al. (2004) framhäver vikten av att involvera barnen tidigt i verksamheten 

och sedan utveckla en ansvarsfull karriärväg för dem. Att veta när det är dags att lämna 

över stafettpinnen och dra sig tillbaka är en lika kritisk som viktig punkt för grundaren. 

Strukturer måste införas exempelvis genom familjeråd och annan planering för att 

säkerställa en smidig övergång som gynnar bägge generationerna (Getz et al. 2004).  
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Enligt Miller et al. (2003) beror många misslyckade successioner i familjeföretag på att 

personliga och känslomässiga faktorer styr vem som blir nästa ledare. Dock är 

utmaningen sällan att hitta rätt person till ämbetet utan problemet är att finna den hjälp 

som efterträdaren behöver. Den utmaningen kan bara övervinnas genom att tidigt känna 

av varningssignalerna för problematiska successioner och bekämpa dem så fort som 

möjligt (Miller et al. 2003).    

 

Vanligtvis börjar företagarfamiljer inte bekymra sig för successionsproblematiken förrän 

den sittande ledaren närmar sig pensionsålder (Lansberg 1999). Vid den tidpunkten har 

dock vanligen mycket hänt som snävar utbudet av möjliga alternativ, exempelvis har 

barnens intresse, attityder och kompetens i större utsträckning utkristalliserat sig 

(Lansberg 1999). När Barkevall
87

 tog över som VD på Böda Sand hade funderingarna på 

att överta campingen funnits där ett tag och under cirka ett år förberedde hon sig mentalt 

för att sedan jobba ihop med sin mamma i ledande ställning under ytterligare ett år innan 

hon var redo att ensam ta ansvar för driften. Barkevall
88

 framhäver att alla kunskaper som 

hennes mamma samlat på sig under åren är viktiga men poängterar även att hon inte ville 

ha det alltför tillrättalagt utan önskade att ha möjlighet att prägla verksamheten utifrån 

sina egna erfarenheter och idéer. På Ästad Gård fattades beslutet om att ta över 

föräldrarnas verksamhet i samband med att företaget vann en utställartävling som 

‟Nordens mest inspirerande mötesmiljö‟ på turistmässan i Göteborg 2007
89

. Utan 

ordväxling efter att de fick beskedet och därmed en otrolig framtidstro bestämde de tre 

syskonen att de skulle ha en framtid tillsammans med varandra och företaget som de hade 

vuxit upp med. År 2010 skedde det officiella övertagandet
90

. Både på Böda Sand och på 

Ästad Gård hade besluten att barnen skulle överta föräldrarnas verksamheter föregåtts av 

flera år av diskussioner och funderingar. I motsats till det beskriver Fejne
91

 hur hans 

besked att ta över och driva vidare Flickorna Lundgren kom som en blixt från klar 

himmel för de åldrade systrarna som hade funderat mycket på vad som skulle ske med 

deras företag som drivits sedan 30-talet. Efter beslutet tog det ungefär ett halvår tills 

generationsskiftet var genomfört år 1988
92

. 

  

Enligt Lansberg (1999) är det familjens kollektiva vision som är ledstjärnan över deras 

gemensamma successionsresa. Det är denna vision, eller dröm, som inspirerar 

familjemedlemmar att engagera sig i det hårda arbetet att planera och göra allt det som är 

nödvändigt för att upprätthålla samarbetet och därmed nå de gemensamma målen. Den 

här visionen formar de val som görs utmed resan, från företagets strategiska plan till valet 

av framtida ledare och ledarskap som ska antas i nästa generation (Lansberg 1999). 

Familjen och företagets tillstånd vid tillfället för successionsplanering är utgångspunkten 

för hur planeringen kommer se ut och då detta är en komplex sammanslagning av många 
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olika faktorer ser varje företag olika ut. Det speglar familjens historia, dess distinkta 

identitet som grupp, det förkroppsligar livsval av familjemedlemmarna, familjens 

erfarenheter och värderingar. Inte minst har familjens förmåga och tradition av öppen 

kommunikation stor betydelse för huruvida familjen kan utforma en delad vision som kan 

vara en grund för kontinuitet i företaget (Lansberg 1999).  

3.6.2. Succession- barnen 

Lansberg (1999) hävdar att oavsett om barnen ger sig in i företaget med stor entusiasm 

eller om de väljer en helt annan väg så är det troligt att familjeföretaget kommer att ha en 

stor påverkan på hur de ser på sig själva och omvärlden. I företagarfamiljer är det troligt 

att historier och bilder om verksamhetens storhet, framgång och triumf uppmuntrar yngre 

familjemedlemmar att engagera sig i bolaget eller inspirerar dem att starta sina egna 

företag (Lansberg 1999). Lansberg (1999) uppmanar föräldrar som vill se sina företag 

drivas av nästa generation att prata med sina barn om deras drömmar och förhoppningar 

om framtiden. De barn som föds in i familjeföretag formas under sin första tid i livet av 

företaget men när de blir äldre måste de själva bestämma om de ska fortsätta på samma 

bana och förverkliga sina drömmar på det inslagna spåret eller om de ska bryta sig loss 

och finna vägar med andra framtidsutsikter. För den här typen av barn är familjeföretaget 

sällan en neutral enhet utan en kraft som kan skapa en känsla av vem de är och vad de vill 

i sina liv (Lansberg 1999). Getz et al. (2004) betonar att det inte är självklart att nedärvd 

entreprenörsanda innebär att barnen engagerar sig i familjeföretaget, det kan mycket väl 

innebära att barnen vill bygga upp sina egna företag. Getz et al. (2004) menar vidare att 

familjekontinuitet har sina fördelar, inte minst eftersom det finns en samlad kunskap som 

förvärvats över många år och flera generationer, men föräldrarna kan komma att behöva 

hjälpa sina barn att använda denna kunskap för att satsa på sina idéer. Tradition kan vara 

en kraft att involvera barnen i företaget men det kan också få negativa konsekvenser i 

form av uppror eller en obalans mellan arvtagarnas talanger, intressen och ägaransvar 

(Getz et al. 2004).    

En viktig fråga som grundaren, eller personen som står i begrepp att lämna, står inför är 

huruvida barnen vill ta över familjeföretaget. Är det deras egen önskan, eller är det en 

upplevd förpliktelse gentemot föräldrarna eller tidigare generationer? (Nutek 2005). 

Nutek (2005) understryker att det är helt essentiellt att nästa generation tar över av egen 

vilja. Lansberg (1999) menar att familjeföretaget kan vara det verktyg som gör att 

barnens drömmar går i uppfyllelse. Nutek (2005) skriver dock att det är viktigt att barnen 

inte känner att de borde göra det, speciellt om företaget upplevs som ett hinder att 

verkligen förverkliga sina egna drömmar (Lansberg 1999).  Petersson
93

 hävdar att hon 

lever sin dröm varje dag som hon får arbeta och driva Ästad Gård. Barkevall
94

 beskriver 

campingen på Böda Sand som en liten bebis som alltid har haft en central roll i hennes liv 

och eftersom hon kände så starkt för företaget var det hennes eget beslut att fortsätta i 

familjeföretaget. Även om det var faktorer som livskvalitet som drog Fejne
95

 tillbaka till 
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hembygden och företaget på 80-talet är han däremot inte lika emotionellt bunden till sin 

verksamhet längre utan ser det som en ”puckel” som man inte bara kan göra sig av med.  

Nästa generation måste få känna att de har en möjlighet att ta över familjeföretaget 

(Nutek 2005). Men av rädsla att tvinga på barnen verksamheten, talar många företagare 

överhuvudtaget inte med barnen om möjligheten att ta över, även om det är just det 

föräldrarna helst önskar. Detta kan barnen tolka som att föräldrarna inte vill se dem som 

kommande ägare men å andra sidan måste barnen också tydligt deklarera att de har en 

vilja att ta över (Nutek 2005).  

Mona och Johan Barkevall uppmanade sina barn att inte ta över Böda Sand utan att göra 

något annat i stället för att undvika det tuffa livet som att driva Sveriges största camping 

innebär
96

. Det resulterade i resor, universitetsutbildning och jobb i Stockholm och 

Köpenhamn för dottern Annas del innan hon återvände permanent till Norra Öland av 

egen vilja
97

. Makarna Fejne rådde sonen Mats att ”bli någonting först” när han som 

skoltrött gymnasist övervägde att ta över sin mor och sina mostrars livsverk. En 

civilekonomexamen och åtta år i databranschen senare började Mats Fejne att tänka på 

livskvalitet och familj och beslöt sig därför för att bege sig tillbaka till Kullabygden och 

Flickorna Lundgren
98

. På Ästad Gård utbildade sig de tre syskonen efter vad de ville 

jobba med och Petersson
99

 framhäver att deras föräldrar alltid har varit väldigt tydliga 

med att aldrig tvinga in barnen i något utan har uppmuntrat dem att välja de spår barnen 

själva ville. Men samtliga av de företagare som har intervjuats framhåller att föräldrarna 

har reagerat positivt och blivit mycket glada när de deklarerade att de ville driva vidare 

sina föräldrars företag
100;101;102

. Paradoxalt nog är det ofta viktigt att de yngre 

familjemedlemmarna behöver bryta sig ur företaget och familjen för att kunna återknyta 

kontakten med det (Lansberg 1999). Ett framgångsrikt familjeföretag kan faktiskt hämma 

individens utveckling eftersom barnens naturliga mognad och utveckling kan skrämma de 

äldre familjemedlemmarna och därmed framkalla ett beteende som gör att de inte släpper 

taget och låter ungdomarna bli självständiga vuxna. På liknande sätt kan den yngre 

generationen lockas av makt och pengar som finns i verksamheten innan de har utvecklat 

en känsla för sina egna strävningar och psykologiska behov (Lansberg 1999). Lansberg 

(1999) påpekar också att när barn som arbetar i familjeföretaget känner att de måste ge 

upp för mycket av sina egna drömmar blir de olyckliga och frustrerade. Att underordna 

sin egen identitet och karriärambitioner till förmån för sina föräldrars drömmar kommer 

enligt Lansberg (1999) att leda till en känsla av svek mot sig själv. Där finns dessvärre ett 

antal sorgliga fall där människor har gett efter för familjeplikten och därför bytt sina egna 

drömmar till att vara den som driver företaget för vilket de saknar både passion och 
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engagemang. I de här fallen kan man lita på att både individen och företaget bli lidande 

(Lansberg 1999).  Lansberg (1999) menar att efterträdare i familjeföretag som har varit 

tvungna att begrava sina sanna ambitioner sannolikt inte kommer att bli bra förebilder 

och inspirerande ledare. Utan en tydlig dröm är de oförmögna att förmedla en vision till 

medarbetarna som kan motivera dessa att flytta berg för familjeföretaget. De är dessutom 

vacklande och osäkra när de konfronteras med större beslut (Lansberg 1999).   

3.6.3. Föräldrar och barn arbetar tillsammans 

Ett ägarskifte inom familjen kan ibland leda till att förälder och barn arbetar tillsammans i 

familjeföretaget (Nutek 2005). Detta är fallet på Ästad Gård där dottern Linda Petersson 

1998 började arbeta i familjeföretaget och successivt gavs mer och mer ansvar
103

. På 

Böda Sand arbetade Anna Barkevall, förutom sommarjobb under hela barn- och 

ungdomen, under ett år tillsammans med sin mor innan hon övertog ledarrollen fullt ut
104

. 

Hos Flickorna Lundgren var det snarare så att Mats Fejne som var son och systerson till 

ägarna övertog verksamheten men hans mamma Ella och moster Britt-Marie fortsatte i 

verksamheten efter ork och förmåga efter övertagandet
105

. Nutek (2005) påminner om att 

det är en sak att vara till exempel pappa och dotter och en annan sak att samtidigt vara 

styrelseordförande respektive VD. Detta leder till att den ömsesidiga respekten för 

varandras, både privata och professionella, roller bli central. Det är också viktigt att skilja 

på ägande och operativ ledning. Intresserade barn kan ta över en del av ägandet utan att 

vara aktiv i den operativa delen av ledningen av verksamheten (Nutek 2005). Vid de 

tillfällen där den som träder åt sidan till förmån för sina barn ändå stannar i företaget i 

någon roll är det viktigt att ett konstruktivt samspel med barnen i deras nya roll som ägare 

och/eller ledare utarbetas. Överlämnarens beteende har stor betydelse för den nya 

generationens möjligheter att lyckas i företaget. Det finns en risk att barnen, tillika de nya 

ägarna och ledningen, hamnar i skuggan av den förre ägaren eller VD:n om kunder och 

anställda fortsätter att vända sig till denne i frågor som nu barnen bör ta beslut i. Nutek 

(2005) pekar ut det här som kanske den mest kritiska faktorn för ett lyckat ägarskifte 

inom familjen. Exempelföretagens verkställande direktörer är ödmjuka inför sina 

föregångares kunskap, erfarenheter och framhäver föräldrarnas prestationer men 

beskriver att de vill driva företagen på sina sätt
106,107,108

.    

 

Som tidigare nämnts har barn som växer upp i familjeföretagsmiljöer troligen exponerats 

för gäster vid mycket ung ålder. Bjuggren och Sund (2001) menar att växa upp i ett 

familjeföretag ger barnen kunskap, erfarenhet och anpassar dem till att driva firman på ett 

framgångsrikt och lönsamt sätt. Jämfört med en extern ägare eller VD, har 

familjemedlemmar en hög lojalitet till familjen, verksamheten och samhället de verkar i 

vilket är fördelaktigt för företaget (Bjuggren & Sund 2001). Emellertid är viljan att ta 
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över ett familjeföretag en fantastisk drivkraft men Nutek (2005) belyser faktumet att den 

inte ersätter kunskap och erfarenhet. Den som ska ta över och leda företaget behöver 

också en lämplig utbildning. Lillhage
109

 tar upp frågan om hur generationsskiften 

påverkar kvalitetssäkring och kompetens och menar att ur ett destinationsperspektiv 

arbetar Varberg med att få alla turistföretag att inse att professionaliteten och 

tillgängligheten är vitala ingredienser för ett framgångsrikt företag och en 

konkurrenskraftig destination. 

 

Som tidigare nämnts har samtliga som intervjuats från exempelföretagen provat andra 

yrken och arbetat i andra företag innan de bestämde sig för att överta sina föräldrars 

verksamheter. Nutek (2005) uppmanar de planerade efterträdarna att ta anställning i 

något annat företag en tid. Det är även en stor fördel om det finns utrymme för nästa 

generation att lära känna familjeföretagets olika delar innan övertagandet äger rum. En 

utomstående mentor kan också vara till stor hjälp. Sammanfattningsvis är kunskap och 

erfarenhet viktiga för barnens möjlighet att bli respekterade, i familjeföretaget och hos 

dess kunder, som personer med egen identitet och kompetens (Nutek 2005). Fejne
110

, 

vars barn är unga vuxna, deklarerar också att den dagen det är dags för honom att dra sig 

tillbaka måste hans döttrar, om de är intresserade att ta över verksamheten, presentera ett 

genomtänkt och realistiskt förslag på hur det praktiskt ska gå till att driva företaget 

vidare.  

3.6.4. Succession- syskonföretagande 

Dynamiken mellan syskon är avgörande för att förstå vissa familjeföretag, Gersick et al. 

(1997) belyser faktumet att syskonskap är livets längsta relationer. För de flesta 

människor finns det ingen som delar så mycket som ett syskon, genetiskt, miljömässigt 

och historiskt. Barndomens relationer, som till stor del formas av föräldrarna, utvecklas 

så småningom till syskonrelationer i vuxenlivet som skapas och upprätthålls av bröderna 

och systrarna själva (Gersick et al. 1997). Det är den tiden som syskonen fattar de viktiga 

besluten om hur mycket av deras vuxna liv som kommer att vara sammanflätade. Att 

välja en karriär i familjeföretaget tillsammans med övriga syskon innebär oftast att man 

binder sig till en nära relation med syskonen för en livstid vilket gör att man är beroende 

av varandra inte bara i familjesammanhang utan även i finansiella och karriärorienterade 

kontexter. På Böda Sand har nyligen Anna Barkevalls bror Anders, tillika delägare, blivit 

ekonomichef och är därmed också aktiv i driften av bolaget, något som Barkevall
111

 

välkomnar eftersom hon tycker att det känns bra att alla delägare även deltar i driften. 

Lansberg (1999) bidrar med den relativt självklara insikten att syskonpartnerskap är ett 

relativt osannolikt alternativ när de vuxna barnen inte kommer överens eller har valt 

oberoende karriärer utanför familjeföretaget. Även om syskonen alltid har haft otroligt 

starka band tror inte Petersson
112

 att hon skulle driva företag tillsammans med sina bröder 

om det inte hade varit för att de är övertog den verksamhet som föräldrarna byggt upp. På 
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både Böda Sand och Ästad Gård har syskonen före arvskiftet reglerat och klargjort 

ägarskap och arbetsuppgifter för att eliminera eventuella konflikter
113;114

. Barkevall
115

 

beskriver dessutom att aktierna i bolaget tillhör syskonen Barkevall och de har ett avtal 

där syskonens respektive partners inte kan göra anspråk på aktierna oavsett hur bra deras 

förhållanden än är.  

 

Enligt Gersick et al. (1997) har företaget alltid en central roll för syskon i vissa 

företagarfamiljer eftersom verksamheten dominerar alla aspekter av familjelivet. I de här 

fallen är det säkraste sättet för barn att få uppmärksamhet och uppskattning från 

föräldrarna, även i tidig ålder, genom företaget. Gersick et al. (1997) menar vidare att 

barnen i de här företagen sätter en ära i att lära sig om företaget, spendera fritid där och 

arbete på skoloven. När de här barnen går in i verksamheten har de insupit familjens 

prioriteringar och inser de val de har. Att stanna i företaget innebär att upprätthålla en hög 

status inom familjen medan att välja en annan väg får innebörden att man får mindre 

betydelse för företaget och därmed familjen. Gersick et al. (1997) sammanfattar det med 

att påstå att ju framgångsrikare barnet är i företaget, desto högra värderas det hos sina 

föräldrar. Petersson
116

 berättar att det är hon som varit aktiv längst i företaget och att hela 

familjen tyckte att det var naturligt att hon fick VD-rollen när successionen genomfördes. 

Ett viktigt tilltag var dock att när bröderna skulle komma in mer i företaget som både 

ägare och ansvariga för driften var hon tvungen att ta ett steg tillbaka. Det kändes 

konstigt då och innebar att bekräftelsen från omvärlden och föräldrarna inte var lika 

självklar men som nu i efterhand inte ens finns kvar i minnet eftersom det engagemang 

som bröderna visade när de väl kom in var så viktigt
117

.      

3.6.5. Skatter och regler 

Som tidigare nämnts kan politiska beslut ha en stor inverkan på familjeföretagens framtid 

där frågor om beskattning är helt central. Bjuggren och Sund (2001) argumenterar för att 

den här typen av lagar inte bara påverkar utan kan helt förhindra ägarskiften mellan 

generationer. Valet av successionsmetod är ett samspel mellan de aktuella generationerna 

där det juridiska systemet spelar en viktig roll med skattelagar som bestämmer hur 

transaktionerna slutligen ser ut (Bjuggren & Sund 2001).  

3.7. Succession och destinationspåverkan 
Det värsta som kan hända vid en succession är att företaget och/eller familjen går i 

konkurs hävdar Peters (2005). Miller et al. (2003) instämmer i att misslyckade 

successioner är ett hårt slag, inte bara för familjen och deras anställda, utan också för 

destinationen och den lokala ekonomin. Därför efterlyser de undersökningar som utreder 

varför generationsskiften misslyckas (Miller et al. 2003). Peters (2005) menar att 

eftersom turismnäringen domineras av familjeföretag är successionsämnet av stor 
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relevans för turismen och destinationer. Lillhage
118

 vittnar om att det finns skrämmande 

exempel på hur generationsskiften i företag har ödelagt hela verksamheter och gjort så att 

företagen har försvunnit eller sålts för billigt. Detta är riskerna om man inte tidigt 

bestämmer sig för hur generationsskiftet ska se ut och Lillhage
119

 påstår att 

familjeföretagarna är sämre på detta än andra företag.  

Lillhage
120

 för en diskussion kring varför vissa av de små landsbygdsturistföretagen 

kommer att överleva in i nästa generation och varför vissa inte gör det. En koppling 

handlar om hur individen har arbetat och lagt hela sin själ i företaget vilket gör att det blir 

mycket svårt för nästa generation att ta vid. Dessutom är många av de här företagen 

stationerade på gårdar där barnen inte är villiga att ta över men föräldrarna är starkt 

rotade och har för avsikt att bo kvar även på ålderns höst vilket ger B&B:s, gårdsbutiker 

och caféer ett naturligt slut. I de fall där företagen är starkt förknippade med platsen är 

det helt centralt att platsen frigörs för att någon utomstående överhuvudtaget ska ges 

möjlighet att driva vidare en befintlig verksamhet. De företag som har sin kraft i 

byggnaderna kan lätt säljas och leva vidare men i de företag där en nyckelperson ligger 

bakom, eller kombinationen av de två, får en helt annan svårighet. Det har att göra med 

hur företaget profileras, om det är stället eller personen som säljs. Lillhage menar att på 

Ästad Gård har Rolf, som drev företaget tills nyligen, varit relativt osynlig. I stället är det 

personalen och dottern Linda som har synts vilket har underlättat ägarskiftet i det 

företaget
121

.  

Lillhage
122

 efterlyser en övergripande strategi för att hjälpa de här små företagen med att 

åstadkomma en förlängning genom att få igång en tanke på vad som händer om fem år. 

Han betonar att företagen själva har det viktigaste ansvaret för framtiden. Dock har 

Marknad Varberg en funktion att fylla då de är ansvariga för att kapaciteten, som den här 

typen av företag erbjuder, ska finnas på destinationen eftersom de är viktiga för 

besöksmålet på lång sikt.  

4. Slutsatser 

Familjeägda turistföretag är ett lika självklart som svårhanterligt inslag på 

landsbygdsdestinationer. Ryggraden i turistdestinationer utgörs av SME:s där den största 

delen är familjeföretag. Familjeföretag är viktiga, inte bara för att de bidrar ansenligt till 

ekonomin, utan också för att de står för en långsiktig stabilitet, ett specifikt engagemang 

för samhällena de verkar i samt ett ansvar de känner som ägare och de värden de står för. 

Flera forskare har påpekat att studier om familjeföretag inom turism- och 

upplevelseindustrin är i sin vagga och efterlyser fler och framförallt longitudinella studier 
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som täcker livscykeln över familjeföretags uppstartande, drift och eventuell succession 

eller upphörande. Att öka förståelsen för familjeföretag och deras förutsättningar kommer 

inte bara innebära förbättringar för den här viktiga branschen utan det kommer även att 

göra nytta för ekonomisk och samhällelig utveckling och skapa en konkurrenskraftig 

destination. Det betyder också att ignorera den här typen av företags unika målsättningar 

och behov kan vara förödande för hela industrin och destinationens varaktighet, speciellt 

på landsbygden. Nationella myndigheter bör också överväga att skapa bättre 

förutsättningar för familjeföretag när det kommer till beskattning, företagsregler och 

utbildningssystem. Europeiska kommissionen (2009) uppmanar dessutom sina 

medlemsländer att upprätta nationella förvaltningar för familjeföretag. Det finns 

internationella sammanslutningar för verksamheter med den här ägarstrukturen men det 

är relevant att efterlysa mer övergripande nätverk för småskaliga familjeägda turistföretag 

eftersom förutsättningarna för dessa familjer och företag ytterligare skiljer sig från övriga 

familjeföretag. De lokala turistföretagarna har nämligen ofta en nyckelroll när det gäller 

nivån av samhällsengagemang på orten där de verkar. 

På gott och ont så utgör ofta de små företagen den enda verkliga personliga kontakten 

eller mötet som de flesta turister har med destinationen. De levererar också 

turistprodukten med en personlighet och individualitet som större och standardiserade 

företag har svårt att efterlikna. Småföretagens kunskap om gästernas behov och krav som 

gör att de återkommer är en kraftig fördel som är nyttig nu men kommer bli en ännu 

kraftigare fördel på framtida nischmarknader eftersom de här företagen är flexibla att 

anpassa sig till förändringar på marknaden. Dessa faktorer gör att SME:s har 

förutsättningar att förbättra ett konkurrensutsatt turistmål och upprätthålla dess framtida 

välstånd. Men å andra sidan finns en risk att små turistföretag misslyckas i brist på en 

skälig inkomst eller att deras ägare helt sonika ger upp. Marginella turistföretag kan hota 

näringen som helhet genom att köra ner priserna och sänka standarden vilket resulterar i 

att omvärlden blir lidande då kompromisser blir nödvändiga. I värsta fall kan företag som 

gör kortsiktiga överlevnadsbeslut påverkar attraktionerna i sin närmiljö negativt och 

skada destinationens image. 

Det är ytterst väsentligt för turistdestinationer att arbeta för familjeföretagens överlevnad 

då dessa bidrar med en långsiktighet till samhället både ur ett ekonomiskt perspektiv men 

också ur ett socialt och kulturellt sådant. Familjeägda turistföretag dominerar 

turismindustrin men bara ett litet antal fortsätter från den första till den andra 

generationen. De familjeföretag som förs vidare till nästa generation är i flera avseenden 

exceptionella eftersom de måste vara bärkraftiga ur både finansiella och 

marknadsmässiga synpunkter. Därför är det rimligt att anta att en succession inom 

familjen, i motsats till försäljning eller nedläggning, är extremt fördelaktigt för 

destinationen. Det är få företag som genomgår en succession men ju fler successioner ett 

företag tar sig igenom desto större är chansen för överlevnad även framöver eftersom 

företaget skaffar kollektiva erfarenheter kring successionsprocessen. I de fall där 

succession genomförts framgångsrikt över generationerna har företagen en nytta av att 

understryka sin familjetradition som en konkurrensfördel. En avpersonifiering av 
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företaget kan bidra till att successioner blir enklare över tiden. Det vill säga att även om 

nyckelpersonen försvinner innebär det inte några större implikationer för företaget.  

Å andra sidan, när ett företag som är starkt förknippad med en person eller ett par som 

lagt hela sin själ i verksamheten kan överföra den andan på en arvinge finns det också 

hopp om en förlängning av verksamheten. Vad som kanske är ännu mer önskvärt är att 

binda företaget till platsen vilket får till följd att platsen är det viktiga epitetet för 

verksamheten. Därmed får företaget en överlevnad genom stället det finns på och 

anläggningens utformning. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla verksamheter, 

och i synnerhet inte småskaliga turistföretag på landsbygden, skapas för att finnas längre 

än under en persons yrkesverksamma liv. Det innebär att där ett företag försvinner skapas 

möjligheter för ett nytt.   

De typiska småföretagen inom turism är relativt nya och är sprungna ur en förändring av 

landsbygden där dess traditionella näringar, såsom jordbruk och fiske, har effektiviserats 

eller försvunnit och därmed friställt arbetskraft. Med hjälp av exempelföretagen Böda 

Sand, Ästad Gård och Flickorna Lundgren, som alla startat som en typ av 

brödfödsföretag, det vill säga, ett sätt att överleva på den specifika plats som grundarna är 

rotade på kan vissa slutsatser dras. Genom framförallt kvinnors drivkraft att skapa en 

vettig sysselsättning och en extra inkomst till hushållet på de platser där de är rotade har 

besöksmål av olika storlekar växt upp runt om på landsbygden. Detta har skett tämligen 

nyligen och därför finns få exempel på vad som har hänt med den här typen av företag 

när och om de har genomgått en succession. Genom vetskapen att få familjeföretag klarar 

en succession är exempelföretagen bevis på Darwins gamla teori om att starkast 

överlever. Samtliga har expanderat sedan övertagandet och ökat omsättningen avsevärt. 

Huruvida det har att göra med att företagen är familjeföretag eller om det snarare handlar 

om framgångsrika turistföretag som övertagits av drivna personligheter som råkade vara 

barn till företagets tidigare ägare är dock komplicerat att påvisa. Men det kan vara rimligt 

att anta att andragenerationsföretagarna har haft en fördel av att ta över de befintliga 

verksamheterna och därför en kortare väg än de som antingen arbetar sig till ett 

delägarskap eller de som köper verksamheter utan familjekopplingar. Därmed har vi inte 

sagt att bara för att någon är barn till en företagare får denne allt serverat på silverfat. Det 

är i själva verket av ofantligt stor vikt att den som tar över en verksamhet är väl förberedd 

och lämpad för uppgiften och framförallt att denna person själv har en vilja att driva 

företaget vidare och inte gör det av pliktkänsla eller tvång. Att turismnäringen är 

föränderlig och fragil är inte minst konkursen hos Flickorna Lundgren ett bevis på. I det 

fallet är det dock inte troligt att det var just successionen som var avgörande då Fejne 

drivit verksamheten i 22 år utan det var snarare en expansionssatsning som inte lyckades.   

Succession är en av de mest avgörande utvecklingsfrågorna för familjeföretag. I den här 

fasen måste ofta både viktiga och känsloladdade beslut som påverkar företagets 

utveckling och öde behandlas samtidigt som avgörande drag för framtida förvaltning av 

företaget måste bestämmas. Genom att en ny ägare och ledare tar över ett företag som 

den i många fall är uppväxt med eller har arbetat i under en lång tid innan övertagandet 

har givetvis denna person god insikt i företaget. Det är dock också essentiellt att den nya 
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ledaren har skaffat sig kunskap och erfarenhet utanför familjeföretaget för ett kunna bidra 

med nya idéer och innovationer så att företaget kan växa och utvecklas. Inte minst är det 

väsentligt för att barnet eller barnen som tar över ska kunna känna att de förverkligar sina 

drömmar och profilerar företaget på sitt sätt.  

Familjeföretag tenderar att fokusera på företagets långsiktiga hållbarhet och uppnå 

generationsskiften snarare än att koncentrera sig på kortsiktiga vinster. Därför är 

planering och framförhållning två helt centrala begrepp för en lyckosam succession. Att 

låta tanken på ett generationsskifte mogna, både hos den som lämnar över och den som 

tar vid, är elementärt vilket innebär att tiden är en avgörande faktor för att skiftet ska bli 

framgångsrikt. Genom att alla inblandade är nöjda med processen och skiftet har 

företaget betydligt större chans att nå framgång och därmed kunna bidra positivt till 

varaktigheten i den destinationen där det finns. Därmed ligger ansvaret till viss del hos 

myndigheter och destinationsplanerare att hjälpa familjeföretag när ägarna börjar komma 

till åren och en yngre generation står i begrepp att ta vid. Det största ansvaret för en 

lyckad succession ligger naturligtvis på företagarna själva där både den/de som lämnar 

och den/de som tar över har lika mycket skyldighet att arbeta mot ett gemensamt mål.   

Så vad händer då om familjeföretag inte ärvs mellan generationer? Detta är en oerhört 

viktigt fråga eftersom turismen i många landsbygdsområden domineras av de små och 

familjeägda företagen. Om familjeföretag försvinner och familjerna flyttar får det 

konsekvenser för hela samhället där de har funnits. Som minst förlorar det kontinuitet och 

stabilitet men om de inte ersätts mister samhället invånare, besökare, förhoppningar och 

på längre sikt även sin framtid.  
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