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Förord 

Inledningsvis skulle vi vilja tacka vår handledare Börje Boers som varit en god 

inspiration gällande det ämne vi valt att fördjupa oss inom, och som även har varit 

behjälplig och väglett oss i skrivarprocessen. Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till de 

respondenter som varit villiga att ta sig tiden att ställa upp i intervju. 

 

Vi vill även tacka samtliga medstudenter, samt mentor Carina Karlsson som varit med 

och gett oss bra feedback på vår uppsats. 

 

Slutligen vill vi tacka vänner och familj som varit med och stöttat oss under denna 

intensiva skrivarperiod. 

 

Högskolan i Skövde, 2016 

Frida Eriksson & Frida Sjökvist 
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Sammanfattning 

Favorisering av familjemedlemmar vid tillsättandet av en tjänst är något som inom 

forskning definieras som “nepotism”. Vilket vidare innebär att oförtjänta belöningar 

erhålls och att orättvis diskriminering vid anställning kan förekomma. Det kan även vara 

så att familjemedlemmarna får fördelar som övriga anställda inte får ta del av. Syftet med 

vår studie är att öka förståelsen kring hur rekrytering sker i familjeföretag och om och hur 

nepotism påverkar rekryteringsprocessen. 

 

Studien har gjorts på tre familjeägda företag belägna i Jönköpingsregionen. En kvalitativ 

undersökningsmetod har använts då vi genomfört intervjuer med involverade 

familjemedlemmar i respektive familjeföretag. Sju intervjuer har genomförts med frågor 

relaterade till vår teoretiska referensram. 

 

Vi har i vår studie redogjort för hur rekryteringsprocesser vanligtvis sker i de undersökta 

familjeföretagen samt att nepotism är något som är ett vanligt förekommande fenomen 

och har i många fall kommit att påverka processen både negativt och positivt. Informell 

och formell rekrytering är något som visat sig blandas i alla tre företag, där informell 

rekrytering dock visar sig vara den form av rekryteringsprocess som ofta lett till att rätt 

person är på rätt plats och dessutom genererat ett gott arbetsklimat. Valet av 

rekryteringsprocess har i första hand berott på kostnad men även säkerställandet av att 

rätt person är på rätt plats har varit betydande. 

 

Vad som är intressant att ta reda på vid framtida forskning är om användandet av 

informell rekrytering generellt bidrar till ett bättre arbetsklimat och mer engagerade 

medarbetare. Då vår studie enbart har tagit tre familjeföretag i Jönköping i beaktning, 

hade en mer omfattande studie inom detta område varit intressant. Det som även hade 

varit spännande att se i framtida forskning är huruvida den längre upplärningstiden 

gällande förlorad kompetens kan komma att skada företaget på lång sikt.  

 

Nyckelord: Familjeföretag, Nepotism, Formell rekrytering, Informell rekrytering, 

Felrekrytering 
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Abstract 

Favouritism of family members when recruiting is something that in research is defined 

as "nepotism". Thus conferring undeserved rewards obtained and the unfair 

discrimination in employment may occur. It may also be that family members get 

benefits, which other employees may not take part of. The purpose of this study is to 

increase understanding of how recruitment takes place in family firms and if and how 

nepotism affects the process.   

 

In this study, three family-owned companies located in Jönköping, have been 

investigated. Following a qualitative research, we conducted interviews with family 

members involved in respective family business. Seven interviews were conducted with 

issues related to our theoretical framework.   

 

We have in our study described how the recruitment process usually takes place in the 

studied family businesses and that nepotism is something that is a common phenomenon 

and in many cases have come to influence the recruitment process, both negatively and 

positively. Informal- and formal recruitment is something that proved to be mixed in all 

three businesses, where informal recruitment, however, proves to be the form of 

recruitment process, which often led to having the right person at the right place and also 

generated a good work environment. The choice of recruitment process has primarily 

been due to cost, but also the assurance that the right person is in the right place has been 

a significant factor.   

 

What would be interesting to find out in future research is if the use of informal 

recruitment generally contributes to a better working environment and more committed 

employees, since this study only took three family businesses in Jönköping into 

consideration. But also whether the longer learning period regarding lost skills could hurt 

the company in the long term.   

 

Keywords: Family business, Nepotism, Formal recruitment, Informal recruitment, 

Wrong fit recruitment 
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1.	Inledning 

I detta kapitel beskrivs det problem vi valt att undersöka och vad det finns för tidigare 

forskning inom ämnet. I följande kapitel kommer vi även gå igenom vårt syfte med 

studien. 

 

2005 valdes finansmannen Mats Qvibergs son, den då 23-årige Johan Qviberg, in i 

Whilborgs styrelse och 2010 valdes hans 27-åriga dotter Anna in i styrelsen för Bilia. 

Qviberg är Bilias största ägare och menar att det finns problem med utnämningen på 

grund av deras släktskap men anser att fördelarna överväger. I en artikel i SvD ger 

Qviberg sin syn på att rekrytera familjemedlemmar till sfärens styrelser och säger: ”Jag 

står verkligen för att nepotism är en väldigt bra rekryteringsgrund. Nepotism är den 

kanske mest underskattade rekryteringsgrunden som finns. Ungdomar som har fått lära 

sig ett bolag hemma vid köksbordet har ju både arv och miljö i bagaget. Men sedan måste 

de ju både vara väluppfostrade och duktiga också” (Zachrison, 2010). Själv hoppas 

dottern Anna att hon blivit tillfrågad för den kompetens hon innehar och menar att hon 

skulle nog inte ha blivit tillfrågad om hon ”bara” var dotter (Sokolow, 2010). 

 

Vi har i denna uppsats enbart tagit hänsyn till rekrytering av övriga medarbetare, med 

andra ord familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar, och inte specifikt till 

styrelsemedlemmar. Att anställa en familjemedlem, vare sig det är till styrelsen eller 

övriga positioner inom företaget, är en svår balansgång. Det är många tår man kan råka 

trampa på, på vägen men även under hela anställningen.  
 

1.1 Problembakgrund  

Rekrytering kan beskrivas som en process där målet är att hitta rätt person som sen ska 

placeras på rätt plats i en organisation. För att erhålla den bästa personen genomförs en 

rad olika aktiviteter som innefattar en rekryteringsprocess, vilket även kan definieras som 

en formell rekrytering. Lansberg (1983) pekar dock på att det finns en “trend” att man 

inom familjeföretag i större utsträckning rekryterar familjemedlemmar/släkt, vilket 

innebär att rekrytering ofta sker utan att ta hänsyn till övriga icke-familjemedlemmars 

meriter och erfarenheter. Trots att Lansberg (1983) upptäckte denna trend redan 1983 

finns det även senare forskning som instämmer med att familjemedlemmar ofta tenderar 

att favoriseras vid tillsättande av tjänst. Detta bidrar till att företaget i sig kan förlora 
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viktig kompetens (Barbera & Hasso, 2013), som kan försummas på grund av att 

familjemedlemmarna inte genomgår en formell rekryteringsprocess där syftet är att hitta 

en person med rätt kompetens för tjänsten. Vid favorisering av familjemedlemmar är det 

större chans att personen inte har de meriter eller erfarenheter som krävs.   

 

Begreppet “Human Resource Management” (HRM) har definierats av Shermerhorn 

(2001, s. 2400) som “processen av attrahering, utveckling, och upprätthållande av 

talangfull och driftig arbetskraft för att stödja organisationens uppgifter, mål och 

strategier”. Generellt har familjeföretag en tendens att inte använda sig utav HRM-

aktiviteter – så som formella rekryteringsaktiviteter (Aldrich & Langton, 1997) – i samma 

utsträckning som icke-familjeägda företag (Barron, Black & Loewenstein, 1987; Hornsby 

& Kuratko, 1990). Att vara mer informell och flexibel menar Hill och Stewart (1999) är 

viktigt, då man som mindre företag måste klara av den konkurrens som mindre företag 

står inför.  

 

Att vara anställd i ett familjeägt företag innebär många fördelar. Som medarbetare arbetar 

man i en unik, familjär arbetsmiljö som präglas av omsorg och lojalitet (Ward, 1988). 

Familjeföretag beskrivs även ha ett mer öppet samtalsklimat, ett “familjärt språk”, som 

främjar ett mer effektivt utbyte av information av en mer privat karaktär (Rosenblatt, 

deMik, Anderson & Johnson, 1985). Trots detta finns det ett tydligt problem inom 

familjeföretag; det finns statistik som visar att bara en tredjedel av alla familjeföretag 

överlever den tredje generationen (Lansberg, 1983; Poza, 2010).  

 

Inom familjeägda verksamheter sker rekryteringsprocessen på ett mer informellt sätt. 

Vilket innebär att rekrytering främst sker av familjemedlemmar/släkt (Lansberg, 1983), 

då familjemedlemmar ofta känner sig berättigade till en tjänst inom familjeföretaget även 

om de saknar kompetens eller erfarenhet av tjänsten (Lansberg, 1983). Tidigare forskning 

om familjeföretag och rekrytering visar att familjeföretag tenderar att använda sig utav 

informell rekrytering. Och då genom att nuvarande anställda rekommenderar närstående 

att söka en specifik tjänst (Carroll, Marchington & Earnshaw, 1999), men också genom 

att anställa familjemedlemmar istället för övriga sökanden. Att favorisera 

familjemedlemmar vid tillsättandet av en tjänst är något som benämns ”nepotism”. Enligt 

Wexler (1982) är detta begrepp ofta negativt förknippat och innebär att 

familjemedlemmar erhåller belöningar och andra förmåner som icke-familjemedlemmar 
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inte får ta del av. Genom att använda Armstrong (2009) urval- och rekryteringsmodell 

kan vi jämföra och analysera hur en formell rekryteringsprocess av medarbetare “ska” se 

ut och därmed se vad familjeföretagen hoppar över när de istället anställer 

familjemedlemmar/släktingar.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt en undersökning av PricewaterhouseCoopers (2010a) erkänner över 60 % av de 

företag som varit med i undersökningen, att de anställer familjemedlemmar utan att dessa 

behöver konkurrera med andra sökanden. Att favorisera en familjemedlem utöver övriga 

sökanden är något som benämns ”nepotism” (Nationalencyklopedin, 2016). Nepotism är 

något som många företag vill undvika (Padgett & Morris, 2005; Ward 2005), men 

samtidigt vill många familjeföretag behålla företaget i familjen och vill på så sätt att det 

ska överleva från generation till generation och då helst under en familjemedlems ledning 

(Padgett & Morris, 2005; Leon-Guerrero, McCann & Haley, 1998). Kärnan till problemet 

med nepotism är därför principerna gällande rättvisa i företaget (Lansberg, 1983), och 

enligt Kellermans och Eddleston (2004) är det vanligt att familjemedlemmar ofta får en 

högre position i familjeföretaget än vad de skulle fått i icke-familjeägda företag, oavsett 

deras tidigare arbetslivserfarenheter eller utbildning. Även Barbera och Hasso (2013) 

menar att familjeföretag ofta ger familjemedlemmar företräde vid tillsättande av tjänst. 

Det har i en studie visats att tre fjärdedelar av undersökta personalchefer är överens om 

att förekommandet av nepotism i företag gör att anställning av personal blir betydligt mer 

besvärlig (Ford & McLaughlin, 1986). När familjeföretag väljer att rekrytera 

familjemedlemmar utöver icke-familjemedlemmar kan det leda till en mindre varierad 

personal eftersom familjeanställda, som dessutom Barbera och Hasso (2013) håller med 

om, oftast inte har de kunskaper och färdigheter som krävs inom företaget. Att istället 

använda sig av professionalisering kan därför vara ett bra alternativ till att få in mer 

varierad personal samt ytterligare kunskaper och färdigheter. Barbera och Hasso (2013), 

likaså Lansberg (1983) anser att trots att familjemedlemmar må bidra med större 

företagsspecifik kunskap kan icke-familjemedlemmar bidra med andra nödvändiga 

perspektiv och större expertis och bör därför behandlas lika i rekryteringsprocessen 

oavsett familjeband. 
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Tidigare forskning menar att det är mer gynnsamt att rekrytera utomstående medarbetare 

och inte familjemedlemmar (Levinson, 1971). Levinson (1971) pekar även på att det 

finns få familjeföretag som är kapabla att överleva på lång sikt genom att enbart bestå av 

familjemedlemmar och att vid eventuellt generationsskifte bör efterträdaren först skaffa 

sig ordentligt med erfarenhet från andra företag utöver familjeföretaget för att kunna ta 

över familjeföretaget och förbli konkurrenskraftig. Trots detta anser familjemedlemmar 

sig ofta vara självklara kandidater till tjänster inom familjeföretaget, utan att behöva 

konkurrera med utomstående parter (Lansberg, 1983).  

 

Heneman, Schwab, Fossum, och Dyer (1983) definierar rekrytering som en process där 

man som arbetsgivare söker efter och försöker attrahera potentiella medarbetare på den 

externa marknaden, som kan vara kapabla till att fylla upp lediga tjänster inom företaget. 

Vidare lyder Barbers (1998, s.5) definition av begreppet att “rekrytering inkluderar de 

praktiker och aktiviteter av organisationen med det primära syftet att identifiera och 

attrahera potentiella medarbetare”. Rynes (1991) pekar på att det har genomförts mycket 

forskning som fokuserar på effekter av rekrytering, rekryteraren i sig och korrekta 

arbetsbeskrivningar samt dess effekter på medarbetarnas motivation. Breaugh och Starke 

(2000) menar dock att mer fokus bör läggas på rekryteringsprocessen i sig, för att bättre 

förstå huruvida medarbetaren, genom att genomgå samtliga aktiviteter i 

rekryteringsprocessen kan nå de mål som organisationen har. 

 

En form av rekrytering är formell rekrytering. Denna metod innebär att potentiella 

medarbetare genomgår en rekryteringsprocess, vilken involverar allt i från identifiering 

av nytt behov av personal till en faktisk anställning (Armstrong, 2009). En formell 

rekryteringsmetod är helt opersonlig (Granovetter, 1974), där arbetsgivaren kan använda 

sig av offentliga eller privata bemanningsföretag för att hitta den rätta personen. 

Bemanningsföretagen i sin tur annonserar i tidningar eller på internet (Behtoui, 2008). En 

formell rekryteringsmetod är dock den metod som används i störst utsträckning inom 

större företag och är inte speciellt vanlig att använda sig utav inom mindre företag eller 

familjeföretag. Millward, Stevens, Smart och Hawes (1992) menar att mindre företag 

hanterar personalfrågor på egen hand och inte delegerar denna kompetens till exempelvis 

bemannings- eller rekryteringsföretag. 
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Många tidigare studier tar även upp att det är viktigt att skapa tydliga anställningsregler 

och processer för familjens deltagande i familjeföretaget. Dock krävs det förståelse för 

vilka faktorer som påverkar besluten, särskilt i så pass stora familjeföretag som står för en 

del av världens välfärd (Jaffe & Lane 2004; Stavrou 1998). Även forskare som Carlock 

och Ward (2001) samt Jaffe och Lane (2004) pekar på att familjeföretagen behöver 

förståelse för den dynamik som pågår mellan företaget och familjen. De behöver även 

förståelse för de faktorer som påverkar företagets utveckling och den inverkan som 

familjemedlemmars roller och engagemang i företaget kan ha på verksamheten, för att 

överleva långsiktigt. 

 

Giovannoni, Maraghini och Riccaboni (2011) antyder att många familjeföretag förr eller 

senare kommer till en punkt där deras resurser inte längre är tillräckliga för att överleva 

tillväxten. För att kunna ta sig förbi denna punkt krävs det att familjeföretagen på något 

sätt professionaliserar sig. 

 

Professionalisering är ett begrepp med många betydelser. Enligt Giovannoni et al. (2011) 

innebär professionalisering att man tar in externa ledare till familjeföretaget, utan någon 

familjekoppling, som är mer professionella ledare men som också har relevant utbildning. 

Professionalisering kan dessutom ske genom att utbildning ges till redan anställda 

familjemedlemmar eller anställda icke-familjemedlemmar inom familjeföretaget (Hall & 

Nordqvist, 2008). Men för att en professionalisering ska fungera så behöver de externa 

ledarna inte bara ha rätt kompetens och erfarenhet för rollen, utan också ha en kulturell 

kompetens (Hall & Nordqvist, 2008). Kulturell kompetens innebär att den externa ledaren 

måste ha en god förståelse för vad familjeföretaget står för och dess mål och mening 

(Hall & Nordqvist, 2008). 
 

1.3 Syfte och problemformuleringar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva hur rekrytering sker i familjeägda 

företag i Jönköping, samt öka förståelsen kring nepotism samt om och hur nepotism 

påverkar rekryteringsprocessen.  

 

• Används en formell eller informell rekryteringsprocess inom företagen? 

• Hur har rekryteringen av familjemedlemmar skett? 

• Vad har nepotism för effekt på rekryteringsprocessen? 
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2.	Metod	och	genomförande 

I detta kapitel presenteras och motiveras den metod som har valts. Senare i kapitlet 

presenteras även vilka metoder som valts för datainsamling samt metodens trovärdighet. 
 

2.1 Metodval 

Valet av forskningsmetod styrs av vilken typ av information som önskas, alltså syftet 

med studien. Då vårt syfte är att öka förståelsen kring rekrytering i familjeföretag samt 

om och hur nepotism påverkar processen, anser vi att en kvalitativ forskningsmetod 

lämpar sig bättre än en kvantitativ forskningsmetod. En kvalitativ forskningsmetod 

tenderar även att vara en mer öppen forskningsstrategi i jämförelse med en kvantitativ 

forskningsmetod (Bryman & Bell, 2013). En fördel med kvalitativa intervjuer är därmed 

att man kan anpassa intervjuerna medan de pågår utefter situationen, eller rent av utefter 

de svar man får vilket innebär att man inte är lika bunden som man är genom kvantitativa 

metoder såsom frågeformulär (Ahrne & Svensson, 2013). Då vi inte vill vara bundna av 

ett frågeformulär eller liknande valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer där vi fick 

möjlighet att ställa viktiga följdfrågor som uppstod under intervjuernas gång. 

 

Genom att öka förståelsen kring hur rekryteringen ser ut i familjeföretag avser vi även att 

undersöka om och hur nepotism påverkar processen. För att på bästa sätt kunna besvara 

vårt syfte har vi genomfört intervjuer med involverade familjemedlemmar i respektive 

familjeföretag, förutom i ett företag där endast deras externa VD var villig att ställa upp 

på intervju. Då vi har undersökt om och hur nepotismen påverkar rekryteringsprocessen i 

familjeföretag, är en kvalitativ forskningsmetod bättre än en kvantitativ forskningsmetod. 

En kvalitativ forskningsmetod kan nämligen lättare fånga upp känslor och reaktioner 

(Alvehus, 2013), speciellt gällande beslut i rekryteringsprocessen.  

 

Fallstudier är en form av vetenskaplig metod som passar bra ihop med kvalitativ 

forskning av det faktum att man genom sådan metod snarare inriktar sig på insikt, 

upptäckt och tolkning än enbart hypotesprövning (Merriam, 2010). Själva fallet i vår 

studie är därför rekryteringsprocessen i familjeföretag, där vi sedan har valt ut tre företag 

i Jönköpingsregionen för att kunna besvara vårt syfte. Fallstudie väljs, som vi tidigare 

nämnt, utifrån syftet med studien och utifrån de eventuella forskningsfrågor man ställer. 

Fallstudier är förankrade i verkliga situationer och resulterar därför i mer riktiga och 
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holistiska redogörelser (Merriam, 2010). Denna typ av metod ger bokstavligen mer insikt 

och upplysning på ett sätt som vidgar läsarnas vyer. Enligt Merriam (2010) kan dessutom 

dessa insikter utvecklas till mer preliminära hypoteser som bidrar till att strukturera 

framtida forskning.  

 

2.2 Datainsamling och genomförande 

En rimlig datamängd för vår studie anser vi är 3-4 företag och tog därför kontakt med 10 

företag i Jönköpingsregionen. De kontaktades både via telefon och via mail, för att sedan 

lyckas få tag i 3 företag som var villiga att ställa upp i studien. Anledningen till att vi valt 

att studera familjeföretag i just Jönköpingsregionen är dels för att vi måste avgränsa oss, 

men även för att den måste vara ekonomiskt genomförbar. En av oss har dessutom 

kontakter med företag runt om i Jönköping. Valet av företag kan därför också beskrivas 

som ett av bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013). 

 

Som vi tidigare har nämnt har vi genomfört studien med hjälp av en kvalitativ 

undersökningsmetod. Detta med hänsyn till att vi lättare kunnat fånga upp känslor och 

reaktioner med hjälp av intervjuer (Alvehus, 2013). Intervjuer har ägt rum hos respektive 

företag, då vi såg att detta skulle underlätta tidsmässigt för våra respondenter. Vi använde 

oss av en semistrukturerad intervjuform, vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär att 

öppna frågor ställs, med utrymme för följdfrågor. Följdfrågor har varit oerhört viktiga 

under våra intervjuer då det vi märkte var att vi ibland fick bättre och mer utförliga svar 

med hjälp av följdfrågor. Intervjuerna tog omkring 45-70 minuter att genomföra, 

beroende på hur pass många följdfrågor vi ställde. Svaren har inneburit att vi tydligt ser 

att nepotism är något som förekommer vid rekrytering och vi diskuterar därför särskilt 

om och hur förekommandet av nepotism påverkar familjeföretagen i diskussionskapitlet. 

 

Vår intervjuguide togs fram med hjälp av vår teoretiska referensram där vi valt ut de bäst 

lämpade frågorna, för att kunna besvara vårt syfte. Utöver informationen från våra 

respondenter har vi tagit hjälp av Google Scholar samt relevant litteratur. Användbara 

sökord har framförallt varit familjeföretag, nepotism, formell rekrytering, informell 

rekrytering och felrekrytering. 

 

Respondenterna som valde att medverka i vår studie sammanställs i tabell nedan (Tabell 

1), där vi gett samtliga respondenter fiktiva namn. Vi har gjort ett flertal försök att 
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komma i kontakt med ägare och anställda familjemedlemmar i Företag A, men då de inte 

var villiga att ställa upp på intervju genomförde vi endast en intervju med företagets 

externa VD. 

Alla intervjuer spelades in i syfte att vi skulle kunna fokusera på respondenterna och 

deras svar, och därför inte lägga fokus på att anteckna svaren under intervjun. 

Transkriberingsarbetet genomförde vi (författarna) tillsammans efter varje utförd intervju. 

Detta gjordes dels för att minska risken att något skulle glömmas bort, men också för att 

inget skulle missförstås. Transkriberingsunderlagen har använts flitigt under hela studien, 

men framför allt under empirikapitlet. 

 

FÖRETAG Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Företag A Anna (VD) 
  

Företag B Boris (Ägare) Benita*  Bella* 

Företag C Carl (Ägare & VD) Cornelia* Camilla* 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

* Anställda familjemedlemmar 

 

2.3 Metodkritik 

Ahrne och Svensson (2013) menar att det sällan räcker att intervjua en eller ett par 

personer för att kunna få fram tillräckligt med empiri, speciellt om man ska göra en 

jämförelse. Utan de pekar på att minst tio till femton personer krävs. Dock tar de även 

upp att om man efter ett par intervjuer börjar känna igen svaren och samma svarsmönster 

återkommer i flera intervjuer, kan en så kallad mättnad uppstå. Detta innebär att fler 

intervjuer inte kommer att bidra med någon ny kunskap. De är dock tydliga med att det är 

svårt att se exakt var denna mättnadsnivå ligger. Efter sju utförda intervjuer, har vi i 

denna studie märkt av att många svar stämmer överens och att samma svarsmönster 

återkommer i många av våra intervjuer. Därför anser vi att vi nått en mättnad med vår 

utförda datainsamling, trots att vi endast intervjuat familjemedlemmar i två av tre företag. 
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Trots att vi endast genomfört sju intervjuer anser vi att vi fått tillräckligt med empiri för 

att kunna besvara vårt syfte, då de personer vi intervjuat har personalansvar, eller är 

anställda familjemedlemmar och har därmed stort inflytande i rekryteringsprocessen. 
 

2.3.1	Etiska	aspekter	

Vi har förhållit oss efter ett antal etiska regler när vi genomfört vår studie. Där i bland 

Informationskravet, Samtyckandekravet, Konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

Nyttjandekravet samt Falska förespeglingar (Ahrne & Svensson, 2013). Vi har varit noga 

med att informera våra respondenter om vårt syfte med studien och även pekat på att 

deras medverkan varit helt frivillig och anonym. Uppgifter och svar från respondenterna 

kan alltså inte utläsas från vår studie och används endast för forskningsmålet. Därmed har 

vi följt de vanligaste, och kanske viktigaste, etiska reglerna.  

 

2.3.2	Trovärdighet	

Företagen har behandlats anonymt i studien, vilket ökar trovärdigheten (Bryman & Bell, 

2013). Vi gjorde i ett tidigt skede våra respondenter medvetna om anonymiteten, då våra 

frågor kan uppfattas personliga och känsliga. Genom att göra på detta vis märkte vi att 

andelen ärliga svar från våra respondenter ökade.  

 

För att ytterligare öka trovärdigheten i studien har vi valt att använda oss av 

respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna tillfrågats om de vill granska vår 

diskussion när studien är klar. På så sätt har de bidragit med att avlägsna eventuella 

missförstånd som kan ha uppstått under intervjun (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4 Beskrivning av diskussion 

Med utgångspunkt i vår teoretiska referensram har vi utformat en diskussion där vi utgår 

ifrån våra teman (teorier) – vilka är familjeföretag, nepotism samt rekryteringsprocessen. 

 

Vi har i detta kapitel fört en diskussion kring ämnen våra respondenter har tagit upp och 

som vi ser är intressanta. Från vår insamlade empiri, har vi sett en koppling till vår 

teoretiska referensram och har diskuterat utifrån detta. Genom de teorier vi tagit ansats 

från har vi även fått klarhet och bättre förståelse för bland annat hur företagen använder 

sig av nepotism och vad det kan ha för positiva eller negativa konsekvenser för företaget. 

Vi har även diskuterat rekryteringsprocessen i de familjeföretagen vi studerat. Här har vi 
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valt att utgå ifrån en ”riktig”, formell process för att analysera och diskutera hur företag 

går tillväga i anställning av medarbetare inom familjeföretag. 

 

Vi såg det även intressant att de företag vi valt att studera var tre familjeföretag som 

skiljde sig åt på olika plan. Bland annat vilken bransch de verkar i, men även antal 

anställda. Då vi ser att detta kan påverka vårt resultat har vi även valt att ta upp detta i 

diskussionen.
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3.	Teoretisk	referensram 

Här presenteras de 3 teorier/perspektiv som har använts för att kunna analysera de svar 

vi fått från vår kvalitativa undersökning. De olika perspektiven har kommit väl till hands 

för att besvara våra frågeställningar.  

 

3.1 Familjeföretag 

I detta avsnitt beskrivs vad som definierar ett familjeföretag och vilken definition vi 

kommer att utgå från i vår studie. Sedan kommer vi att gå vidare för att genom tidigare 

forskning beskriva hur pass viktiga familjeföretagen är för välfärden. 

 

3.1.1	Begreppsdefinition	

Familjeföretag har en mängd olika definitioner, vilket orsakar oenighet bland forskarna 

och kan bland annat göra det svårt vid jämförande av familjeföretag. Även Steiger, Duller 

och Hiebl (2015) menar att det inte finns någon enhällighet om en specifik definition av 

familjeföretag och att det även kommer vara svårt att finna en specifik definition 

framöver. Nedan listas ett antal olika definitioner från olika forskare, vilket ska 

tydliggöra det påstående att det inte råder någon enhetlighet bland forskare i allmänhet. 

 

• Ward (1987) definierar ett familjeföretag som ett företag där ägandet flyttas från 

en generation till en annan. 

 

• Steier (2001) har en bred definition på familjeföretag. Han menar att 

familjeföretag är en grupp människor med samma släktband, som har ett 

gemensamt ekonomiskt intresse i ett företag. Det vill säga   alla familjeföretag kan 

innehålla allt i från syskon, föräldrar till kusiner (Steier, 2001). 

 

• Miller, Le Breton-Miller, Lester & Cannella (2007) definition av ett 

familjeföretag pekar på att en eller flera familjemedlemmar ska vara involverad i 

företaget, alternativt vara ägare av företaget. 
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I vår studie tillämpas Miller et al. (2007) definition. Vi anser att den definitionen av 

familjeföretag stämmer bäst in på de företag som undersöks för att besvara våra frågor, då 

samtliga företag som studerats består av en eller flera familjemedlemmar och/eller ägs av 

en familjemedlem. 

 

3.1.2	Varför	är	familjeföretag	viktiga?	

Privat ägande utgör 90 % av alla företagsformer världen över, vilket gör denna 

ägandeform till den mest dominerande. Av dessa 90 % är familjeföretag den mest vanliga 

företagsformen (Hall & Melin, 2010). Det faktum att familjeföretag är världens mest 

dominerande företagsform är även något som Gersick, Davis, McCollom Hamton och 

Lansberg (1997) pekar på. Habbershon och Williams (1999) tar upp ett flertal olika 

konkurrensfördelar som återfinns inom familjeföretag vilket dessutom gör dem viktiga 

för välfärden. Familjeföretag har ofta beskrivits ha ett tålmodigt kapital (de Visscher, 

Aronoff & Ward, 1995), dvs., förmåga att långsiktigt investera i avkastningsmöjligheter 

snarare än enbart kvartalsvis (Dreux, 1990). Familjeföretag sägs även ha högre 

vinstmarginaler, snabbare tillväxt, mer stabil inkomst och lägre aktieutdelning 

(McConaughy, Walker, Henderson & Mishra, 1995). Dessutom har familjeföretag 

uppvisat lägre skulder och en mycket bättre avkastning på den ursprungliga investeringen 

än icke-familjeägda företag (Dreux, 1990; Gallo & Vilaseca, 1996). Detta tyder på bättre 

förvaltad kapitalstruktur och mer effektiv fördelning av resurser (Monsen, 1969). 

 

3.2 Nepotism 

Nepotism - även kallad svågerpolitik, innebär favorisering av släkt/vänner vid tillsättande 

av tjänst utan att ta hänsyn till meriter (Nationalencyklopedin, 2016). Ford och 

McLaughlin (1986) definierar nepotism som anställning av släktingar inom samma 

organisation. Enligt Wexler (1982) är nepotism ett negativt ord som bland annat innebär 

favorisering, oförtjänta belöningar och orättvis diskriminering vid anställning eller rent av 

bara att familjemedlemmarna får fördelar som övriga anställda inte får ta del av. 

Nepotism inträffar när de så kallade grundreglerna för rättvisa i företagssystemet kränks, 

med andra ord när familjemedlemmar anställs eller erhåller belöningar eller andra 

privilegier som de inte skulle varit berättigade till gällande varken meriter eller 

kompetens (Lansberg, 1983). Man skulle kunna säga att familjemedlemmar som inte har 

de meriter som krävs istället förlitar sig på sina familjekontakter för att förbättra sin 
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karriär. Därför anses nepotism som orättvist för de övriga anställda, men det kan också 

anses vara både riskfyllt och skadligt för företaget (Padgett & Morris, 2005; Ward, 2005).  

 

Tidigare studier tyder på att det finns en allmän negativ attityd gentemot förekomsten av 

nepotism i företag. Detta har i många fall lett till tillämpandet av så kallade antinepotism-

regler, det vill säga regler om att nepotism inte får förekomma i företag (Ewing, 1965; 

Padgett & Morris, 2005; Wexler, 1982). Men trots denna negativa syn på nepotism 

förekommer begreppet i de flesta företag vid anställning, både formellt och informellt 

(Padgett & Morris, 2005; Wexler, 1982). Inom jordbruksbranschen är däremot nepotism 

något som anses vara mer accepterat (Vinton, 1998). Ward (2005) menar att nepotism 

ofta nämns som något negativt för företaget, men vill dock vara tydlig med att det även 

kan finnas positiva sidor med begreppet. Många forskare menar att nepotism rent av är en 

rättighet för vissa då familjeföretagen till exempel är viktiga marknadsaktörer som i 

många fall överträffar icke familje-ägda företag, genom att familjeföretagens framgång 

hänger på just ”inblandandet” av familjemedlemmar (Padgett & Morris, 2005). Padgett 

och Morris (2005) menar även att just favoriseringen av familjemedlemmar är något som 

måste förekomma i viss grad, om familjeföretagen vill behålla företaget inom familjen.  

 

Som nämnt ovan finns det forskare som menar att nepotism inte bara har negativa sidor, 

utan även positiva. Familjemedlemmar växer upp med företaget, vilket innebär att de har 

lång kunskap och erfarenhet om företaget som utomstående parter omöjligen kan mäta 

sig med. Denna syn på nepotism är något som Ward (2005) kallar för en idiosynkratisk 

kunskap. Denna företagskunskap är något som Sirmon och Hitt (2003) menar utgör ett av 

de viktigaste dragen hos de familjemedlemmar eller släktingar som kan tänkas arbeta i 

familjeföretaget. Denna syn på nepotism kan också anses vara en stor konkurrensfördel 

för många företag, då den kunskap familjemedlemmarna har exempelvis leder till kortare 

inlärningstid (Dyer, 2006; Vinton, 1998). En annan betonande fördel med nepotism är det 

faktum att familjemedlemmar är mer lojala och är mer långsiktigt engagerade i företaget, 

på grund av att de har en djupare förståelse och starkare passion för familjen och då även 

familjeföretaget (Leach, 2007; Vinton, 1998; Ward, 2005). Många forskare pekar på att 

nepotism är ett sätt att säkerställa att personalen är hängiven och mer engagerad och då 

speciellt i de mindre familjeföretagen (Abdalla, Maghrabi & Raggad, 1998; Sirmon & 

Hitt, 2003). Att en högt uppsatt person i familjeföretaget bär samma namn som 

familjeföretaget anses för många vara en viktig faktor, dessutom känner 
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familjemedlemmarna ett större ansvar att värna om företagets rykte mer än utomstående 

anställda (Dyer, 2006; Kets de Vries, 1993; Ward, 2005). Förutom att familjemedlemmar 

sägs vara mer lojala gentemot familjeföretaget än de övriga anställda, sägs 

familjemedlemmar också vara villiga att jobba hårdare och längre än de övriga och vara 

mer flexibla gällande både arbetsroller och arbetsuppgifter (Carlock & Ward, 2005; Dyer, 

2006). Denna form av lojalitet och engagemang som familjemedlemmarna har anses 

enligt Lee (2006) vara en viktig faktor för familjeföretagens framgång. Dessutom anses 

dessa faktorer vara en av de bidragande orsakerna till varför familjeföretag är mer 

framgångsrika än icke-familjeägda företag (Lee, 2006; Vinton, 1998). Men om 

familjeföretag fokuserar allt för mycket på att denna idiosynkratiska kunskap måste 

finnas i företaget, kan de istället förlora annan viktig kompetens som övriga kandidater 

kan tillföra företaget (Barbera & Hasso, 2013). Kompetens som många 

familjemedlemmar inte har på grund av att de inte tidigare arbetat i andra företag än just 

familjeföretaget (Lansberg, 1983). 

 

Lansberg (1983) är en av många forskare som menar att anställning av 

familjemedlemmar måste ske enligt samma regler som vid anställning av icke-

familjemedlemmar. De ska alltså behandlas likvärdigt med icke-familjeägda ansökanden, 

gällande kompetens och meriter. Lansberg (1983) och Ward (2005) menar att hela 

företagets framgång kan äventyras om släktskap prioriteras framför kompetens. 

Författarna menar att detta leder till att familjemedlemmarna endast anställs på grund av 

släktskapet och har egentligen inget av värde att erbjuda familjeföretaget (Kets de Vries, 

1993). Den absolut största nackdelen med nepotism är att det leder till oklarhet och 

orättvisa i företaget (Ford & McLaughlin, 1986). Forskarna är även tydliga med att 

påpeka att vid exempelvis anställning, befordran eller bonusar är det svårt att avgöra om 

beslut tagits beroende på meriter eller släktskap.  

 

Som vi tidigare har nämnt är det påvisat att nepotism leder till konflikter inom företaget 

(Ford & McLaughlin, 1986; Abdalla et al., 1998; Kets de Vries, Carlock & Florent-

Treacy, 2007). Extra tydligt blir det om exempelvis en familjemedlem anställs för en 

position som utan svårigheter hade kunnat tillsättas av en icke-familjemedlem som har 

betydande mer kompetens och erfarenhet för tjänsten i fråga. Detta leder enligt forskarna 

även till konflikter bland personalen. Abdalla et al. (1998) samt Ford och McLaughlin 

(1986) hävdar att denna orättvisa och oklarhet med nepotism i familjeföretagen leder till 
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att de övriga anställda genererar mindre lojalitet och motivation för sitt arbete och för 

företaget i sig. Det leder också till att de blir mindre villiga att stanna långsiktigt inom 

företaget (Bertrand & Schoar, 2006; Kets de Vries, 1993). Som tidigare nämnts är det 

vanligt att övriga anställda ser ner på de som anställts på grund av släktskap och inte 

meriter, vilket ofta leder till konflikter mellan de anställda (Padgett & Morris, 2005). 

 

Anställning av familjemedlemmar med sämre erfarenheter och meriter än övriga 

sökanden, gör att familjeföretaget står inför ett tydligt problem; de saknar anställda med 

tillräckligt kvalificerad arbetskraft för att fortsätta driva ett framgångsrikt företag 

(Barbera & Hasso, 2013). Sirmon och Hitt (2003) är två forskare som identifierar 

anställandet av familjemedlemmar med sämre kompetens än övriga sökanden som ett av 

de största problemen med nepotism. De konkurrensfördelar som tidigare nämnts med 

nepotism kan samtidigt innebära konkurrensnackdelar, när denna familjekoppling 

förekommer hos familjeföretagen (Dyer, 2006).  

 

Innebörden av nepotism har varit behjälpligt när vi vill öka förståelsen kring rekrytering i 

familjeföretag samt om och hur användandet av nepotism påverkar 

rekryteringsprocessen. Begreppet nepotism har varit återkommande i våra intervjufrågor, 

vilket kan utläsas i studiens bilagor.  

 

3.3 Rekryteringsprocessen 

Vid identifiering av rekryteringsbehov genomförs en rad olika aktiviteter i syfte att 

attrahera potentiella kandidater (Barber, 1998), som senare kan fylla upp eventuella 

tjänster (Heneman et al., 1983). 

 

Begreppet felrekrytering är ett svårdefinierat begrepp och alla har vi olika uppfattningar 

om vad som är bristande kompetens eller om en individ passar in eller inte.  

En formell rekryteringsprocess kostar pengar. Det handlar bland annat om kostnader för 

annonsering, tid för behandling av ansökningar med mera (Lindelöw, 2003). 

Enligt Hallén (2005) beror de flesta felrekryteringar på ett dåligt förberedelsearbete 

snarare än på en sämre intervjuteknik. Det är svårt att helt undvika felrekryteringar, även 

de mest kunniga rekryterare kommer att stöta på det under sin karriär. Det är inte ett lätt 

arbete att matcha rätt person till rätt företag, även om det underlättar att man följer en 
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rekryteringsprocess till punkt och pricka. Även om matchningen verkar perfekt från 

början kan man inte veta hur en människa kommer att agera och reagera i framtiden.  

 

Men vad som också är viktigt att komma ihåg är att det inte bara är organisationens 

intresse att lägga ner tid på att hitta rätt person för rätt tjänst, utan det är naturligtvis lika 

mycket individens intresse. Samtidigt som man sällan är beredd på att ge en uppriktig 

bild av sina svagheter, drömmar och förhoppningar, på sitt CV eller under en intervju, är 

chansen för att en felrekrytering ska ske större om man inte är uppriktig. Här kan det på 

vägen uppstå missförstånd parter mellan. Varken företaget eller den anställde tjänar ju på 

att få ett jobb som man inte klarar av eller rent av inte passar för. Det är heller inte en bra 

lärdom för individen att få, om man hamnar på fel tjänst eller i fel företag, då man måste 

börja om från början igen med att söka nytt jobb. Att istället följa en strukturerad mall 

kan lära en att förutse åtminstone en del av de missbedömningar som kan uppkomma, 

samt övriga felsteg (Lindelöw, 2003). Hallén (2005) menar att felrekryteringar minskar 

genom att arbeta systematiskt och planmässigt.  

 

Armstrong (2009) har kartlagt en mängd rekryteringsaktiviteter som en arbetsgivare bör 

genomföra i rekryteringsprocess, vilka vi enbart använder som en “mall” för att visa vad 

familjeföretagen “hoppar över” när de anställer familjemedlemmar/släktingar genom en 

informell rekryteringsprocess. I Tabell 2 (inspirerad av Armstrong, 2009) listas de 

rekryteringsaktiviteter som den formella rekryteringsprocessen innefattar.   
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 Rekryteringsaktiviteter 

1 Definierande av krav 

2 Attrahering av kandidater 

3 Urval av ansökningar 

4 Intervjuer 

5 Tester 

6 Bedömning av kandidater 

7 Erhållande av referenser 

8 Kontroll av ansökan 

9 Anställningserbjudande 

10 Uppföljning av övriga kandidater 

Tabell 2. Rekryteringsaktiviteter, inspirerad av Armstrong (2009) 

 

Definierande av krav 

Det första steget i rekryteringsprocessen innebär att man som arbetsgivare identifierar 

vilken typ av tjänst som skall tillsättas. Här görs det en rollprofil innehållande vad som 

förväntas av den potentiella medarbetaren i tjänsten som skall tillsättas, bland annat 

information gällande villkor, specifika krav samt utvecklings- och 

avancemangsmöjligheter. Detta steg utgör grunden för en personspecifikation, som också 

kan benämnas arbetsspecifikation. Arbetsspecifikationen innehåller de kunskaper, 

färdigheter & förmågor som krävs för tjänsten. Breaugh och Starke (2000) menar att det 

första steget är det viktigaste, då man här sätter de mål man vill uppnå med den nya 

tjänsten. Om klara mål inte har fastställts blir det allt svårare att genomföra en 

rekryteringsprocess.  

 

Attrahering av kandidater 

I detta steg identifierar arbetsgivaren vilka kanaler som är bäst lämpade för att attrahera 

potentiella kandidater. Armstrong (2009) menar att man (1) bör analysera de för- och 
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nackdelar som finns i de identifierade kraven för att kunna utveckla ett employer brand 

(hur man vill bli sedd som arbetsgivare), (2) analysera kraven för att fastställa vilken 

slags person som behövs och (3) identifiera de kanaler som man vill attrahera 

medarbetare genom. Exempel på kanaler är annonser, sociala medier eller annonsering av 

den lediga tjänsten online (exempelvis på företagets hemsida). 

 

Urval av ansökningar 

Här sammanställs kandidaternas meriter och erfarenheter, för att se vilka som matchar 

och vilka som inte matchar med arbetsspecifikationen.  

 

Intervjuer 

De kandidater som matchat arbetsspecifikationen går vidare i processen. Därefter 

genomförs en intervju, där arbetsgivaren får en klarare bild av kandidaten på ett mer 

personligt plan. Intervjuer är den urvalsmetod som används mest frekvent (Armstrong, 

2009). 

 

Tester 

I nästa steg genomför kandidaten olika typer av tester. Intelligenstester syftar till att mäta 

kandidatens mentala förmåga, vilket görs genom att kandidaten testas i abstrakt tänkande 

och resonemang. En annan typ av test är personlighetstest, vilka görs i syfte att identifiera 

om kandidaten har den personlighet som krävs för tjänsten. 

 

Bedömning av kandidater 

Utifrån information man fått fram om de utvalda kandidaterna och genomförda tester 

görs i detta steg en bedömning av kandidaterna. 

 

Erhållande av referenser 

Insamlandet av referenser syftar huvudsakligen till att få möjlighet att från tidigare 

arbetsgivare få en annan bild av kandidaterna och vad de haft för tidigare arbetsuppgifter. 

 

Kontroll av ansökan 

Med hänsyn till den information som arbetsgivaren tidigare fått av kandidaterna, ska 

denna information i detta steg granskas. I en undersökning genomförd av CIPD (2013) 

visade det sig att kandidater ofta ljuger om deras utbildning eller tidigare erfarenheter. Av 
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denna anledning är det därför lämpligt att kontrollera angivna skolinstitutioner och 

tidigare arbetsgivare. 

 

Anställningserbjudande 

Efter att referenser har erhållits och ansökan är kontrollerad återstår det slutliga steget i 

urvalsprocessen - jobberbjudandet. I detta steg skrivs det även ett kontrakt med 

kandidaten. 

 

Uppföljning till övriga kandidater 

Det är av stor vikt att återkoppla till de kandidater som inte erhållit ett jobberbjudande, 

för att säkerställa dem om att en anställning inte är aktuell. Detta steg är även viktigt då 

en utvärdering av processen kan göras, för att identifiera vad som gick bra och vad som 

kunde göras bättre. 

 

3.3.1	Rekryteringsprocessen	i	familjeföretag	
Att rekrytera medarbetare till mindre familjeägda företag är inte alltid lätt, då de kanske 

inte har ett lika etablerat varumärke som större företag. Williamsson (2000) menar att ju 

mer formaliserade och riktiga HR- och rekryteringsprocedurer ett företag har, desto mer 

legitim ses man som arbetsgivare. Detta gör attraherandet av nya medarbetare mer 

okomplicerad. Trots detta visas en trend hos familjeägda företag att rekrytera 

familjemedlemmar/släktingar. Studier gjorda av PricewaterhouseCoopers (2010a), 

kommer fram till att över 60 % av företagen tenderar att anställa 

familjemedlemmar/släktingar utan att de behöver konkurrera med utomstående sökanden. 

Som vi tidigare har nämnt i studien kallas denna form av rekrytering för informell 

rekrytering och anses vara extra vanlig i just familjeföretag.  

 

Vid tillsättande av tjänst genomförs en rad olika aktiviteter i syfte att attrahera potentiella 

kandidater (Barber, 1998), som senare förväntas uppfylla eventuella tjänster (Heneman, 

et al., 1983). Armstrong (2009) har kartlagt en mängd rekryteringsaktiviteter som en 

arbetsgivare bör genomföra vid attrahering och eventuell anställning av potentiella 

kandidater. Aktiviteterna innefattar bland annat definierande av krav, attrahering av 

kandidater och urval av sökande. 
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Även om familjemedlemmar som sagt må bidra med mer företagskompetens och lojalitet, 

bör familjemedlemmar skaffa sig arbetserfarenhet utanför familjeföretaget innan de 

rekryteras in i familjeföretaget (Levinson, 1971). Trots detta anser familjemedlemmar sig 

ofta vara självklara kandidater till tjänster inom familjeföretaget, utan att behöva 

konkurrera med utomstående parter (Lansberg, 1983). De kan också känna sig ”låsta” till 

familjeföretaget och konflikter i samband med detta kan komma att bli mycket dyra 

(Schulze, Lubatkin & Dino, 2003a). Det finns många olika anledningar varför 

familjemedlemmar anses “låsta” till företaget eller varför det de ofta favoriseras vid 

tillsättande av tjänst. En orsak kan vara att de känner sig tvungna att tillhöra företaget 

(Kellermanns & Eddleston, 2004). Levinson (1971) märkte tidigt att det vore mer 

gynnsamt för företag, speciellt för långsiktig överlevnad, att rekrytera utomstående 

medarbetare och inte bara familjemedlemmar. Att familjemedlemmar favoriseras kan 

därför leda till att familjeföretaget istället förlorar viktig kompetens när de väljer bort 

utomstående sökande (Barbera & Hasso, 2013). Även övriga anställda inom företag anser 

att de som blivit anställda på grund av släktskap och inte meriter är mindre kompetenta 

och effektiva än övriga anställda (Padgett & Morris, 2005). 

 

3.4. Sammanfattning av teorier 

Vi har i den teoretiska referensramen diskuterat familjeföretag som den mest 

dominerande företagsformen på marknaden (Hall & Melin, 2010). Lansberg (1983) pekar 

dock på att det kan uppstå problematik i form av konflikter mellan företaget och familjen 

då de två systemen består av olika normer och värderingar. Gällande situationer som har 

att göra med familjemedlemmars anställningar kan det här bli frågan om nepotism, vilket 

vi även diskuterar i referensramen. Tidigare forskning har visat på att familjeföretag 

använder sig av informella rekryteringsaktiviteter och HRM-aktiviteter i övrigt, snarare 

än formella HRM-aktiviteter. Enligt Hill och Stewart (1999) är anledningen till detta att 

familjeföretag bör vara mer flexibla för att kunna stå emot den konkurrens som 

familjeföretag står inför. 
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4.	Empiri	

Nedan presenteras det resultat vi erhållit i vår studie. Kapitlet inleds med en tabell, som 

är behjälplig för att få en ökad förståelse för vart vi fått empirin från. Empirin 

sammanställs därefter utifrån de företag vi hämtat empirin från.  

 

4.1 Presentation av företag 

I tabellen nedan sammanställer vi de familjeföretag vi har undersökt, med grundläggande 

fakta om respektive företag, för att ge en tydligare bild. Specifikt visar tabellen hur 

många anställda de har samt hur många engagerade familjemedlemmar som finns i 

respektive familjeföretag.  

 Företag A Företag B Företag C 

Familjeföretag Ja Ja Ja 

Antal anställda 135* 81** 20 

Antal engagerade familjemedlemmar 4 5 5 

Tabell 3. Beskrivning undersökta familjeföretag 

* Totalt inom hela koncernen 

** Totalt i Jönköping inklusive huvudkontoret 

 

4.2 Företag A 

4.2.1	Familjeföretag	
Anna (Respondent 1, Företag A) är en extern VD och har inga släktband till familjen i 

företaget. Dock har hon tidigare erfarenhet som vice VD, och har arbetat med familjens 

ägare under många år. Men då företagets ägare klev av VD-positionen övertog Anna 

denna tjänst. Något som inte framgick i intervjun var om hon fick denna tjänst på grund 

av meriter, eller om hon anställdes då hon hade en så pass god insikt i företaget. 

 

Företagets ägare är idag mindre aktiv i verksamheten, men är desto mer aktiv i styrelsen 

och när exempelvis nya chefer ska tillsättas till företaget. Ägaren är den andra i 

generationen och gällande övriga familjemedlemmars involverande i företaget har den 

äldsta dottern i nuläget en heltidsanställning med ansvar för flera butiker lokalt i 



	
	

29	

Jönköpingsregionen. Den mellersta dottern är deltidsanställd och utbildar sig inom 

marknadsföring. Där av hjälper hon till med företagets hemsida och med 

marknadsföringen. Även den yngsta dottern är deltidsanställd i familjeföretaget och 

hjälper till i butikerna vid behov. 

 

4.2.2	Nepotism	
Ägarens samtliga döttrar är involverade på ett eller annat sätt i företaget på olika nivåer. 

Anna menar även att det är viktigt att företaget stannar inom familjen, då 

familjemedlemmar känner extra mycket för företaget. Eftersom respondenten kommer 

utifrån och inte har några släktband till familjen ser hon detta som problematiskt, då 

döttrarna förr eller senare troligen kommer ta över hennes roll som VD.  

 

“Som jag brukar säga: att jag lär upp mina anställda (ägarens döttrar) och att de 

kommer sparka mig sen” 

 (Anna, Företag A)  

 

Familjemedlemmars involverande i företaget är viktig för familjeföretaget, men Anna ser 

även att det är av stor vikt att familjemedlemmar skaffar sig arbetslivserfarenhet utanför 

företaget. Detta ger dem inblick i andra verksamheter och lärdom i att se saker och ting ur 

olika perspektiv. Företagets ägare, som tyvärr inte var villig att ställa upp på intervju, var 

iväg under flera år och skaffade sig arbetslivserfarenhet utanför familjeföretaget innan 

hen tog över från sina föräldrar.  

 

Anna är noga med att påpeka för de anställda familjemedlemmarna att de alltid kommer 

ha alla andras ögon på sig. Det innebär att de alltid kommer få prestera dubbelt så bra 

som alla andra men även om de gör det så kommer alla att ha synpunkter ändå. 

Ytterligare negativt med nepotism enligt Anna är att man kan förlora extern kompetens, 

genom att tjänsten utformas utefter vad den tilltänkta familjemedlemmen kan och inte 

utefter vad som egentligen krävs. Detta kan ses som ett slugt sätt att undvika den 

förlorade kompetensen. 

4.2.3	Rekryteringsprocessen	
Generellt går samtliga sökanden till Företag A igenom en rekryteringsprocess, vilken 

oftast görs inom företaget. Beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas, sätts krav 
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upp utefter detta. Tillsättandet av butikschefer är något som VD står för och 

butikscheferna i sin tur har hand om bemanning av personal i butikerna, och tar vid behov 

hjälp av VD för att få råd om kandidater som valts ut. Butikscheferna använder sig oftast 

av informell rekrytering, då de sett att detta ofta genererat mer arbetsvilliga och lojala 

anställda. Vid rekrytering till butikerna läggs även stor vikt vid den personliga 

lämpligheten, då det är viktigt att de sökande är “service-minded”. Om det istället rör sig 

om högre befattningar, såsom ekonomichef tar företaget hjälp av ett rekryteringsföretag 

för att hitta den rätta personen med den rätta kompetensen. Då genomförs en formell 

rekryteringsprocess. 

 

När familjemedlemmar ska komma in i företaget genomförs inte någon speciell 

rekryteringsprocess. Annat gäller det vid tillsättandet av chefstjänster, då 

familjemedlemmar får skicka in en ansökan som alla andra. Anna berättade dock om ett 

tidigare case där hon stod inför en specifik rekrytering av en chefstjänst. I det specifika 

fallet var det svårt att förbise familjemedlemmar som också hade sökt tjänsten. Detta ger 

indikationer på att företaget och även den externa VDn vill välja familjemedlemmar 

framför utomstående sökande. Det Anna pekar på är att det är viktigt för företaget att ha 

familjemedlemmar engagerade i företaget. Ett citat från Anna pekar på att även om hon 

sitter som VD har hon svårt att gå förbi en familjemedlem, vilket visar på att 

familjemedlemmar favoriseras framför övriga sökanden. 

 

“Även om jag sitter som VD så har jag svårt att gå förbi en familjemedlem” 

(Anna, Företag A) 

 

Vid behov av nya medarbetare fokuserar man på att rekrytera kandidater som gynnar 

företaget på lång sikt, då det är kostsamt att genomföra rekryteringar. Anna pekar även på 

att det är svårt att garantera att någon stannar i företaget. Det är då mycket viktigt att 

framstå som en attraktiv arbetsgivare för att medarbetarna ska känna motivation till att 

stanna kvar inom företaget. Detta är även av stor vikt då det råder en relativt hög 

personalomsättning inom företaget. Hon menar även på att detta beror på att 

verksamhetens butiker till stor del består av yngre medarbetare som “gör en genomfart 

efter studenten” (Anna, Företag A) i butikerna för att jobba i några år för att sedan börja 

på högskolan.  
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4.3 Företag B 

4.3.1	Familjeföretag	
Boris (Respondent 1, Företag B) är företagets första ägargeneration och är för närvarande 

styrelseordförande och klev av VD-rollen för omkring 10 år sedan. Nuvarande VD är 

Boris svärson, alltså gift med Benita (Respondent 2, Företag B). När företaget startades 

låg fokus på arbetsmarknadsutbildningar inom IT, entreprenörskap och restaurang. Boris 

fru var involverad i företaget under 10 år strax efter att företaget startats upp. Hon hade 

inte någon specifik tjänst utan gjorde det som hon var bra på, det vill säga att se till så att 

alla gör rätt. Benita var arbetslös och praktiserade på ett dagis när Boris bestämde sig för 

att starta en högstadieskola. Då fick Benita en tjänst på ekonomiavdelningen på företaget. 

Bella (Respondent 3, Företag B) har en lärarutbildning i botten och det föll sig därför 

naturligt att hon skulle börja arbeta på sin fars nystartade högstadieskola. Bella var med 

och ansvarade vid uppstarten av skolan, men flyttade sedan över till huvudkontoret två år 

senare för att avlasta Benita då företaget vuxit och hon inte hann med alla fakturor själv. 

Bella tog efter ett par år över all lönehantering i företaget, då dåvarande anställd inte 

skötte arbetsuppgifterna korrekt. Både Benita och Bella är delägare i företaget och sitter 

även med i styrelsen, de arbetar väldigt flexibelt vilket innebär att de gör sina 

arbetsuppgifter när de har tid. Denna överenskommelse beror främst på att de är delägare. 

Övriga familjemedlemmar som är involverade inom företaget är Boris barnbarn, som 

nyligen blivit anställd inom familjeföretaget. Rekryteringen skedde här informellt, det vill 

säga genom rekommendationer. 

 

4.3.2	Nepotism	
Som tidigare nämnts är de flesta familjemedlemmarna involverade eller har varit 

involverade på ett eller annat sätt. Frun arbetade som tidigare nämnt med ospecifika 

administrativa arbetsuppgifter och döttrarna har hand om lönehantering och 

fakturahantering. Boris känner stor trygghet i att företaget består av familjemedlemmar, 

då de värnar om företaget på ett annat sätt och är mer lojala. Dessutom ökar säkerheten 

att saker och ting blir utförda på ett korrekt sätt. Att anställa familjemedlemmar kan leda 

till förlorad kompetens, vilket Boris håller med om. Dock anses kompetensen vara 

tillräcklig i detta fall då han aldrig skulle anställa en familjemedlem om den inte ansågs 

klara av uppgifterna. Finns inte den specifika kunskapen som behövs hos en 

familjemedlem finns alltid möjligheten till utbildning. Även Benita och Bella håller med 
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om att familjemedlemmar värnar om företaget på ett annat sätt och att risken finns att viss 

kompetens kan gå förlorad vid användandet av nepotism. Dock poängterar Bella att 

nepotism inte handlar om att favorisera utan om att sätta de personer man litar på i viktiga 

positioner. 

 

“Det handlar inte om att favorisera sina familjemedlemmar utan att sätta de personer 

man litar på i viktiga positioner” 

(Bella, Företag B) 

 

Positionen som VD har Boris svärson haft sedan ungefär 8 tillbaka. Svärsonen har 

tidigare arbetat som säljare inom företaget och sedan arbetat sig uppåt i företaget. Men att 

svärsonen tillhör familjen tycker inte Boris har varit betydande i detta fall. De största 

faktorerna till anställningen av svärsonen var att han hade den kompetens som krävdes 

och därmed var lämpad för tjänsten. Några tidigare VDar har varit externa och enligt 

Boris har detta fungerat utmärkt, vilket kan komma att ske även i framtiden om svärsonen 

beslutar att kliva av. Ett framtida generationsskifte har varit ett hett ämne runt 

middagsbordet, men då ingen familjemedlem är villiga att ta över företaget just nu får 

framtiden avgöra vad som kommer att ske. Skulle ingen vilja ta över företaget ser dock 

Boris inget fel med att sälja företaget vidare. Dock medger Benita att hon skulle kunna 

tänka sig ta över företaget men då som en icke-aktiv ägare på grund av att hon för 

närvarande driver ett eget krävande företag. För att behålla “hjärtat i verksamheten” ser 

helst Bella att en familjemedlem tar över företaget vid ett eventuellt generationsskifte. 

 

“Jag känner en stor säkerhet över att saker och ting blir korrekt utförda när mina 

familjemedlemmar utför dem” 

(Boris, Företag B) 

 

Som vi tidigare har nämnt kan nepotism leda till obekväma och ansträngda relationer 

mellan familjemedlemmar och övriga anställda. Detta är något som både Benita och Bella 

har upplevt, då de båda känner att de inte riktigt är “en i gänget” utan att man istället är 

lite mer utstött. Även Boris medgav att hans fru kände likadant när hon arbetade i 

företaget. Man fick inte vara med på samma sätt som de andra utan sågs istället som 

“frun” eller “dottern”.  
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4.3.3	Rekryteringsprocessen	
Tidigare användes både informell rekrytering och formell rekrytering. Tyvärr ledde 

många av de informella rekryteringar till felrekryteringar, vilket blev mycket kostsamt för 

företaget. Därför har man beslutat att hädanefter använda sig av enbart formell 

rekrytering. Exempelvis när de anställt vänner eller bekanta har detta tidigare orsakat 

problem för företaget och i längden blivit kostsamt. 

 

Vid rekrytering av rektorer och andra högre tjänster används ett rekryteringsföretag. Trots 

att detta val av rekryteringsprocess är mer kostsamt än informell rekrytering, används 

denna metod mest för att undvika felrekryteringar och för att få bättre hjälp med urval av 

lämpliga kandidater. Ytterligare en anledning är att rekryteringsföretaget har större 

erfarenhet och kunskap inom området och kan på så sätt lättare hitta rätt personer utifrån 

deras krav- och kompetensprofiler. De har även mer erfarenhet av att intervjua 

kandidater. Tillsättande av lärare och “lägre” positioner inom företaget sköts av 

respektive rektorer. Dock sker det genom formell rekrytering, exempelvis via 

annonsering av tjänsten på arbetsförmedlingens hemsida. De använder sig inte av något 

rekryteringsföretag utan sätter själva upp krav- och kompetensprofiler utefter varje tjänst.  

 

När Boris fru, döttrar och barnbarn skulle komma in i företaget användes ingen formell 

rekrytering. De gick inte igenom samma rekryteringsprocess som övriga anställda inom 

företaget utan anställdes direkt istället. Bella var till exempel ett självklart val vid 

uppstart då hon var den enda med tidigare pedagogisk erfarenhet och lärarutbildning. 

Benita hade ingen tidigare erfarenhet, vilket innebar att hon fick utbildning på plats om 

hur fakturahanteringen skulle ske. När det gällde anställningen av barnbarnet, gick hen 

heller inte igenom någon formell rekrytering utan tillsattes direkt när det var en tjänst 

som blev ledig. 

 

4.4 Företag C 

4.4.1	Familjeföretag	
Carl (Respondent 1, Företag C) är ägare och VD i familjeföretaget och har ägt företaget 

sedan starten och under årens gång har flera familjemedlemmar och släktingar varit 

involverade. Idag är frun ekonomiansvarig, en roll som tidigare var tillsatt av en annan 

släkting. Familjens tre döttrar är alla involverade i företaget. En av döttrarna är 

heltidsanställd, en är deltidsanställd och en är extraanställd. Deras son är för tillfället för 
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ung för att kunna arbeta. Cornelia (Respondent 2, Företag C) har i dagsläget en 

heltidstjänst och ansvarar för en stor del av butiken. Camilla (Respondent 3, Företag C) 

jobbar idag extra och hjälper till vid behov.  

 

4.4.2	Nepotism	
Alla i familjen är involverade i familjeföretaget och ingen av dem har genomgått någon 

form av rekryteringsprocess. De har antingen anställts på grund av att det behövs mer 

personal eller så har det skapats en specifik tjänst till dem då det faller sig naturligt för 

dem att arbeta i företaget. Detta är något som Camilla håller med om, då hon menar att på 

samma sätta som andra i hennes ålder hjälper till hemma, hjälper hon familjen i butiken. 

Det finns alltså inga speciella anställningsregler för familjemedlemmar, då det ses som 

viktigt för ägaren att familjen ska vara involverade i företaget.  

 

“Det vore inget familjeföretag om inte familjen var involverad” 

(Carl, Företag C) 

 

Många forskare menar att familj/släktingar inte får prioriteras framför kompetens, 

eftersom det kan äventyra hela företagets framgång, vilket är något som håller Carl håller 

med om. Dock är kompetens något som man kan lära sig och växa in i, vilket innebär att 

man inom Företag C hellre anställer en “grön” person som kan formas efter företagets 

värderingar och grunder för att på så sätt bättre passa in i gruppen. Företaget består, som 

tidigare har nämnts, bara av 20 anställda och därför är sammanhållningen en mycket 

viktig faktor i familjeföretaget. Trivseln är så pass hög att nästan 90 % av de anställda 

stannar kvar till pensionen och därför är inte personalomsättningen särskilt hög på 

företaget.  

 

Att familjemedlemmar rekommenderas att skaffa sig arbetserfarenhet utanför 

familjeföretaget innan de börjar arbeta inom familjeföretaget, är något som Carl tycker 

passar in på större företag. Att denna värdering har gått vidare till Carls dotter visas 

tydligt då hon (Cornelia) i en intervju med oss sa att hon inte haft någon annan 

anställning utöver den heltidstjänst hon har idag inom familjeföretaget. Vid ett eventuellt 

generationsskifte ser man helst att en familjemedlem tar över företaget, men det är inget 

som är aktuellt i dagsläget. Carl menar att det är viktigt att kunna ta ett steg tillbaka och 
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låta en familjemedlem ta över rollen som butikschef frivilligt, då det inte är aktuellt att 

tvinga någon till att ta över familjeföretaget. Dock ser både Cornelia och Camilla inga 

som helst problem med att ta över ägarrollen, då de trivs mycket bra inom företaget. 

 

Förhållandet mellan familjemedlemmar och övriga anställda ses ofta som något stelt 

enligt forskare, men det är inget som märks i denna butik. Det är generellt något som 

samtliga respondenter samtycker med. Något som verkade vara vanligt förekommande 

dock, var att övriga medarbetare ibland använder sig av “fjäsk” gentemot 

familjemedlemmar. Men i övrigt så trivs alla mycket bra ihop och det är sällan som bråk 

eller andra dispyter kommer upp till ytan. Enligt Camilla ser hon även att de som är 

familjemedlemmar behandlas på samma sätt som icke-familjemedlemmar, och att de vid 

ingången i företaget fick börja med att plocka varor som vem som helst.  

 

“Många tror att det är ”lättare” eller ”smidigare” att ha sina föräldrar som 

arbetsgivare, men jag kan istället uppleva att vi fått ta mer ansvar än andra” 

(Camilla, Företag C) 

 

4.4.3	Rekryteringsprocessen	
Ingen av de anställda har genomgått en formell rekryteringsprocess. Carl har aldrig 

behövt söka personal till någon tjänst och som tidigare nämnts har familjemedlemmar 

snarare “växt” in i företaget och varit villiga att hjälpa till. Carl säger vid många tillfällen 

under intervjun att döttrarnas och sonens engagemang i familjeföretaget är frivilligt. 

Detta är även något som resterande respondenter samtycker med. Cornelia menar att 

föräldrarna alltid haft dörrarna öppna och uppmuntrat andra val som de gjort i livet. 

 

Rekryteringen som sker är informell då det görs via rekommendationer från vänner, 

anställda eller övriga kontakter. Men ibland har rekryteringen också skett genom att 

butiken får in en stor mängd CV från människor som letar jobb. Varför de valt att enbart 

rekrytera informellt har till stor del att göra med att en formell rekrytering kostar mycket 

pengar och tar ofta lång tid. Camilla pekar även på att de är ett såpass sammansvetsat 

team, och att det viktigaste är den personliga lämpligheten. Genom detta ser Camilla att 

en informell rekrytering är mer lämpad, då man oftast vet vem personen är, vilket är svårt 

att avgöra genom en anställningsintervju. Verksamheten är så pass liten att ägaren, som 
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butikschef, sköter all rekrytering själv. En annan viktig faktor har att göra med att formell 

rekrytering leder till fler felrekryteringar än informell rekrytering. Eftersom 

verksamheten endast består av 20 anställda, vill Carl vara med och själv känna efter 

vilken sorts person som bäst passar in i gruppen och verksamheten.  

 

“Vi använder oss nästan till 100 % av informell rekrytering” 

(Camilla, Företag C) 

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 

Samtliga företag vi valt att undersöka är familjeföretag och har en eller flera 

familjemedlemmar involverade i bolaget. Våra respondenter har koppling till familjen på 

ett eller annat sätt. Detta ger oss en god inblick i företaget vad gäller samtliga områden vi 

valt att studera, det vill säga familjeföretag, nepotism och rekryteringsprocessen. Dock 

var det en av sju respondenter som inte hade några band till familjen inom bolaget, vilket 

vi ser intressant då vi här får ett annat perspektiv på våra områden och det vi valt att 

undersöka. Detta kommer vidare behandlas i diskussionen. 

 

Nepotism var genomgående ett känsligt område för samtliga respondenter, då detta 

begrepp förknippas med favorisering av familjemedlemmar vid tillsättandet av en tjänst.  

Det som alla respondenter var överens om var dock att det är viktigt för företaget att ha 

familjemedlemmar involverade inom företaget. En respondent pekade dock på att det inte 

behöver vara nepotism för att en familjemedlem anställs, utan menade istället att det var 

kompetensen och meriterna som var avgörande för anställningen och att det gäller att få 

rätt person på rätt plats med rätt kompetens. 

 

Gällande rekryteringsprocessen i de olika företagen var detta något som skiljde sig och 

det var här vanligt att blanda formella och informella rekryteringsaktiviteter, beroende på 

tjänst som skulle tillsättas. En rekryteringsprocess för familjemedlemmar var inget som 

företagen hade, familjemedlemmars ingång i företagen var istället naturlig. Något som de 

flesta respondenter dock var eniga om, var att vid anställning av en högre tjänst, 

genomfördes alltid en formell rekryteringsprocess. Vare sig det rörde sig om anställning 

av familjemedlemmar eller icke-familjemedlemmar. 
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I nedanstående tabell sammanställs de företag vi har undersökt, och vilka formella 

rekryteringsaktiviteter av icke-familjemedlemmar som genomförs i respektive företag. I 

Företag A sammanställs dock både formella och informella rekryteringsaktiviteter, 

beroende på befattning. Detta med anledning att både informella och formella 

rekryteringsaktiviteter används inom detta företag. 

	

		 Rekryteringsaktiviteter Företag A* Företag A** Företag B Företag C 

1 Definierande av krav X X	 X	 X	
2 Attrahering av kandidater X 		 X	 		
3 Urval av ansökningar X X	 X	 X	
4 Intervjuer X X	 X	 X	
5 Tester 		 		 		 		
6 Bedömning av kandidater X X	 X	 X	
7 Erhållande av referenser X X	 X	 		
8 Kontroll av ansökan X 		 X	 		
9 Anställningserbjudande X X	 X	 X	

10 Uppföljning av övriga kandidater X 		 X	 		

Tabell 4: Sammanställning, genomförande av rekryteringsaktiviteter 

* Högre befattningar 
** Lägre befattningar 
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5.	Diskussion	och	Analys 
I detta kapitel diskuterar och analyserar vi det resultat vi fått i vår studie. Resultatet 

diskuteras och analyseras med utgångspunkt i de teorier vi valt.  

 

5.1 Familjeföretag 

De företag som vi intervjuat i vår studie är alla tre typiska familjeföretag, då de har en 

eller flera anställda som är familjemedlemmar och/eller en familjemedlem som ägare, 

vilket stämmer överens med Miller et al. (2007) definition av ett familjeföretag. Trots att 

familjeföretagen skiljer sig åt i vår studie, både vad gäller bransch, men även antalet 

anställda (se Tabell 3) anser vi att det har gett oss en god bild av hur 

rekryteringsprocessen ser ut samt att nepotism faktiskt förekommer inom företagen. 

Något vi dock ser kan ha påverkat vårt resultat är att ingen familjemedlem var villig att 

ställa upp i intervju från Företag A, utan endast företagets externa VD (Anna). Resultaten 

från Företag A är därför endast från respondentens synvinkel och inte från familjens i sig 

vilket vi tror kan ha gett en annan bild av nepotism än i övriga företag. 

 

Företag C är till skillnad från övriga företag ett relativt litet företag, men med många 

anställda familjemedlemmar (se Tabell 3). Enligt samtliga respondenter i Företag C har 

det stora antalet familjemedlemmar gynnat familjeföretaget, vilket även är något som 

Leach (2007), Vinton (1998) och Ward (2005) pekar på. Enligt forskarna är 

familjemedlemmar mer lojala och mer långsiktigt engagerade i företaget på grund av att 

de har en djupare förståelse och starkare passion för familjen och familjeföretaget.  

 

5.2 Nepotism 

Nepotism är något som förknippas med favorisering av familjemedlemmar. Wexler 

(1982) menar att detta ord ofta förknippas med något negativt och något som innebär 

oförtjänta belöningar och orättvis diskriminering vid anställning eller rent av bara att 

familjemedlemmarna får fördelar som övriga anställda inte får ta del av. Att nepotism 

förekom i de företag vi undersökte var något vi märkte. Dock såg vi att detta gav både 

positiva och negativa konsekvenser på rekryteringsprocessen. Nepotism visade sig i vissa 

fall vara positivt för att behålla familjen inom familjeföretaget, vilket respondenterna 

menade var viktigt, då det annars inte är ett familjeföretag. En negativ aspekt av nepotism 
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visade sig vara att de obekväma och ansträngda relationer mellan familjemedlemmar och 

övriga anställda som kunde komma att uppkomma.  

 

Som vi tidigare har nämnt intervjuade vi endast företagets externa VD (Anna) i Företag 

A. Det vi såg intressant med Anna var att hon inte hade några familje- eller 

släktkopplingar till familjen, utan var en utomstående VD. Något som inte framgick i 

intervjun var hur rekryteringen av Anna skedde. Dock hade hon goda kopplingar till 

familjen och därmed även en god insyn i företaget, då hon arbetat inom företaget i ett 

antal år innan hon tog över rollen som VD, vilket kan ha varit en anledning till att Anna 

blivit tillsatt på positionen som VD. En annan anledning till att Anna anställdes kan vara 

att man inom familjeföretaget ville få in ”nytt blod” och extern kompetens i företaget, det 

vill säga att man ville professionalisera sig, för att kunna överleva tillväxten (Giovannoni 

et al., 2011). Enligt Giovannoni et al. (2011) innebär professionalisering att man tar in 

externa ledare till familjeföretaget, utan någon familjekoppling, som kanske är mer 

professionella ledare men också har relevant utbildning. Hall och Nordqvist (2008) menar 

fortsättningsvis att det är viktigt att den externa ledaren har god förståelse för 

familjeföretaget, vad det står för och dess mål och mening. Ur denna aspekt ser vi att 

Anna passade bra i rollen som VD, och vi ser kopplingar till varför hon blivit tillsatt på 

denna position, då hon har en god insikt i familjeföretaget.  
 

I intervjun fick vi intrycket av att hon förespråkade familjemedlemmar inom företaget, 

och att det är av stor vikt att företaget hålls inom familjen då hon tydligt menade på att 

om en familjemedlem skulle söka sig till en tjänst skulle Anna ha svårt att förbise denne. 

Det var även påtagligt hur väl medveten Anna var om att hon snart skulle få ge upp 

positionen som VD, då någon av den yngre generationen inom företaget skulle bli 

aktuella att ta över. Vi ser här att det kan vara så att Anna har formats utifrån 

familjeföretaget och förhåller sig till detta och därmed fattar gynnsamma beslut.  

 

Som vi tidigare har nämnt uppstod det ett specifikt fall i Företag A, där Anna inte kunde 

se förbi en familjemedlem vid tillsättandet av en tjänst. Anställning av familjemedlemmar 

bör ske enligt samma regler som vid anställning av icke-familjemedlemmar, vilket 

Lansberg (1983) och flera andra forskare menar på. Familjemedlemmar och icke-

familjemedlemmar ska alltså behandlas likvärdigt gällande meriter och kompetens vid 

anställning. Ford och McLaughlin (1986) menar också att den största nackdelen med 
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nepotism är att det leder till mycket oklarhet och orättvisa i företaget, vilket Anna i detta 

fall borde ha tagit hänsyn till. Forskarna pekar även på att det är svårt att avgöra om 

beslut tagits beroende på meriter eller släktskap vid anställning, befordran eller bonusar. 

Detta är även ett tydligt frågetecken gällande svärsonen i Företag B, som tog över rollen 

som VD. 

 

Anna pekar även på att det är viktigt att företaget stannar inom familjen då 

familjemedlemmar känner extra mycket för företaget. Dock är detta en känslig punkt för 

respondenten då ägarens döttrar förr eller senare, som vi tidigare har nämnt, kommer ta 

över hennes roll som VD. Anna menar dock att det är viktigt för familjemedlemmar att 

skaffa sig arbetslivserfarenhet utanför familjeföretaget, innan de intar en högre position. 

Enligt Anna bör göras i syfte för att få en inblick i andra verksamheter och få lärdom i att 

se saker och ting ur olika perspektiv. Detta är någon som även Levinson (1971) menar på. 

Om familjeföretagen sätter upp krav att familjemedlemmar bör skaffa sig erfarenhet 

utanför företaget innan anställning, kan det ses som ett sätt att handskas med problemet 

med att kompetens kan gå förlorad, istället för att bara ändra tjänsten utefter 

familjemedlemmens kompetens. Detta visar utomstående anställda att 

familjemedlemmarna faktiskt har något att erbjuda företaget och inte bara har anställts på 

grund av släktskap (Hess, 2006; Lansberg, 1999; Sten, 2008). Att visa att 

familjemedlemmarna faktiskt har något att erbjuda företaget kan också vara ett sätt att 

förändra stämningen mellan dem och övriga anställda, då stämningen ofta upplevs vara 

tryckt mellan familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar.  

 

Inom Företag B ser vi att man inte vill förknippa sig med nepotism. Boris i Företag B 

menar att man istället vill säkerställa att man ser till att få rätt person på rätt plats, vilket 

därmed medför en säkerhet över att arbetsuppgifter utförs korrekt. Här ser vi att nepotism 

möjligtvis används på ett sätt som kan leda till konflikter (Ford & McLaughlin, 1986; 

Abdalla et al., 1998; Kets de Vries et al., 2007). Även lojaliteten hos medarbetarna och 

utomstående intressenter minskar (Bertrand & Schoar, 2006; Kets de Vries, 1993). Boris, 

liksom Anna och Carl pekar även på att det är viktigt att familjemedlemmar är 

involverade i familjeföretaget, då de ser att familjemedlemmar är mer lojala till företaget 

och värnar om företaget på ett annat sätt. Som tidigare nämnts kan anställning av 

familjemedlemmar leda till förlorad kompetens inom företaget (Barbera & Hasso, 2013), 

vilket Boris håller med om. Men han är tydlig med att kompetensen är uppnådd i 
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företaget, då han aldrig skulle anställa en familjemedlem som inte ansågs klara av 

arbetsuppgifterna. Finns inte den specifika kunskapen som krävs, finns det alltid 

möjlighet för utbildning, vilket exempelvis båda döttrarna fått erfara och ta del av. 

 

Ingen av familjemedlemmarna i Företag C har genomgått någon form av 

rekryteringsprocess alls utan det har fallit sig naturligt för dem att börja arbeta inom 

familjeföretaget. Dock är Carl tydlig med att ingången i företaget är helt frivillig för 

samtliga familjemedlemmar. I vissa fall har tjänster varit lediga, men i andra fall har 

tjänst uppkommit allt eftersom familjemedlemmar träder in i företaget vilket också 

förekommit både i Företag A och B. Att företag kan förlora viktig kompetens i och med 

anställning av familjemedlemmar är inte heller något som Carl ser som något 

problematiskt, då hans företag är relativt litet. Företag A och B däremot är större företag 

och därför tas den förlorade kompetensen på något större allvar, om något mer i Företag 

A än B. Carl vill hellre anställa en “grön” person med mindre erfarenhet för att sedan 

forma personen efter företagets värderingar och grunder för att på så sätt få medarbetaren 

att bättre passa in i gruppen. Ett gott arbetsklimat är som vi tidigare har nämnt något som 

alla företag strävar efter, vilket man inom Företag C tycks ha lyckats skapa. Trivseln hos 

de anställda är så pass hög att de flesta arbetar enda fram till pension. Något vi dock 

reflekterat över är hur företaget hade mått om de istället fick in fler “friska fläktar” och 

nya idéer, istället för att samma visa spelas dag ut och dag in. Personalomsättningen som 

för stunden är mycket låg, jämfört med övriga företag i studien, kan mycket väl komma 

att ändras när större delen av de anställda går i pension och ny personal behöver tillsättas.  

 

Även i Företag C är stämningen mellan anställda familjemedlemmar och icke-

familjemedlemmar något tryckt då fjäsk är något som båda döttrarna fått erfara. Visst kan 

man som utomstående tro att en familjemedlem som arbetar i familjeföretaget har det 

lättare på arbetet, med exempelvis arbetsuppgifter och press, men oftast är det snarare 

tvärtom. Som familjemedlem ökar ansvaret och pressen då man ofta har mer ögon på sig, 

vilket Camilla inte är sen med att ta upp.  

 

Vår studie visar att samtliga tre familjeföretag håller med om att användandet av 

nepotism kan leda till förlorad kompetens. Dock är alla tydliga med att de gör det som är 

bäst för företaget och att det istället handlar om att sätta rätt person på rätt plats, oavsett 

om personen i fråga är familj eller inte. Ofta handlar det om att man som familjeföretag 
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vill att företaget ska gå vidare från generation till generation så att man även i framtiden 

stolt kan säga att man är ett familjeföretag som överlevt flera generationer.  

 

Precis som vi tidigare har nämnt upplevs nepotism som något negativt i tidigare studier. 

Vår studie tycks dock visa på att både företag och man som individ mer och mer 

accepterar användandet av nepotism. Med tanke på att Anna i Företag A är en extern VD 

har synen på nepotism dock visat sig vara mer negativ än i Företag B och Företag C, där 

synen istället är betydligt mer positiv. Dock vill man inte riktigt erkänna att nepotism är 

något som ofta förekommer, även om man ofta nämner att familjen måste vara 

involverade för att kunna hålla företaget inom familjen. Denna studie visar därför att 

nepotism påverkar rekryteringsprocessen, både negativt och positivt. 

 

5.3 Rekryteringsprocessen 

Inom familjeägda verksamheter sker rekryteringsprocessen på ett mer informellt sätt, det 

vill säga rekrytering sker främst av familjemedlemmar/släkt (Lansberg, 1983). Detta 

beror bland annat på att familjemedlemmar känner sig berättigade till en tjänst inom 

familjeföretaget, även om de saknar kompetens eller erfarenhet för tjänsten (Lansberg, 

1983).  

 

Enligt Wexler (1982) är begreppet nepotism ofta negativt förknippat och innebär att 

familjemedlemmar erhåller belöningar och andra förmåner som icke-familjemedlemmar 

inte får ta del av. Armstrongs (2009) modell om urval och rekrytering har varit ett bra sätt 

att se exakt vad företagen “hoppar över” när de istället anställer familjemedlemmar/släkt 

eller bara rekryterar informellt (se kapitel 4.5). Som vi tidigare har nämnt visar tidigare 

forskning att det är mer gynnsamt att rekrytera utomstående medarbetare och inte 

familjemedlemmar, oavsett position (Levinson, 1971). Levinson (1971) menar även att 

det finns få familjeföretag som är kapabla att överleva på lång sikt genom att enbart bestå 

av familjemedlemmar. Trots detta anser sig många familjemedlemmar vara självklara 

kandidater till tjänster inom familjeföretaget, även om de inte har den erfarenhet eller de 

meriter som krävs (Lansberg, 1983). Detta har visat sig stämma in på de undersökta 

företagen i denna studie, framförallt i Företag A. En tydlig professionalisering har dock 

skett i Företag A, när Anna – som inte har några familjekopplingar till företaget – 

anställdes som extern VD. Här fick företaget in ”nytt blod” något som även var positivt 

var att hon redan innan hade rätt kompetens och erfarenhet, men också att hon redan hade 
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den kulturella kompetensen då hon arbetat flera år i verksamheten. Att få in extern 

expertis ser vi även skulle gynna företaget, då det är av stor vikt att anställa utomstående 

kompetens för att företaget på längre sikt ska kunna överleva tillväxten (Giovannoni et 

al., 2011). 

 

Anställning av familjemedlemmar är ett känsligt ämne inom familjeföretagen, men det är 

även något som i princip alla familjeföretag någon gång måste gå igenom. Ingen av 

familjemedlemmarna inom familjeföretagen har vid första anställning genomgått en 

formell rekryteringsprocess. De har istället anställts informellt, och då genom att inte ha 

behövt konkurrera med övriga sökanden. Detta menar företagen dels beror på att man vill 

vara säker på att rätt person är på rätt plats i företaget och känna säkerheten över att 

arbetsuppgifterna utförs korrekt. 

 

Samtliga sökanden till Företag A går igenom en rekryteringsprocess, vilket beroende på 

typ av tjänst skiftar mellan formell och informell rekrytering. Vid tillsättande av högre 

tjänster, exempelvis ekonomichef, tar företaget hjälp av ett rekryteringsföretag för att få 

den rätta personen med den rätta kompetensen. Företag A är dock ett företag som låtit 

familjemedlemmar genomgå en formell process vid tillsättande av högre tjänster - i detta 

fall butikschef. I detta specifika fall gick tjänsten ändå till en sökande familjemedlem, 

vilket respondenten menar beror på att det är svårt som en extern VD att förbise sökande 

familjemedlemmar. Som tidigare påtalats tyder detta på att man inom företaget är mån 

om att hålla familjen inom företaget och vill säkerställa att familjemedlemmar inte 

förbises vid anställning av ny tjänst, för att de ska stanna inom företaget.  

 

Felrekryteringar är något som man som företag vill undvika, då det medför en längre 

rekryteringsprocess och högre kostnader. Detta är något som både Företag A och Företag 

B fått uppleva när de rekryterat icke-familjemedlemmar informellt, genom att exempelvis 

anställa vänner, men också genom att ta emot rekommendationer från vänner och 

bekanta. Detta har medfört att Företag B numera endast rekryterar formellt. De använder 

sig även av ett lokalt rekryteringsföretag för att säkerställa att rätt personer rekryteras. 

Dock har den informella rekryteringen av familjemedlemmar inte varit något negativt då 

de menar att det inte handlar om att favorisera en familjemedlem utan att det istället 

handlar om att sätta rätt person på en viktig position. Boris hos Företag B menar att 
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säkerheten som medföljer när en familjemedlem sitter på en viktig position inom 

företaget är mycket viktigt. 

 

När familjeföretag väljer att rekrytera familjemedlemmar utöver icke-familjemedlemmar 

kan det leda till en allt mindre varierad personal eftersom familjeanställda ofta inte har de 

kunskaper och färdigheter som krävs inom företaget (Barbera & Hasso, 2013). Vår studie 

har visat att viss kompetens, exempelvis ekonomirelaterade kunskaper i Företag B kan ha 

gått förlorad vid rekrytering av familjemedlemmar. Dock har familjemedlemmarna här 

istället genomgått utbildning efter tillsättandet av tjänsten. Även i Företag A har kraven 

för vissa tjänster sänkts i och med att en familjemedlem med sämre kompetens fått 

tjänsten. Detta medförde en längre upplärningstid än om man istället anställt en person 

med rätt kompetens och erfarenhet från början. Vi ser att påverkan av detta hade varit 

intressant att undersöka i en framtida studie.  

 

Även om den formella processen är en mer kostsam process, anser Företag B att det 

gynnar sig i längden att betala mer för rekryteringen. Dock bör tilläggas att Företag B är 

ett relativt stort företag som troligen har större förmåga att finansiera en formell 

rekrytering än vad exempelvis Företag C har. Företag C i sin tur har aldrig använt sig av 

formell rekrytering, utan har istället under sina 20 verksamma år endast rekryterat 

informellt. Det har varit naturligt för familjemedlemmarna att börja arbeta inom 

familjeföretaget. När tjänster behöver tillsättas har man ofta tagit emot rekommendationer 

från redan anställda eller vänner och bekanta. Att de aldrig rekryterat formellt har till 

största del berott på att de är ett mindre familjeföretag och en formell rekryteringsprocess 

är en betydligt mer kostsam process än vad en informell är. En studie av Millward et al. 

(1992) visar att mindre företag ofta sköter all personalhantering själv då det är en mindre 

kostsam väg att ta.  

 

Företag A och Företag B har en relativt hög personalomsättning, vilken kan bero på typ 

av bransch men det kan också bero på hur företagskulturen inom företaget är. Vi ser även 

att det kan bero på vilken typ av rekryteringsprocess som använts inom företaget, då 

många felrekryteringar automatiskt leder till en hög personalomsättning. Dock har 

Företag A något högre personalomsättning än Företag B, medan Företag C i sin tur har en 

relativt låg personalomsättning och dessutom ett bra arbetsklimat. Våra resultat tyder på 

att de felrekryteringar som skett inom Företag A i de flesta fall har varit formella, vilket 
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har medfört att de allt mer använder sig av informell rekrytering. Informell rekrytering 

har visat sig vara mycket positivt för Företag A, då det enligt respondenten medfört en 

högre press på prestation av både de som rekommenderat en person till tjänsten, men 

också av de som anställs. Man vill som anställd inte rekommendera en vän eller bekant 

som senare visar sig vara en mindre bra medarbetare, samtidigt som man som 

medarbetare inte heller vill visa sig från sin sämre sida när man blivit anställd genom tips. 

Även anställda inom Företag C menar att man som familjemedlem inom familjeföretaget 

har en högre press och ett högre ansvar på sig än vad övriga anställda har. 

 

De felrekryteringar som skett inom Företag B har dock visat sig vara av enbart informell 

art. De har inga positiva erfarenheter av att anställa vänner eller bekanta, heller inte av att 

ta emot rekommendationer om eventuella nya medarbetare. Dock visar vår studie att 

Företag B numera använder sig av ett lokalt rekryteringsföretag för att hitta rätt personer, 

vilket tyder på att de kanske inte har den erfarenhet av urval- och rekryteringsprocess 

som Företag A har. Företag C däremot är ett företag som lyckats när det gäller att hitta 

rätt personer, då de allra flesta inom företaget arbetar fram till pension och tycks trivas 

bra ihop. 

 

Att skapa tydliga anställningsregler för familjemedlemmar är något som varken Företag 

A, B eller C har planer på att göra trots att det bevisligen kan underlätta 

rekryteringsprocessen av familjemedlemmar. Företagen i denna studie har visat sig vara 

villiga att ta tag i problemen gällande informella rekryteringar allt eftersom de har skett. 

Hade företagen istället haft tydliga anställningsregler vid informell rekrytering, oavsett 

om det gäller familjemedlemmar eller vänner och bekanta, hade troligtvis färre 

felrekryteringar skett. Ett tydligt exempel är Företag B som endast har negativa 

erfarenheter av informell rekrytering. Då företaget redan fått erfara en hel del 

felrekryteringar, kanske man borde ha tagit dessa i beaktning vid senare likvärdiga fall 

och på så sätt förhindrat ytterligare felrekryteringar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att familjeföretagen hoppar över (se Tabell 4) viktiga steg 

när de väljer att rekrytera informellt istället för formellt. Speciellt steg två ”Attrahering av 

kandidater”. Här måste man fundera över hur många potentiella kandidater man 

egentligen går miste om. Vid ”Attrahering av kandidater” lägger alltså företaget ut en 

annons om ledig tjänst via exempelvis arbetsförmedlingen. Även om man i Företag C 
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lyckats oerhört bra med att hitta rätt personer till företaget, så vet man inte hur mycket 

erfarenhet och kompetens de faktiskt gått miste om. Och hur pass bra, eller dåligt, 

företaget skulle mått av det idag.  
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6.	Slutsats 

I detta kapitel återges resultat och sammanställs slutsatser kopplat till vårt syfte. Vi 

kommer även att ta upp vårt bidrag både till praktiker och till teoretiker inom våra 

studerade områden. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning som vi har funnit i 

arbetet med vår studie. 

 

Då syftet med vår studie var att undersöka och beskriva rekrytering i familjeföretag har vi 

redogjort för hur rekryteringsprocesser vanligtvis ser ut i de undersökta familjeföretagen. 

Syftet med studien var även öka förståelsen för nepotism och om samt hur detta fenomen 

påverkar rekryteringsprocessen. I vår studie har vi visat på att nepotism är något som är 

ett vanligt förekommande fenomen i de familjeföretag vi har undersökt, och har i många 

fall kommit att påverka processen både negativt och positivt.   

 

Negativa effekter gällande nepotism i de företag vi har undersökt har visat sig i form av 

att kompetens har gått förlorad vid anställningen. Vilket gör att den berörde behöver 

utbildning på plats som är mer tidskrävande än om kandidaten hade haft rätt kompetens 

från början. Positiva aspekter av nepotism är framför allt att det ökar säkerheten att 

arbetsuppgifterna blir korrekt utförda och att man har rätt person på rätt plats, men även 

att lojaliteten och “hjärtat” för företaget säkerställs. 

 

Gällande val av rekryteringsprocess i familjeföretagen har informell och formell 

rekrytering visat sig vara något som blandats i alla tre företag vi har undersökt. Informell 

rekrytering har dock visat sig vara den form av rekryteringsprocess som lett till att rätt 

person är på rätt plats och dessutom genererat ett gott arbetsklimat. Valet av 

rekryteringsprocess har i första hand berott på kostnad, men även säkerställandet av att 

rätt person är på rätt plats har varit betydande. Gällande rekrytering av familjemedlemmar 

är detta något som visat sig ske mestadels informellt, då familjemedlemmar i många fall 

kommer in i bolaget naturligt och utan formella rekryteringsprocesser. Något som de 

flesta respondenter varit eniga om var dock att vid anställning av en högre tjänst, 

exempelvis en ekonomichef, genomfördes alltid en formell rekryteringsprocess. Detta var 

något som gjordes i både företag A och företag B, vare sig det rörde sig om 

familjemedlemmar eller icke-familjemedlemmar.  
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Vi har också gett en tydligare bild över vilka steg våra undersökta företag faktiskt hoppar 

över när de väljer att göra en informell rekrytering framför en formell rekrytering. Detta 

kan leda till olika konsekvenser för företagen. Steg två, ”Attrahering av kandidater”, är 

ett viktigt steg som man genom informell rekrytering hoppar över, då annons om ledig 

tjänst inte läggs ut. Detta leder till att företagen faktiskt inte vet vilka potentiella 

kandidater de gått miste om. Det gäller även den kompetens som kan ha gått förlorad i 

och med detta, då övriga sökanden inte får chans att söka.  

 

6.1 Begränsningar i studien 

En självklar brist i studien är att vi endast tagit tre familjeföretag i beaktning. Fler 

familjeföretag hade varit att föredra, för att få en ännu bredare bild av hur 

rekryteringsprocessen ser ut familjeföretag. Ytterligare en tydlig brist är avsaknaden av 

familjemedlemmar i Företag A som ville ställa upp. Då studien handlar om 

familjeföretag, ser vi att det hade varit värdefullt att personer med familjekoppling ville 

ställa upp. Resultatet kan ha sett annorlunda ut om dessa brister inte funnits.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Vi har sett viss avsaknad av kvalitativa undersökningar inom just nepotism och i vilken 

utsträckning detta används i familjeföretag (Chrisman, Kellermanns, Chan & Liano, 

2010; Sharma, 2004; Sharma, Chrisman & Chua, 1997). Vårt teoretiska bidrag är därmed 

att belysa detta glapp, efter att ha genomfört en kvalitativ undersökning med intervjuer 

inom familjeföretag, nepotism och rekrytering. Vi ser att vi med vår studie på ett 

praktiskt plan ska hjälpa familjeföretag att förstå vikten av att inte endast rekrytera 

familjemedlemmar och istället få in ”nytt blod” i företaget. Det är därmed viktigt för 

familjeföretag att professionalisera sig och få in extern kunskap i företaget, vilket vi har 

belyst i vår studie. Familjeföretag kan även vända sig till vår studie och förhoppningsvis 

få en större inblick inom ämnet och för att i framtiden se till att nepotism används på ett 

mer positivt sätt. Men också hur de på bästa sätt kan lyckas med sina rekryteringar och 

därmed minska risken för att felrekryteringar ska ske. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Vad som är intressant att ta reda på vid framtida forskning är om användandet av 

informell rekrytering generellt bidrar till ett bättre arbetsklimat och mer engagerade 

medarbetare, då denna studie enbart tagit tre familjeföretag i Jönköpingsregionen i 
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beaktan. Det som även hade varit intressant är att se huruvida den längre upplärningstiden 

gällande förlorad kompetens kan komma att skada företaget på kort sikt. Ytterligare en 

aspekt som vore intressant att undersöka är om och i så fall vilken sorts kompetens som 

företagen kan gå miste om när man hoppar över steg i den formella 

rekryteringsprocessen. 

 

Något vi även ser hade varit spännande att se i framtida forskning är att se hur skillnaden 

på familjemedlemmars och icke-familjemedlemmars syn på nepotism och rekrytering ser 

ut. Här ser vi att en kvalitativ undersökning med fördel kan göras, och då genom 

intervjuer med både familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar, i flera företag. 
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8.	Bilagor	

8.1 Individuell reflektion, Frida Eriksson 

Jag har länge haft ett intresse för rekrytering vilket gjorde detta ämne naturligt att 

fördjupa sig inom i examensarbetet. Då detta även stämde överens med min 

skrivarkollega, Frida blev det rekrytering som vi bestämde oss för att skriva om. Dock 

hade vi till en början svårt att specificera ett konkret syfte och hur vi skulle rikta in oss på 

ett specifikt problem. I en introduktionsföreläsning med vår nuvarande handledare 

nämnde han vid ett tillfälle ”Familjeföretag”. Detta ämne blev roligt nog som en 

”uppenbarelse” för oss båda, då vi kom underfund med att vi ville skriva om rekrytering i 

familjeföretag. Under processens start ändrades vårt syfte och studieområde flertalet 

gånger, vilket drog ut lite på uppstarten och där med skrivandet. När vi kommit fram till 

det områden vi ville undersöka och hade den teoretiska referensramen klart för oss gick 

det dock relativt smidigt för oss att hitta företag och respondenter som var villiga att ställa 

upp i vår kvalitativa studie och därmed satte våra intervjuer igång. Insamlandet av 

empirin gjordes relativt tidigt i processen, det vill säga strax efter att vi fastställt vårt 

syfte. Vår tidiga insamling av empiri gynnade oss på så vis att vi hade god tid på oss att 

sammanställa samt analysera detta. 

 

Att gå igenom denna process tillsammans med Frida har varit mycket givande då vi 

kompletterat varandra bra både arbetsmässigt och på ett personligt plan. Processen i sig 

har varit lärorik på många sätt från start till slut och har delvis varit utmanande då jag och 

Frida bor på olika orter och inte haft möjlighet att träffas fler än två till tre dagar i veckan. 

Dock har detta gått förvånansvärt bra då vi lärt oss att lägga upp arbetet och dela upp det 

oss emellan och arbeta effektivt och strukturerat när vi väl träffats. Vi har även fått 

lärdom i att arbeta planerat och satt upp deadlines för oss, för att veta vad vi ska arbeta 

med enskilt.  

 

Under arbetets gång har vi varje månad haft möte med vår handledare samt andra 

medstudenter för att diskutera varandras arbeten. Genom detta var det lättare att ta lärdom 

i vad som ska finnas med i de olika delarna i uppsatsen, men det har också varit intressant 

att ta del av andras arbeten och se deras perspektiv på processen och deras specifika 
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fördjupningsområden. I dessa möten har vi diskuterat delarnas innehåll och gett varandra 

konkret feedback, vilket varit bra då det är viktigt att få andras ögon på arbetet för att inte 

bli ”blind” på det och få lite andra synvinklar. I samband med mötena fick vi även ta del 

av vår handledares feedback och därmed en mer professionell vägledning i vår process. 

 

8.2 Individuell reflektion, Frida Sjökvist 

Redan hösten 2013 funderade jag på vad mitt examensarbete skulle handla om, men den 

funderingen la jag snabbt på hyllan och tänkte att det skulle jag lista ut i lagom tid inför 

starten av examensarbetet. Men, när vi i början av januari 2016 skulle bestämma vad vi 

skulle skriva om blev det helt blankt i huvudet. Jag hade ingen aning om vad jag ville 

skriva om, men efter lite bollande med min fantastiska uppsatspartner kom vi fram till att 

rekrytering är något som vi båda är intresserade av. Dock hann vi ändra oss en massa 

gånger innan vi tillslut kom fram till hur vi skulle nischa oss inom ämnet rekrytering. 

Detta gjorde oss båda mycket stressade men så fort vi kom på hur vi skulle göra blev vi 

mycket nöjda med vårt val. Det tog oss enda fram till seminarium 2 i metodkursen, som 

vi läste parallellt ihop med examensarbetet, att verkligen bestämma oss för exakt vad vi 

skulle skriva om. Men så fort vi hade gjort det satte vi igång direkt och kom riktigt långt 

snabbt vilket gjorde att vi kunde ta det ganska lugnt mot slutet.  

 

Jag har lärt mig att arbeta strukturerat och att det krävs mycket tid för att få fram ett bra 

arbete. Metodkursen har varit bra på det sättet att man fått hjälp med olika delar av 

arbetet, dock tycker jag att den borde ha lagts terminen innan examensarbetet då det har 

varit jobbigt att läsa dem parallellt. Speciellt med tanke på att man hann ändra sig hundra 

gånger mellan kursens gång och det som skrevs och diskuterades på seminarie-tillfällena 

stämmer inte överens med vad som nu egentligen står i arbetet. Jag hade aldrig skrivit en 

sådan här omfattande uppsats innan och därför hade det varit bättre om både kursen 

Individuell Fördjupning och Metod kursen hade lagts ut minst en termin innan själva 

examensarbetet, allt blev för tight inpå vilket försvårade hela processen.  

 

Trots detta har det fungerat mycket bra att arbeta ihop med min uppsatspartner Frida, vi 

har kompletterat varandra väldigt bra. Vi hade aldrig studerat ihop tidigare men det 
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tycker jag har varit bra då risken för att tröttna på varandra eller bli irriterade på varandra 

har minskat. Under arbetets gång har vi specialiserat oss inom olika områden för att få en 

bra uppsikt över alla delar som ska vara med i vårt examensarbete. Vi har delat upp 

arbetet bra mellan oss och jag tycker att vi har lagt ner lika mycket tid båda två. Vi har 

utifrån de kunskaper vi fått sedan skrivit ihop delarna tillsammans så att bådas kunskaper 

finns med i varje del av studien, vilket i sin tur lett till att vi lärt oss mycket av varandra. 

 

Det har varit intressant att skriva denna studie. Det tycker jag eftersom det har gjort mig 

mycket bättre på att skriva än vad jag var innan och så har jag lärt mig väldigt mycket om 

både rekrytering och familjeföretag. Det allra roligaste under arbetets gång har varit 

intervjuerna, då vi fått komma ut till företag och se hur det verkligen fungerar.  

 

8.3 Inbjudan till intervju 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Skövde - inriktning “Personal, Organisation och 

Ledarskap” – som är i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vi kommer under 

våren att undersöka hur rekryteringsprocessen ser ut i familjeföretag, om de ofta tenderar 

att rekrytera informellt och då vad det kan bero på. Vår idé är att intervjua olika 

familjeföretag i Jönköpingsregionen för att sedan kunna jämföra och analysera resultaten. 

 

Vi vill därför gärna boka in ett möte med er för att ställa lite frågor om hur er 

rekryteringsprocess ser ut.  

 

Nedan följer information om intervjun 

Syfte med vår undersökning 

Vårt syfte är som sagt att undersöka hur rekryteringsprocessen ser ut i familjeägda företag 

och om de ofta tenderar att rekrytera informellt, det vill säga 

familjemedlemmar/släkt/vänner men även rent generellt hur företagen lagt upp sin 

rekryteringsprocess. Om informell rekrytering ofta används vill vi även undersöka varför 

det används.  

En rekryteringsprocess ser olika ut i alla företag men en viktig faktor som vi också 
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kommer att ta upp är vad företagen “hoppar över” när de använder sig av informell 

rekrytering.  

 

Etiska aspekter 

Vi kommer att genomföra denna intervju helt anonymt, vilket innebär att varken din eller 

organisationens identitet kommer kunna utläsas i studien. Deltagandet av intervjun är 

även helt frivillig. 

 

Praktiska detaljer 

Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 30-60 minuter. Under intervjun hade det hjälpt oss 

mycket om vi hade fått spela in intervjun, är detta ok för dig eller vill du hellre att vi 

endast för anteckningar? 

 

Hör gärna av er om ni godkänner ovanstående information så att vi kan förbereda oss 

inför 

eventuell intervju, frågor kan, om så önskas, skickas i förväg till er. 

 

Med vänlig hälsning, 

Frida Sjökvist 

Frida Eriksson 

Högskolan i Skövde 

 

8.4 Intervjufrågor 

• Berätta kort om familjeföretaget?  

• Beskriv hur ni går tillväga då ni gör en rekrytering, följer ni någon form av 

rekryteringsmodell? 

• Hur relevanta är framtida kompetensbehov när ni genomför en rekrytering?  

• Vem är det som utför rekryteringen? Gör man det själv eller tar man hjälp av 

externa parter? Exempelvis bemanningsföretag.. Varför? Varför inte? 

• Har ägaren/grundaren av företaget mycket att säga till om angående rekrytering av 

ny personal? Eller har den eventuella personalansvariga rätt att anställa vem som 

helst? 
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• Tar ni hänsyn till era resurser när ni väljer rekryteringsmetod? Då menar vi 

framförallt resurser som tex tid och pengar, då en formell rekryteringsprocess ofta 

tar längre tid samt kostar mer än vad en informell gör. Kan det vara så att 

informell rekrytering ibland används för att spara tid/pengar? 

• På vilket sätt är familjen involverad i företaget? 

• Hur har i så fall rekryteringen av familjemedlemmar sett ut? 

• Hur ser era anställningsregler för familjemedlemmar ut? 

• Är det viktigt för ert företag att ni består av familjemedlemmar/släkt? 

• Nepotism innebär favorisering av familjemedlem/släkting utan att ta hänsyn till 

eventuellt andra sökandes meriter. Kan du tänka dig några positiva sidor med 

nepotism? Alternativ några negativa sidor? 

• Vissa forskare menar att alla framgångsrika familjeföretag på något sätt måste 

utöva nepotism för att kunna hålla företaget “inom familjen”, vad anser du om 

det? 

• Andra forskare menar däremot att familj/släktingar inte får prioriteras framför 

kompetens eftersom det kan äventyra hela företagets framgång, vad anser du om 

det? 

• Hur viktigt är det för er att inte tillämpa nepotism i företaget? 

• Hur viktigt är det för er att tillämpa nepotism i företaget? 

• Ofta rekommenderas det att familjemedlemmar skaffar sig arbetserfarenhet 

utanför det egna bolaget innan de börjar arbeta i sitt familjeföretag. Hur ser du på 

den saken? 

• Ser du/ni helst att en familjemedlem tar över företaget vid eventuellt 

generationsskifte? 

• Hur är förhållandet mellan familjen och övriga anställda i företaget? 

• Vad anser du om er familjs kompetens i förhållande till företagets verksamhet? 

 

 

 

	


