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Avhandlingens rubrik:  
Anställning av familjemedlemmar i familjeföretag - den svåra balansgången. 

Sammandrag: 

I familjeföretag sker en stark sammanflätning mellan två skilda världar, familjen och företaget, vilket 

lätt kan ge upphov till konflikter och problem. Eftersom familjeföretagen är betydande aktörer i 

dagens samhälle är det viktigt att förstå de problemområden som kan utgöra en risk för 

familjeföretagens framgång. Ett av dessa problemområden handlar om anställning av 

familjemedlemmar. Syftet med denna avhandling är att identifiera och analysera de väsentligaste och 

känsligaste frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. I avhandlingen 

utreds tre specifika forskningsfrågor: vilka är de centrala problemområdena gällande anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag, hur hanterar familjeföretag problemen med anställning av 

familjemedlemmar, samt hur skiljer sig problemen och sättet att hantera dem mellan familjeföretag 

i olika utvecklingsskeden? 

Avhandlingens teoretiska referensram byggs upp utgående från fyra huvudsakliga ämnesområden 

som på olika sätt berör anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. Dessa är familjeföretagets 

dimensioner och karaktär, nepotism, HRM, samt reglering av anställning av familjemedlemmar. I 

den teoretiska referensramen presenteras tidigare empirisk forskning kring avhandlingens 

forskningsämne. Avhandlingens undersökning utgår från ett hermeneutiskt och kvalitativt 

angreppssätt, och baserar sig på en djupgående flerfallsstudie bland tre stycken finska familjeföretag i 

olika utvecklingsskeden. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer, observationer och sekundärdata och analyserades genom kategorisering, abstraktion och 

jämförelse. 

I avhandlingen identifieras följande väsentliga och känsliga frågor gällande anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag: att uppmärksamma och eventuellt förebygga de potentiella 

problemområdena i tid, att skapa den form av intresse och kompetens inom familjen som krävs för 

att säkerställa familjeföretagets kontinuitet, att balansera mellan allt för strikta och allt för lösa 

regler för anställning av familjemedlemmar, att acceptera en viss grad av nepotism på ett sätt som 

inte skadar företagets rykte och verksamhet, samt att kommunicera om anställningsprinciper och 

processer gällande anställning av familjemedlemmar. I det stora hela handlar anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag om en ständig balansgång mellan familjens och företagets behov, 

där tyngdpunkten för balansen varierar beroende på familjeföretagets utveckling. 

Nyckelord: anställning, anställningsregler, familjeföretag, familjemedlemmar, nepotism, HRM 
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1 INTRODUKTION 

Familjeföretag har genom tiderna varit, och är än idag, en betydande företagsform. 

Ungefär 90 % av alla företag på världens fria marknader och 37 % av alla  

Fortune 500-företag är familjekontrollerade (Poza 2010). I Finland utgör 

familjeföretagen cirka 80 % av alla företag och 20 % av Finlands TOP 500-företag är 

familjeägda (Familjeföretagens förbund 2010a). Familjeföretagens bidrag till såväl 

bruttonationalprodukten som sysselsättningsgraden varierar mellan 45 och 75 % i de 

flesta kapitalistiska länderna, inklusive Finland (Familjeföretagens förbund 2010a; 

Neubauer & Lank 1998; Poza 2010). Inom forskningen råder en enhetlig uppfattning 

om att familjeföretag ofta överträffar icke-familjeägda bolag vad gäller allt från 

avkastning och tillväxt till långsiktighet och socialt ansvar (Elo-Pärssinen & Talvitie 

2010; Poza 2010).  

Dessa för vårt samhälle viktiga familjeföretag är dock inte problemfria. Den starka 

sammanflätningen mellan de två skilda världarna, familjen och företaget, utgör en källa 

till många problem och konflikter specifika enbart för familjeföretag. I många fall 

klarar familjeföretagen inte av att hantera dessa kritiska problem. Statistiken visar att 

endast 1 av 10 familjeföretag överlever till den tredje generationen och att ett 

familjeföretags genomsnittliga livslängd är 24 år, vilket råkar motsvara den tid 

grundaren är aktiv inom bolaget (Lansberg 1983; Poza 2010). Ett av dessa 

problemområden handlar om anställning av familjemedlemmar. Skall släktingar få 

arbeta i företaget? Vilka regler och krav skall det finnas för anställning av 

familjemedlemmar? Hur kan man undvika nepotism och samtidigt involvera släktingar 

i företagsverksamheten? För om ingen i familjen arbetar i företaget kan man ju fråga 

sig om det alls kan kallas ett familjeföretag längre. 

1.1. Problembakgrund  

Anställning av familjemedlemmar är ett känsligt ämne som de flesta familjeföretag 

måste behandla i något skede. Att involvera släkten i företagets verksamhet är viktigt 

för familjeföretagets överlevnad, samtidigt som växande familjeföretag med tiden 

måste bli allt noggrannare med att anställa så kompetent och professionell personal 

som möjligt (Familjeföretagens förbund 2010b). Den omfattande problematik som kan 

förknippas med anställning av familjemedlemmar i familjeföretag kan dock vara väldigt 

svår att diskutera och handskas med. En nyligen publicerad rapport baserad på 
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intervjuer med ledare från 1 606 familjeföretag i 35 länder visar att följande punkter 

utgör några av de tydligaste källorna till konflikter i företagarfamiljer 

(PricewaterhouseCoopers 2010a): 

 Beslut om vilka släktingar som får eller inte får arbeta i företaget (nämns av  
31 % av alla företag) 

 Familjemedlemmar som är aktivt involverade i företagsverksamheten och 
dessas prestationer (nämns av 36 % av alla företag) 

 Familjemedlemmar som är aktivt involverade i företagsverksamheten och 
dessas belöning (nämns av 26 % av alla företag) 

Jämfört med samma rapport från år 2007 kan man konstatera att dessa konfliktkällor 

idag upplevs i ett allt större antal familjeföretag (PwC 2007, 2010a). Det har skett en 

ökning på över 10 procentenheter på alla tre punkter. Över 60 % av de undersökta 

företagen medger att de anställer familjemedlemmar utan att dessa behöver tävla med 

andra sökande. Detta innebär också en ökning på cirka 10 procentenheter sedan år 

2007. Fler familjemedlemmar involverade i familjeföretagen och fler upplevda 

konflikter – ändå har enbart ca 20 % av de undersökta familjeföretagen någon form av 

handlingsplan för hur de upplevda ökade konflikterna skall hanteras inom familjen. Ju 

mindre och yngre familjeföretag det är frågan om, desto mindre är dessutom 

sannolikheten att en sådan plan har gjorts upp. Enligt rapporterna är anställning av 

familjemedlemmar en fråga som i framtiden sannolikt kommer att skapa ökad 

spänning i familjeföretag (PwC 2007, 2010a). 

Ett flertal forskare med en mer akademisk inriktning har också redan tidigare 

uppmärksammat de betydande utmaningar och konflikter som anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag kan skapa och behovet av att studera dessa mer 

ingående. I ett flertal artiklar som sammanfattar det senaste inom 

familjeföretagsforskningen framkommer det att det finns ett behov av att i framtiden se 

på hur man definierar familjemedlemmars anställningskrav och hur man bestämmer 

vem som är lämpligast för olika positioner inom familjeföretaget (Chrisman, 

Kellermanns, Chan & Liano 2010; Sharma 2004; Sharma, Chrisman & Chua 1997). 

Tidigare forskning kring familjemedlemmars anställning har främst lyft fram frågor om 

succession och forskningen har i första hand kretsat kring generationsväxling i 

företagsledningen, efterträdarens önskvärda egenskaper med tanke på ledarskap, samt 

hur och när man skall välja efterträdare (Sharma 2004; Sharma et al 1997; Zahra & 

Sharma 2004). Undersökningar som uttryckligen berör anställning av 
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familjemedlemmar i familjeföretag och undersökningar som behandlar uttryckligen 

utmaningarna med att operativt involvera familjemedlemmar i företagets verksamhet 

lyser med sin frånvaro. 

Problemet med anställning av familjemedlemmar i familjeföretag är att det handlar om 

ett mångbottnat fenomen. Det handlar om kontinuitet och familjeföretagets överlevnad 

inom familjen (Ford & McLaughlin 1986; Vinton 1998; Ward 2005). Det är samtidigt 

en fråga om olika personaladministrativa åtgärder och rättvisa processer (Astrachan & 

Kolenko 1994; Lansberg 1983; Poza 2010; Reid & Adams 2001; Sirmon & Hitt 2003). I 

många avseenden är det främst en fråga om nepotism (Carlock & Ward 2001; Leach 

2007; Vinton 1998). Enligt konventionella tankesätt är nepotism något som bör 

undvikas och få familjeföretag vill bli anklagade för att favorisera familjemedlemmar på 

basis av släktskap (Padgett & Morris 2005; Ward 2005). Samtidigt är familjeföretag 

ofta stolta över att föra verksamheten över från generation till generation och ifall 

bolaget skall överleva som familjeföretag måste man därigenom åtminstone i viss mån 

tillåta familjemedlemmarnas aktiva involvering i företaget (Padgett & Morris 2005; 

Leon-Guerrero, McCann & Haley 1998). Den institutionella överlappningen som sker 

mellan företaget och familjen skapar mångfacetterade konflikter i intressen och normer 

som gör att anställning av familjemedlemmar ofta upplevs vara ett väldigt känsligt och 

besvärligt område för familjeföretag (Lansberg 1983). Konflikterna och utmaningarna 

tycks dessutom bli bara större och svårare att hantera i takt med att företaget växer och 

utvecklas och familjestrukturen bli mer komplex (Lansberg 1983; Kenyon-Rouvinez & 

Ward 2005; Reid & Adams 2001).  

Såväl rent statistiska undersökningar som mer djupgående akademisk forskning har 

med sina olika angreppssätt lyft fram anställning av familjemedlemmar som en 

utmaning för familjeföretag. Men denna utmaning grundar sig på djupgående 

konflikter som existerar mellan olika system och på olika plan inom familjeföretaget, 

och det verkar som om familjeföretagsaktörer både i praktiken och teorin hittills har 

haft svårt att sätta fingret på de allra känsligaste frågorna och ta upp dessa 

problemområden till en öppen diskussion. Det existerar en lucka i 

familjeföretagsforskningen som jag med denna avhandling ämnar fylla genom att 

försöka urskilja de allra besvärligaste och känsligaste ämnena gällande anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag och ta upp dessa frågor till diskussion. 
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1.2. Avhandlingens syfte och avgränsningar 

Syftet med denna avhandling är att identifiera och analysera de väsentligaste och 

känsligaste frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. 

Avhandlingen skall bidra till en djupare förståelse av det mångfacetterade 

problemområde som anställning av familjemedlemmar utgör i ett stort antal 

familjeföretag. På basis av en djupgående flerfallsstudie skall följande konkreta 

forskningsfrågor utredas: 

 Vilka är de centrala problemområdena gällande anställning av 
familjemedlemmar i familjeföretag? 

 Hur hanterar familjeföretag problemen med anställning av 
familjemedlemmar? 

 Hur skiljer sig problemen och sättet att hantera dem mellan familjeföretag i 
olika utvecklingsskeden? 

Avhandlingen är avgränsad till att beröra enbart operativ anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag. Annan form av involvering i familjeföretag, som 

t.ex. styrelsearbete, kommer inte att beröras. Tyngdpunkten ligger vid att förstå 

problematiken kring anställning av familjemedlemmar i familjeföretag uttryckligen ur 

familjens perspektiv. Andra intressenter, såsom utomstående anställda eller kunder, 

kommer delvis att diskuteras, men en mer ingående studie av även deras perspektiv på 

ämnet ryms inte med i en avhandling av denna omfattning. Det bör ytterligare 

poängteras att syftet är att identifiera och analysera, d.v.s. att förstå, de känsligaste 

och besvärligaste frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag, 

inte att hitta lösningar på problemen. Metoder för hur man på bästa sätt hanterar de 

identifierade problemområdena faller utanför denna avhandlings ramar. 

1.3. Definitioner 

Definitionen av begreppet familjeföretag är problematisk och ännu idag existerar ingen 

enhetlig och allmänt utbredd definition (Astrachan, Klein & Smyrnios 2006). 

Chrisman, Chua & Sharma (1996) identifierade i sin omfattande granskning av 250 

artiklar 21 definitioner på familjeföretag. Eftersom denna avhandling kommer att 

basera sig på en undersökning som görs i finska familjeföretag, har jag valt att tillämpa 

den relativt tydliga och konkreta definition som utarbetats av en arbetsgrupp vid 

Finlands arbets- och näringsministerium och som är allmänt accepterad i landet 
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(Aminoff, Karsma & Elo-Pärssinen 2006). Enligt den bör ett familjeföretag uppfylla 

följande kriterier: 

 Majoriteten av de röstberättigade rösterna ägs av den/de naturliga 
person/personer som grundade företaget, den/de naturliga person/personer 
som har förvärvat aktiekapital i företaget, eller dennes/deras make/maka, 
föräldrar, barn eller barns direkta arvingar. 

 Majoriteten av rösterna kan vara indirekt eller direkt. 

 Minst en representant för familjen eller släkten är involverad i företagets 
ledning eller operativa affärsverksamhet. 

 Börsnoterade företag uppfyller kraven för familjeföretag om personen som 
grundade företaget eller förvärvade det (aktiekapital), eller deras familjer eller 
avkomlingar innehar mandat för 25 % av rösterna i bolaget på basis av deras 
aktieinnehav. 

Familj är ett annat centralt begrepp som också saknar en vidsträckt definition inom 

familjeföretagsforskningen och som kommit att betyda mera än den ursprungliga 

betydelsen kärnfamilj (Astrachan et al 2006; Koiranen 2000). I denna avhandling 

definieras familj och familjemedlemmar som den grupp mänskor som antingen via 

blod eller via giftermål är besläktade med företagets grundare (Uhlaner 2006). 

Begreppen släkt och släktingar används i denna avhandling synonymt med orden familj 

respektive familjemedlemmar. 

Nepotism betyder otillbörligt gynnande och favorisering av egna släktingar och vänner, 

särskilt vid tjänstetillsättningar (Nationalencyklopedin 2011). En företagsledare utövar 

alltså nepotism då han väljer att anställa en av sin familjs medlemmar på basis av 

släktskap och inte på basis av kompetens (Ewing 1965). Begreppet nepotism kan också 

beteckna andra former av orättvisa fördelar för släktingar, såsom oförtjänta belöningar 

och kompensation (Wexler 1982).  

HRM är förkortningen för det engelska begreppet Human Resource Management, som 

ofta används även i svenskt språkbruk. De svenska översättningarna av begreppet 

varierar kraftigt men ofta talar man om personalhantering, personalledning eller 

personaladministration. Det finns en rad olika synsätt på vad HRM egentligen innebär, 

men i den här avhandlingen kommer HRM att användas som ett övergripande begrepp 

för personalfunktionerna anställning, kompensation, utvärdering och träning av 

personal. (Söderlund & Bredin 2005) 
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Anställning av familjemedlemmar i familjeföretag kan ibland uppfattas beröra enbart 

nyckelpositioner och ledande tjänster i företaget. Därför kan det vara värt att nämna att 

anställning av familjemedlemmar i denna avhandling avser all form av anställning, 

även lägre ner i organisationen. 

Anställda är ett begrepp som här används för att beteckna alla arbetstagare i företaget. 

För att skilja på de anställda som hör till företagarfamiljen och de som inte gör det, 

kommer jag att använda uttrycket utomstående anställda för arbetstagare som helt 

saknar släktband till företagets familj. 

1.4. Avhandlingens uppläggning 

Avhandlingen inleds med en introduktion till ämnet anställning av familjemedlemmar i 

familjeföretag i kapitel 1. I detta kapitel presenteras problembakgrunden till och syftet 

med avhandlingen. Därefter följer avhandlingens teoretiska referensram i kapitel 2. I 

den teoretiska referensramen diskuteras relevant litteratur och tidigare forskning som 

på olika sätt anknyter till avhandlingens ämne. Familjeföretag i allmänhet, nepotism, 

HRM, reglering av anställning av familjemedlemmar, samt tidigare empiriska studier i 

detta specifika forskningsämne, utgör de huvudsakliga teoretiska områden som är 

nödvändiga att beröra med tanke på avhandlingens syfte. Kapitel 3 behandlar 

avhandlingens forskningsmetoder. Metodteorin, de valda metoderna, valet av 

undersökningsobjekt samt strategin för analys av data redogörs och argumenteras för. 

Därefter följer en presentation av det sammanfattade resultatet från den empiriska 

undersökningen i kapitel 4, varefter detta resultat analyseras utgående från 

avhandlingens syfte och forskningsfrågor i kapitel 5. I avhandlingens sista kapitel, 

kapitel 6, diskuteras den empiriska undersökningen och resultaten relateras till 

avhandlingens teoretiska referensram. I detta kapitel presenteras de slutgiltiga 

slutsatserna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag och förslag till 

fortsatt forskning läggs fram. Figur 1 på följande sida sammanfattar ytterligare och 

åskådliggör avhandlingens uppläggning. 

 

 

 

 



 

 

7 

Figur 1 Avhandlingens uppläggning 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teorier, modeller och empiriska studier som är relevanta 

med tanke på avhandlingens syfte. För att förstå problematiken kring anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag är det nödvändigt att först förstå familjeföretagens 

grunder – hur de fungerar, vad som utmärker dem och vad som gör dem till just 

familjeföretag. Därför inleds kapitlet i avsnitt 2.1. med en presentation av kända 

typologier som beskriver familjeföretagets olika dimensioner och karaktär. 

Diskussionen kring familjeföretag i allmänhet och de typiska problemen inom 

familjeföretag leder texten naturligt in på en diskussion om nepotism. Nepotism är ett 

vanligt fenomen i familjeföretag och kan ha både för- och nackdelar. Dessa diskuteras 

mera ingående i avsnitt 2.2. Anställning av familjmedlemmar hänger vidare starkt ihop 

med företagets personaladministration och HRM i familjeföretag är ett oundvikligt 

ämne i denna avhandling. Detta ämne diskuteras i avsnitt 2.3, varefter olika sätt att 

reglera och organisera familjemedlemmars anställning presenteras i avsnitt 2.4. I 

avsnitt 2.5 redogörs slutligen för tidigare empiriska studier som på olika sätt berör 

anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. Strukturen och logiken för den 

teoretiska referensramen kan åskådliggöras i nedanstående figur. 

Figur 2 Avhandlingens teoretiska referensram 
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2.1. Familjeföretagets dimensioner och karaktär 

Det klassiska sättet att se på familjeföretag är ur ett systemteoretiskt perspektiv. De 

första studierna identifierade två överlappande delsystem, nämligen familjen och 

företaget. Forskare konstaterade att problem uppstår i familjeföretag eftersom de två 

systemen har sina egna normer, regler, värderingar och organisationella strukturer. 

Tagiuri och Davis utvecklade i början av 1980-talet tvåsystem-konceptet och 

argumenterade för en mer exakt representation av familjeföretagets delsystem genom 

att lägga till ägarskap som en tredje ”cirkel”. Tresystem-modellen beskriver 

familjeföretaget som tre fristående, men överlappande system, och individer inom 

familjeföretaget kan placeras i någon av de sju sektorer som bildas av dessa tre 

delsystem (se figur 3). Tagiuris och Davis’ koncept är ännu idag ett av de mest citerade 

och tillämpade inom familjeföretagsforskningen (Chrisman et al 2010; Gersick, Davis, 

McCollom Hampton & Lansberg 1997).  

Figur 3 Tresystem-modellen av familjeföretag 

 

Källa: (anpassad från Gersick et al 1997). 

Tresystem-modellen utgör ett användbart redskap för att förstå grunderna till 

mellanmänskliga konflikter, prioriteringar och begränsningar i familjeföretag. Ett 

vanligt exempel är de svåra beslut ett familjeföretag måste fatta gällande 

familjemedlemmars anställning i bolaget. Vilka barn skall få jobba i företaget? Vilka 

positioner skall familjemedlemmar inneha? Hur kompenseras familjemedlemmar i 

olika roller? (Gersick et al 1997) De fundamentala skillnaderna som existerar mellan de 
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olika delsystemen utgör källor till konflikter i beslutsfattande kring anställning, 

kompensation, succession, m.m. Med hjälp av tresystem-modellen kan man lättare 

förstå de olika perspektiven som existerar inom familjeföretag och inse att olika 

individer inom familjeföretag naturligt nog kommer att ha olika synpunkter. En 

förståelse av de tre delsystemen, deras interaktion och beroende, kan nås enbart om de 

studeras som ett enda system (Kenyon-Rouvinez & Ward 2005; Poza 2010).  

2.1.1. Familjeföretagets utveckling 

Gersick et al (1997) konstaterar att de tre delsystemen som utgör familjeföretaget 

befinner sig i ständig förändring. Nya ägare föds, den gamla företagsledaren går i 

pension, företaget växer och internationaliserar sig, etc. Det blir nödvändigt att lägga 

till en dimension i systemteorin, nämligen tiden, för att förstå hur familjeföretagets 

filosofi och inriktning ändras genom åren. Precis som tresystem-modellen är Gersick et 

als (1997) koncept en modig förenkling av verkligheten, men trots det ett nyttigt 

hjälpmedel för att nå en bättre förståelse av kärnproblematiken i familjeföretag. 

Gersick et al (1997) delar upp familjeföretagets utveckling i en tredimensionell modell 

enligt figur 4 (sid 11). För varje delsystem – familjen, företaget och ägarskap – finns en 

separat utvecklingsaxel och specifika utvecklingsskeden. Enligt Gersick et al (1997) går 

ägarskapet från kontrollerat ägande till syskonbaserat ägande och vidare till 

kusinkonsortium. På familjeaxeln går utvecklingen från den unga företagarfamiljen, 

via nya familjemedlemmar och arbeta tillsammans till överföring av ansvar, och 

inbegriper den strukturella och mellanmänskliga utvecklingen inom familjen, så som 

giftermål, syskonförhållanden och föräldraskap. Den tredje axeln beskriver 

affärsverksamhetens utveckling över tiden och går från uppstarten till expansion till 

mognad.1 Mänskor ansluter sig och lämnar regelbundet familjeföretaget och rör sig 

från en dimension till en annan. Dessa förändringar kan ha en kraftig inverkan på de 

antaganden och beteenden som förekommer i familjeföretaget (Gersick et al 1997; 

Reid, Dunn, Cromie & Adams 1999).  

Gränserna mellan de olika utvecklingsstegen kan ibland vara otydliga och det finns 

många ”hybrida” varianter av familjeföretag. Ibland kan t.ex. företaget överlåtas från en 

                                                        
1 De kursiverade begreppen är baserade på de svenska översättningar som förekommer i Sten (2008).  De 

ursprungliga engelska begreppen (enligt den ordning de presenteras på svenska i texten ovan): ”controlling 

owner”, ”sibling partnership”, ”cousin consortium”, ”young business family”, ”entering the business”, 

”working together”, ”passing the baton”, ”start-up”, ”expansion/formalization” och ”maturity” (Gersick et 

al 1997:15-25). 
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kontrollerande ägare till en annan och ägarskapet förblir i det första utvecklingsstadiet. 

Ibland hoppar man kanske över ett steg och övergår direkt till kusinkonsortium. Tar 

man en närmare titt på familjeaxeln inser man att den beskriver en kärnfamiljs 

utveckling. Men då företagarfamiljen växer och blir mer komplex kommer det att finnas 

flera än en familj under utveckling, och i t.ex. kusinkonsortium kan det finnas 

kärnfamiljer i två, tre eller till och med fyra av de olika familjefaserna. Vad gäller 

företagsaxeln kan man konstatera att den representerar en väldigt förenklad version av 

ett företags utveckling över tiden och det kan vara svårt att säga exakt i vilken av de tre 

faserna ett familjeföretag befinner sig i. T.ex. expansionsfasen kan inbegripa ett väldigt 

brett spektrum av företag. Men denna enkla indelning bidrar ändå till förståelsen av 

familjeföretag genom att visa att affärsverksamheten under ett företags tidiga år i 

många avseenden är väldigt annorlunda än affärsverksamheten i senare skeden. De 

möjligheter och utmaningar som uppstår, t.ex. gällande karriär och arbetsplatser för 

familjemedlemmar och utomstående anställda, är väldigt olika i de olika skedena av ett 

familjeföretags livscykel. (Gersick et al 1997) 

Figur 4 Den tredimensionella utvecklingsmodellen 

 

Källa: (anpassad från Gersick et al 1997:15-25 och Sten 2008:43-48). 

Carlock & Ward (2001) presenterar vidare en dimension av familjeföretagets utveckling 

som fokuserar på familjemedlemmars roller och deltagande i familjen och företaget. 

Som framgår av figur 5 (sid 12) är det frågan om en axel som går från 

företagsengagemang till familje-engagemang. I den yttersta ändan av familje-



 

 

12 

engagemang kan man placera rollerna passiv ägare, aktiv ägare, familjeråd, 

familjestiftelse och familjebyrå. Rollerna och deltagandet övergår sedan till att vara 

mera företagsinriktade och går från professionell rådgivare, styrelsemedlem, anställd 

och chef till den andra ytterligheten på företagsengagemangsaxeln, verkställande 

direktör. Familjens deltagande i företaget diskuteras i liknande termer i Leon-Guerrero 

et al (1998). Skribenterna menar att familjemedlemmars involvering i familjeföretaget 

inte är konstant över tiden, utan att familjedeltagandet är en process i ständig 

utveckling. I familjeföretagets tidiga skeden, då verksamheten är liten och föränderlig, 

är det nödvändigt att ägarna eller entreprenörerna är både flexibla och kontrollerande, 

och tyngdpunkten ligger naturligt nog mera på företagssidan på engagemangsaxeln. 

Deltagandet varierar i relation till familjeföretagets utveckling, och det är sannolikt att 

familjeinvolveringen skjuts längre ut på familjeaxeln i takt med att företaget utvecklas 

och växer (Leon-Guerrero et al 1998). 

Figur 5 Engagemang i familjeföretaget 

 

Källa: (anpassad från Carlock & Ward 2001:71). 

Jaffe & Lane (2004) diskuterar engagemang i familjeföretag med specifikt fokus på s.k. 

familjedynastier, d.v.s. gamla familjeföretag som har lyckats mångdubbla sitt värde 

över flera generationer, och drar slutsatsen att både marknads- och familjefaktorer 

leder till förändringar i familjemedlemmars engagemang och deltagande. Stavrou 

(1998) går ännu djupare in på vilka faktorer som påverkar familjeinvolvering i företaget 

och lyfter fram fyra faktorer som påverkar deltagandet; personliga faktorer, 

företagsfaktorer, familjefaktorer och marknadsfaktorer. Personliga faktorer handlar 

om vilka behov, mål och färdigheter en individ har gällande anställning eller aktivt 

deltagande i familjeföretaget. Familjefaktorn berör familjens normer, värderingar och 

behov som kan påverka familjemedlemmars intresse i företaget, medan företagsfaktorn 

innefattar de möjligheter företaget och företagskulturen erbjuder intresserade 

familjemedlemmar. Marknadsfaktorer, så som globaliseringstrender eller allt friare 
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internationella arbetsmarknader, kan ytterligare ha en inverkan på ifall en 

familjemedlem väljer att söka anställning i familjeföretaget eller kanske engagera sig 

någon annanstans. Forskarna framhäver att för att kunna skapa klara 

anställningsregler och processer för familjens deltagande i familjeföretaget är det 

nödvändigt att förstå vilka faktorer som inverkar på besluten, särskilt i stora 

familjedynastier som står för en stor del av världens välfärd och kommers (Jaffe & Lane 

2004; Stavrou 1998). För att dessa familjeföretag skall fortsätta vara framgångsrika och 

fortsätta skapa välfärd även i framtiden krävs överlag en förståelse för dynamiken 

mellan familjen och företaget, de faktorer som påverkar familjeföretagets utveckling 

och den inverkan familjemedlemmarnas roller och engagemang i företaget kan ha på 

verksamheten. (Carlock & Ward 2001; Jaffe & Lane 2004) 

2.1.2. Familjeföretagets grundsyn 

Beroende på vilket utvecklingsskede familjeföretaget och dess individer befinner sig i 

kommer dynamiken mellan de tre olika delsystemen att variera och tyngdpunkten att 

ligga på olika ställen inom systemet. Familjeföretagsforskare talar om familjeföretagets 

tre olika perspektiv eller filosofiska inriktningar (Carlock & Ward 2001; Poza 2010; 

Ward 1997). Familjeföretaget kan vara benäget att prioritera familjen först, företaget 

först eller familjeföretaget först (Ward 1997). Poza (2010) avviker från Wards (1997) 

indelning och beskriver den tredje inriktningen som ägarskap först. I denna 

avhandling tillämpas den indelning som gjorts av Ward (1997) eftersom den 

förekommer mer frekvent i litteraturen (bl.a. Carlock & Ward 2001; Dyer 2006; Leon-

Guerrero et al 1998; Reid et al 1999).  

Ett familjen först-företag existerar för att betjäna huvudsakligen familjen. Anställning i 

familjeföretaget är en medfödd rätt, lön och ersättning är lika för alla 

familjemedlemmar oberoende av ansvar eller prestation, och man ger så gott som 

aldrig sparken åt en familjemedlem. Det viktigaste i ett familjen först-företag är att 

bevara harmonin inom familjen, även om det ofta innebär att tillämpa nepotism och 

avfärda potentiella utomstående företagsledare och kompetenta anställda (Poza 2010; 

Ward 1997). Reid et al (1999) påvisar att familjen först-företag är relativt rigida till sin 

inställning, tenderar sällan att ha strategiska planer, tar ogärna risker och strävar efter 

att behandla alla familjemedlemmar jämlikt, även om det kan vara till förfång för 

företagsverksamhetens framgång. En familjebetonad grundsyn tenderar att dominera i 

de tidiga stadierna av ett familjeföretags utveckling (Leon-Guerrero et al 1998). 
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Familjeföretag som är företagsorienterade lägger däremot tyngdvikten på det som är 

bäst för företaget, inklusive dess kunder, anställda och ägare. De tillämpar 

professionella företagsprinciper trots att det kan leda till orättvis behandling av 

familjemedlemmar i vissa situationer eller till och med försäljning av företaget. Poza 

(2010) kallar denna grundsyn i själva verket för ”företagsledning först” (eng. 

”management first businesses”) och poängterar att sådana familjeföretag ofta aktivt 

motverkar familjemedlemmars anställning i företaget. Ifall släktingar tillåts inträde i 

bolaget är de jämställda de utomstående anställda i bolaget och rekrytering, 

anställning, avancemang och andra personaladministrativa processer sköts i enlighet 

med strikta affärsprinciper. Framgång mäts i termer av lönsamhet, avkastning, 

marknadsandel och tillväxt, och kompensation sker utgående från arbetsuppgift och 

marknadsstandarder (Carlock & Ward 2001; Poza 2010). Ju större och mer 

professionellt ett familjeföretag blir, desto vanligare blir en grundsyn som prioriterar 

företaget först (Reid et al 1999).  

Den tredje familjeföretagsfilosofin är en form av balansgång mellan de två föregående. 

I familjeföretaget först-företag fattas beslut på ett sätt som både tillfredsställer familjen 

och bidrar till affärsverksamhetens ekonomiska framgång. Detta innebär i många fall 

kompromisser och kräver bra kommunikation, planering och extra insatser av 

familjemedlemmarna. Ifall familjemedlemmar ansöker om tjänster inom bolaget bör 

enbart de familjemedlemmar som verkligen kan kontribuera till verksamheten väljas. 

Vad gäller monetära aspekter, som kompensation och dividender, skulle ett 

familjeföretaget först-företag försöka hålla de personliga finansiella förväntningarna i 

linje med företagsverkligheten. Målet är att kontinuerligt lösa konflikterna mellan 

företagets och familjens intressen på ett sätt som gynnar både familjen och företaget på 

lång sikt. (Carlock & Ward 2001; Ward 1997) 

Familjeföretagets ekonomiska situation, storlek, utveckling, antal familjemedlemmar 

involverade i företaget, m.m., påverkar vilken grundsyn som dominerar i 

familjeföretagets olika livsskeden (Ward 1997). Hur individerna i familjeföretaget är 

placerade i trecirkel-systemet (se figur 3, sid 9), t.ex. om det finns många som innehar 

position nummer 6 (familjemedlem & anställd) eller om majoriteten har position 

nummer 2 (enbart ägare), har ytterligare en inverkan på familjeföretagets inriktning 

som helhet (Kenyon-Rouvinez & Ward 2005). Ett familjeföretag bör alltid välja den av 

de tre filosofierna som passar just dem bäst i en viss situation. Tabell 1 sammanfattar 

de tre olika inriktningar som diskuterats ovan. 
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Tabell 1 Familjeföretagets tre inriktningar 

Källa: (anpassad från Ward 1997:144) 

De kategoriseringar och typologier av familjeföretag som presenteras ovan är 

nödvändiga för att förstå hur familjeföretag och dess processer fungerar. De ger en 

insikt i hur konflikter uppstår och kan lösas i olika typs familjeföretag. Familjeföretaget 

är inte statiska, utan befinner sig i ständig förändring. Tresystem-modellen, den 

tredimensionella utvecklingsmodellen och bilden över familje-engagemang hjälper att 

förstå dynamiken i familjeföretag, hur familjeföretag utvecklas över tiden samt hur 

familjemedlemmars individuella perspektiv och roller kan påverka vilken inriktning 

familjeföretaget som helhet har. Familjeföretagets grundsyn har nämligen en inverkan 

på diverse processer inom bolaget, däribland hur man hanterar anställning av 

familjemedlemmar. (Poza 2010; Reid et al 1999) 

2.2. Nepotism 

Nepotism härstammar från det latinska ordet ”nepos” och går tillbaka till medeltiden 

och renässansen då utnämningen av brorsöner till höga prästämbeten var typiskt inom 

påveväldet. Nepotism är ett pejorativt ord som betecknar favorisering, oförtjänta 

belöningar och orättvis diskriminering i beviljandet av anställning eller andra fördelar 

åt släktingar (Wexler 1982). Idag är nepotism ofta löst definierat som anställning av 

släktingar inom samma organisation (Ford & McLaughlin 1986).  

Nepotism inträffar då grundreglerna för rättvisa i företagssystemet kränks, d.v.s. då 

familjemedlemmar erhåller belöning och privilegier inom företaget som de på basis av 
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meriter och kompetens inte egentligen skulle vara berättigade till (Lansberg 1983). De 

som drar nytta av nepotism avancerar i sin karriär genom att förlita sig på 

familjeförbindelser istället för individuella meriter. Därför upplevs nepotism i de flesta 

kulturer som orättvist och irrationellt och enligt konventionella tankesätt är nepotism 

riskfyllt och skadligt för företaget (Padgett & Morris 2005; Ward 2005). Både tidiga och 

senare utförda studier tyder på en allmänt negativ attityd mot nepotism i 

organisationer, vilket i många fall har lett till tillämpandet av formella s.k. anti-

nepotismregler (Ewing 1965; Padgett & Morris 2005; Wexler 1982). 

Trots att nepotism är något som de flesta organisationer fördömer, förekommer 

nepotism ännu idag och har använts som ett anställningsförfarande genom alla tider, 

antingen formellt eller informellt (Padgett & Morris 2005; Wexler 1982). Nepotism är 

enligt Vinton (1998) mer accepterat inom vissa branscher än andra, t ex. inom jordbruk 

är nepotism ett ofta förekommande fenomen. I vissa länder och kulturer, t.ex. Japan 

eller Arabländerna, är nepotism ännu relativt vanligt (Cascio 1995; Ewing 1965). Ward 

(2005) utmanar de konventionella tankesätten och menar att de negativa antagandena 

om nepotism eventuellt har drivits för långt. Nepotism kan i själva verket ha positiva 

effekter. Padgett & Morris (2005) konstaterar som många andra forskare att 

familjeföretag är viktiga marknadsaktörer som i många hänseenden överträffar 

motsvarande icke-familjestyrda företag, och att familjeföretagens framgång därför 

indirekt rättfärdigar nepotism i anställningsprocessen. Forskarna menar att de 

framgångsrika familjeföretagen måste utöva en viss grad av nepotism för att kunna 

fortsätta hålla företaget ”i familjen”. Enligt de flesta definitioner på familjeföretag, 

inklusive den som används i denna avhandling, bör familjen vara involverad i 

företagets operativa verksamhet (Sharma 2004). För att även i framtiden kunna kallas 

familjeföretag blir nepotism därmed oundvikligt i en del organisationer. Ser man som 

bl.a. Karlsson (1996) och Astrachan & K. Stider (2005) familjeföretaget som ett 

arvegods som familjen är emotionellt bunden till via traditioner, värden och symboler, 

är nepotism de facto mycket betydande för att familjen skall kunna upprätthålla ett 

starkt band till företaget och fortsätta förvalta sin s.k. släktklenod.  

”Nepotism can be good or bad, helpful or damaging, depending on how it is practiced” 

– så uttrycker sig en företagsledare i en artikel om nepotism av Ewing (1965). Nepotism 

vid anställning och belöning är en självklart negativ sida av familjeföretag, men en 

mängd forskare påpekar ändå att en viss grad av nepotism kan tänkas vara tillåtet och 

till och med bra för företaget (Uhlaner 2006). De negativa och positiva sidorna med 
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nepotism som identifierats i litteraturen diskuteras mer ingående i följande avsnitt och 

sammanfattas i tabell 2 (sid 20).  

2.2.1. De positiva sidorna med nepotism  

En av de främsta fördelarna med nepotism hänför sig till det som Ward (2005) kallar 

idiosynkratisk kunskap. Familjemedlemmar växer upp med familjeföretaget omkring 

sig och har från barnsben sett hur familjeföretaget fungerar. De har vid ett väldigt tidigt 

skede socialiserats in i systemet och erhållit sådan implicit kunskap som en 

utomstående anställd omöjligen kan ha. Sirmon & Hitt (2003) hävdar att den djupa 

företagsspecifika kunskap som familjemedlemmar eventuellt besitter, utgör ett av de 

viktigaste dragen hos de potentiella arbetstagarna inom familjen. Leach (2007) talar 

om hur de unga efterträdarna nästan som genom osmos har förvärvat sig kunskap om 

alla aspekter av företaget. Utnämningar av unga familjemedlemmar till seniora 

positioner, vilket av utomstående ofta kan upplevas förbryllande, kan i många fall 

förklaras av just detta faktum att familjemedlemmar har blivit ”tränade” ända sedan sin 

tidiga barndom. Den idiosynkratiska kunskap som familjemedlemmar besitter kan leda 

till kortare inlärningskurvor och utgöra en betydande kompetensfördel för företaget 

(Dyer 2006; Vinton 1998). 

En annan i litteraturen frekvent betonad fördel med nepotism handlar om det faktum 

att familjemedlemmar ofta hyser en stark passion och djup förståelse för familjens och 

företagets värden och kultur, vilket leder till lojalitet och långsiktigt engagemang 

(Leach 2007; Vinton 1998; Ward 2005). Abdalla, Maghrabi & Raggad (1998) framhäver 

att särskilt i mindre familjeägda bolag är nepotism ett sätt att försäkra sig om att 

personalen är hängiven och Sirmon & Hitt (2003) lyfter fram att familjemedlemmar 

som anställda i bolaget ofta visar ett engagemang i verksamheten som sträcker sig 

utöver det vanliga. Familjen har i många fall samma namn som företaget och eftersom 

detta namn är synligt t.ex. på företagets kontorsdörr eller på en produkts etikett, 

känner familjemedlemmar ofta ett större ansvar än en icke-familjemedlem att 

omsorgsfullt värna om företagets rykte (Dyer 2006; Kets de Vries 1993; Ward 2005).  

Familjeförbindelsen väcker ytterligare en form av lojalitet som gör att 

familjemedlemmar ofta jobbar hårdare och längre än utomstående anställda, och 

således kan nepotism indirekt bidra till företagsverksamhetens framgång. Släktingar är 

villiga, eller förutsätts, att jobba långa dagar, ofta utan kompensation, och vara väldigt 

flexibla vad gäller arbetsroller och uppgifter (Carlock & Ward 2005; Dyer 2006). 
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Forskare har påvisat att familjemedlemmar i många fall är mer produktiva än icke-

familjemedlemmar (Rosenblatt, deMik, Anderson & Johnson 1985 och Kirchhoff & 

Kirchhoff 1987 citerade i Sharma et al 1997). Lees (2006) undersökning av bidragande 

faktorer till familjeföretagens framgång visar att företagets prestationer förbättras då 

den grundande familjens medlemmar är involverade i ledningen av bolaget. Den form 

av lojalitet och engagemang som är kännetecknande för anställda familjemedlemmar 

kan vara en av orsakerna till varför familjeföretag presterar bättre än motsvarande 

icke-familjeägda företag (Lee 2006; Vinton 1998).  

Omsorgen över företagets och familjens rykte tycks också utgöra grunden för många av 

de långvariga förhållandena till leverantörer och andra samarbetspartners som är 

typiska för familjeföretag (Vinton 1998). Lee (2006) påstår att den ständiga närvaron 

av familjen i företaget skapar förutsättningar för att utveckla och upprätthålla bra 

förhållanden till utomstående anställda och kunder. Familjeföretag tar ofta mindre 

risker eftersom man med säkerhet vill kunna överföra företaget till nästa generation, 

vilket skapar förtroende bland familjeföretagets intressenter (Vinton 1998; Ward 

2005). Ett flertal författare hävdar att den varma och familjeaktiga stämning som ofta 

råder i familjeföretag skapar nära och intima förhållanden och bidrar till att stärka 

arbetsmoralen bland anställda. En familjeinriktad miljö och ett starkt förtroende bland 

företagets intressenter skulle vara svårt att uppnå utan att familjen är aktivt involverad 

i företagets verksamhet (Abdalla et al 1998; Ford & McLaughlin 1986; Sirmon & Hitt 

2003).  

En ytterligare positiv aspekt av nepotism gäller succession. Ford & McLaughlin (1986) 

och Vinton (1998) framhäver att nepotism i viss mån kan främja en framgångsrik 

succession. Familjeföretag kännetecknas av en strävan efter kontinuitet och 

värdeskapande över flera generationer. För att kunna bevara företaget inom familjen 

även i framtiden är en viss grad av nepotism oundviklig (Padgett & Morris 2005). 

Genom att ge familjemedlemmar en chans att arbeta i bolaget och överföra ledande 

positioner från äldre familjemedlemmar till yngre, skapar man den kontinuitet och 

jämnhet som krävs för att ett företag framgångsrikt skall överleva från en generation till 

en annan. Ward (2005) menar att detta nedärvda generationella perspektiv på 

affärsverksamheten kan vara en av de viktigaste tillgångarna en efterträdare i familjen 

har att erbjuda.  
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2.2.2. De negativa sidorna med nepotism  

Trots en del identifierade positiva sidor med nepotism finns det många som motsätter 

sig fenomenet och framhäver de negativa sidorna. De konventionella teorierna hävdar 

att anställning i regel bör ske på basis av professionella kvalifikationer och erfarenheter 

(Lansberg 1983; Ward 2005). Släktskap får inte prioriteras framom kompetens 

eftersom det kan äventyra hela företagets framgång. Det kan leda till situationer där 

släktingar är anställda bara för att ”ha något att göra”, utan att de egentligen skapar 

värde i bolaget (Kets de Vries 1993). Ett flertal skribenter anser att de positiva effekter 

av nepotism som lyfts fram ovan, inte alltid är tillräckligt stora och överväger inte 

nödvändigtvis fördelarna med att anställa kompetenta icke-familjemedlemmar. 

En självklar nackdel med nepotism är att det leder till oklara och orättvisa situationer. 

Ford & McLaughlin (1986) poängterar att då nepotism förekommer är det svårt för 

anställda att veta om anställning, befordring och löneförhöjningar sker utgående från 

meriter eller släktskap. I enlighet med Ford & McLaughlin (1986) påpekar Abdalla et al 

(1998) och Kets de Vries, Carlock & Florent-Treacy (2007) att nepotism gör att 

familjeärenden blandas ihop med företagsbeslut, vilket kan leda till betydande 

konflikter. Om t.ex. en ung släkting anställs trots att det skulle ha funnits äldre 

potentiella familjemedlemmar för samma post eller mer kompetenta utomstående 

anställda i bolaget, kan det skapa bitterhet både inom familjen och bland företagets 

personal. Författare hävdar att den orättvisa och oklarhet som är förknippad med 

nepotism ofta leder till en sämre arbetstillfredsställelse och lägre motivation, bland 

både anställda familjemedlemmar och utomstående anställda (Abdalla et al 1997; Ford 

& McLaughlin 1986).  

Ett annat tydligt problem är att familjeföretag har en begränsad grupp av tillgänglig 

arbetskraft. Då företaget växer och blir mer professionellt är risken stor att familjen 

inte har tillräckligt med kvalificerad arbetskraft för att driva verksamheten 

framgångsrikt ifall man inte rekryterar utomstående till nyckelpositioner. Men om 

nepotism är den accepterade normen kommer man ändå att placera inkompetenta 

familjemedlemmar på viktiga positioner inom företaget. Sirmon & Hitt (2003) 

identifierar just anställandet av ”halvkompetenta” personer som en av de tydligaste 

nackdelarna med att prioritera familjens mänskliga resurser framom utomstående 

arbetskraft. Dyer (2006) menar vidare att familjeförbindelsen, som ovan presenterades 

som en konkurrensfördel för familjeföretag, i själva verket kan hindra företaget från att 

utveckla och utnyttja de bästa förmågorna och istället utgöra en konkurrensnackdel. 
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Kets de Vries (1993) konstaterar vidare att äldre familjeföretagsledare ofta är 

påfallande bra på att stänga ögonen för sina egna barns svagheter. Lansberg (1983) 

framhäver likaledes att företagsledare ofta upplever stora svårigheter i att försöka 

utvärdera nära släktingars arbete i företaget. Exempelvis kan en far ha väldigt svårt att 

kritisera sin sons arbete och en syster kan lätt misslyckas i att totalt objektivt utvärdera 

sin brors prestationer. Att tillämpa objektivt konstruerade kriterier för att evaluera en 

familjemedlems prestation går emot de mest grundläggande principerna vad gäller 

socialt beteende i en familj. Nepotism gör det svårt, om inte omöjligt, för 

familjemedlemmar att effektivt övervaka varandra (Dyer 2006; Reid & Adams 2001).   

En av de mest frekvent diskuterade nackdelarna är att nepotism gör familjeföretaget 

oattraktivt för utomstående arbetstagare (Vinton 1998). Abdalla et al (1998) visade i en 

tvärkulturell studie att nepotism gör det svårt att locka professionella och ambitiösa 

chefer, och ett flertal andra författare konstaterar likaledes att familjeföretag kan få 

problem med att attrahera kvalificerade personer om det är allmänt känt att företaget 

utövar nepotism (Kets de Vries et al 2007; Poza 2010). Om utomstående anställda vet 

att befordring inte sker på basis av meriter utan familjeband kommer det att påverka 

deras motivation, arbetstillfredsställelse och prestation, och de blir mindre villiga att 

stanna inom familjeföretaget (Bertrand & Schoar 2006; Kets de Vries 1993). Den 

idiosynkratiska kunskapen som familjemedlemmar kan tänkas besitta kanske inte 

uppfattas som viktig eller ens märks bland icke-familjemedlemmar, vilket kan leda till 

en känsla av orättvisa i fall då mindre erfarna familjemedlemmar utnämns till högre 

positioner (Kets de Vries 1993; Ward 2005). Kets de Vries (1993) och Vinton (1998) 

konstaterar dessutom att nepotism i många fall uppmuntrar till orättvisa 

belöningssystem, vilket ytterligare gör familjeföretaget oattraktivt för utomstående, 

kompetenta arbetssökande.  

Tabell 2 De positiva och negativa sidorna med nepotism 
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2.2.3. Nepotism och rättvisa processer 

Kärnan till problemet med nepotism handlar om en kollision mellan familjens och 

företagets principer gällande rättvisa (Lansberg 1983). Rättvisa spelar en stor roll i 

diskussionen kring nepotism och det är därför intressant att här fortsätta med en kort 

inblick i litteraturen kring rättvisa processer (egen översättning, eng. ”fair process”). 

Konceptet rättvis process presenteras av Van der Heyden, Blondel & Carlock (2005) 

och borde enligt författarna spela en avgörande roll när det kommer till rekrytering i 

familjeföretag. Familjeföretagets systemkaraktär skapar nämligen många möjligheter 

till orättvisor och konflikter (Carlock & Ward 2001; Van der Heyden et al 2005). Men 

då rättvisa processer tillämpas är det mer troligt att individer inom familjeföretaget 

litar på och samarbetar med systemet. Familjer som implementerar rättvisa processer 

kan förvänta sig framsteg både vad gäller affärsverksamheten och engagemanget bland 

såväl familjemedlemmar som externa anställda (Carlock & Ward 2001; Van der Heyden 

et al 2005).  

De grundläggande elementen i en rättvis process presenterats av Carlock & Ward 

(2001) och kan sammanfattas i nedanstående figur: 

Figur 6 En rättvis process och dess delelement 

 

Källa: (Carlock & Ward 2001:79). 

De tre hörnstenarna som krävs för att skapa rättvisa processer inom familjen är 

engagemang (eng. ”engagement”) av alla som påverkas av de beslut som görs, 

förklaring (eng. ”explanation”) till de beslut som görs och argumenten bakom dem, 

samt förväntningar (eng. ”expectation”) gällande roller och ansvar för olika aktörer 

(Carlock & Ward 2001). Van der Heyden et al (2005) utvidgar konceptet genom att 

beskriva fem egenskaper som en rättvis process bör inkludera: 



 

 

22 

 Öppen kommunikation och röst åt alla involverade parter är det först steget 
till uppbyggandet av en rättvis process.  

 Klarhet i information, processer och förväntningar är en förutsättning för 
rättvisa processer. Enligt Van der Heyden et al (2005) bör familjeföretag 
klargöra förväntningar på ett sätt som inkluderar alla familjemedlemmar, 
ingifta och utomstående anställda i familjeföretaget.  

 Processer och beslut skall vara konsekventa över tid och mänskor.  

 Trots det ovanstående bör familjeföretag också vara beredda att vid behov 
genomföra förändringar av tidigare beslut. Brist på föränderlighet kan 
upplevas som orättvisa bland de yngre generationerna och vara skadligt för 
hela familjeföretaget. 

 För lyckade rättvisa processer måste det finnas ett genuint intresse och 
engagemang för rättvisa. Därtill är det viktigt att förstå att rättvis process är 
ett relativt begrepp och att rättvisa är något att sträva efter, men inget som 
någonsin kan uppnås helt till fullo. 

Handlingar som görs med hänsyn till de fem kännetecknen för en rättvis process 

kommer med stor sannolikhet att accepteras och stödas av andra involverade aktörer 

inom familjeföretaget. I längden kan företag som implementerar rättvisa processer 

förvänta sig framgång både vad gäller affärsverksamheten och familjeharmonin (Kets 

de Vries et al 2007; Van der Heyden et al 2005). 

Van der Heyden et al (2005) diskuterar vidare vikten av rättvisa processer i 

familjeföretag i mera konkreta termer. Författarna menar att familjeföretag bättre kan 

locka kompetenta ledare ur nästa generation, både familjemedlemmar och 

utomstående anställda, om rättvisa råder inom företagets processer. Som diskuterades 

i kapitel 2.2.2 leder nepotism ofta till att familjeföretaget blir oattraktivt för 

utomstående, kompetent arbetskraft. Med hjälp av tydligt rättvisa processer kan man 

lugna rädslorna för nepotism. Då anställningsbeslut fattas utifrån klara, objektiva 

regler, och befordran och belöningssystem är konsekventa och inte baserar sig på 

släktskap, upplevs familjeföretaget som en rättvis och attraktiv arbetsplats, både för 

familjemedlemmar och utomstående (Van der Heyden et al 2005).  

2.3. HRM i familjeföretag 

Anställning av familjemedlemmar och förfaranden förknippade med det kan ses som 

en del av familjeföretagets allmänna personalhantering eller HRM. HRM inkluderar 

bl.a. rekrytering och anställning, karriärutveckling och träning, befordran, samt 

kompensation och prestationsutvärdering. HRM kan också definieras mera löst som ett 
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instrument för att implementera den del av företagets strategi som berör företagets 

personalfrågor eller som ett medel för att utveckla företagets strategi genom 

kontinuerlig utveckling av personalarbetet och anställda (Söderlund & Bredin 2005). I 

denna avhandling tillämpas en mer operativ och administrativ syn på HRM. HRM 

kommer att diskuteras som en helhet bestående av de fyra delar som är mest relevanta 

för avhandlingens ämne, nämligen anställning, kompensation, utvärdering samt 

utveckling och träning (Cascio 1995; Söderlund & Bredin 2005). Effektiv ledning av 

dessa aktiviteter kan leda till viktiga konkurrensfördelar för företag (Astrachan & 

Kolenko 1994; Cascio 1995; Sirmon & Hitt 2003). Astrachan & Kolenko (1994) 

undersökte hur HRM och professionell bolagsstyrning påverkar uttryckligen 

familjeföretagens framgång och överlevnad. Deras studie omfattade över 600 

familjeföretag och forskarna kunde identifiera de mest tillämpade 

personaladministrativa åtgärderna i familjeföretag. Dessa bestod av processer för 

utvärdering av anställda, formella kompensationsplaner, manualer för anställda, 

nedskrivna arbetsbeskrivningar, nedskrivna successionsplaner samt formella 

anställningskrav för familjemedlemmar. Astrachan & Kolenko (1994) argumenterar 

med sin omfattande studie för att HRM utgör en kritisk funktion i familjeföretag. 

Den institutionella överlappning som diskuterats tidigare skapar konflikter mellan 

företagets och familjens normer på ett sätt som också tydligt återspeglas i 

familjeföretagens HRM-funktioner: 

Figur 7 Institutionell överlappning i HRM 

 
Källa: (anpassad från Lansberg 1983:44) 
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På grund av det komplexa förhållande som existerar mellan de som leder företaget och 

de som äger det, d.v.s. familjen, bör HRM i familjeföretag betraktas som ett särfall 

(Astrachan & Kolenko 1994; Reid & Adams 2001). De enskilda HRM-funktionerna 

skapar olika konfliktsituationer i familjeföretag och det kan därför vara skäl att titta 

närmare på dessa. 

2.3.1. Anställning 

Familjemedlemmar känner sig ofta berättigade till en tjänst inom företaget. Detta 

resonemang grundar sig på de familjenormer enligt vilka släktingars, och särskilt egna 

barns, behov villkorslöst bör tillgodoses (Lansberg 1983). Särskilt i familjeföretag med 

en familjeinriktad grundsyn är det typiskt att man fattar anställningsbeslut på basis av 

familjemedlemmarnas behov, inte företagets. Ofta förväntar sig också de äldre 

generationerna att de yngre släktingarna skall involvera sig i företagets verksamhet, 

oaktat att de kanske har varken förmåga eller intresse att arbeta i bolaget. Ur en rent 

affärsmässig synvinkel och enligt allmänna företagsstandarder är ”nedärvd” anställning 

dock fördömligt. Enbart den som är mest kompetent och lämplig för en position bör få 

anställning. Att anställa någon på basis av dess släktstatus kan på långsikt äventyra 

hela familjeföretagets framgång. De behov och förväntningar gällande anställning som 

finns inom familjen går stick i stäv med företagets principer för anställning, och 

konflikter vid anställningssituationer i familjeföretag är ofta oundvikliga. (Lansberg 

1983; Leach 2007; Poza 2010)  

Ibland uppstår situationer då man inser att en släkting inte är lämpligast för någon 

position och man är tvungen att neka en släkting anställning eller rent av sparka en 

familjemedlem. En sådan situation kan vara väldigt kritisk och sällsynt svår i 

familjeföretag (Koiranen 1998; Sirmon & Hitt 2003). Företagsledare i familjeföretag är 

ofta tvungna att göra det svåra valet mellan att anställa (eller sparka) inkompetenta 

släktingar eller att bryta förhållandet till någon del av familjen (Lansberg 1983). Om 

man väljer företagets behov framom familjens, kan hela familjesammanhållningen stå 

på spel. Sharma et al (1997) menar att anställningsbeslut är bland de viktigaste 

personaladministrativa beslut ett företag kan göra, och att det är viktigt att på djupet 

försöka förstå de politiska följderna av att neka en släkting tillträde i familjeföretaget. 
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2.3.2. Kompensation  

Kompensation som ett organisationellt belöningssystem inkluderar i stora drag allt det 

som anställda värderar och eftersträvar, som en arbetsgivare kan och är villig att ge i 

utbyte mot de anställdas kontribution. Det kan allstå vara frågan om både rent 

finansiella betalningar eller indirekt kompensation som på olika sätt höjer den 

anställdas självförtroende och uppskattning bland andra. (Cascio 1995) 

Diskussionen om rättvisa processer dyker åter upp då det gäller kompensation i 

familjeföretag, eftersom ett av de viktigaste målen med vilket som helst 

belöningssystem är rättvisa och transparens (Carlock & Ward 2005; Cascio 1995). Men 

eftersom rättvisa uppfattas på olika sätt beroende på ur vilket perspektiv man ser på 

saken, företagets eller familjens, uppstår lätt konflikter vid kompensationsbeslut. 

Utgående från familjens normer uppnås rättvisa genom jämlikhet. Syskon skall 

behandlas på samma sätt och resurser skall fördelas så att barnens behov tillgodoses. 

Enligt företagets normer sker rättvisa däremot på basis av meriter. Lön och andra 

förmåner skall fördelas enligt marknadsvärden och på så sätt att de som är mest 

produktiva och presterar bäst skall erhålla en relativt större del av de tillgängliga 

resurserna (Lansberg 1983; Leach 2007).  

Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín (2007) och Chua, Chrisman & Bergiel (2009) 

har studerat kompensation i familjeföretag ur ett agentteoretiskt perspektiv. Forskarna 

föreslår att den asymmetriska altruism och brist på självkontroll som existerar i 

familjeföretag i slutändan kan leda till att familjemedlemmar erhåller högre lön än 

icke-familjemedlemmar i ledande positioner, samt att lönenivån överlag är lägre i 

familjeägda och familjekontrollerade företag än i icke-familjestyrda företag. Dylika 

orättvisa situationer kan leda till lägre engagemang och opportunistiskt beteende bland 

utomstående anställda i företaget, och kan följaktligen påverka hela företagets 

framgång (Chua et al 2009). Lansberg (1983) och Leach (2007) framhåller ett motsatt 

argument och påpekar att studier har visat att familjeföretagsgrundare tenderar att 

underbelöna släktingar som arbetar i bolaget, på grund av att släktingar har en ”plikt” 

att arbeta för bolaget och som ett försök att motverka nepotism. Att underkompensera 

familjemedlemmar, oberoende av deras kompetens, kan också vara skadligt eftersom 

det kan leda till situationer där inkompetenta familjemedlemmar stannar kvar i 

företaget och de mest kompetenta söker anställning på annat håll. Detta kan vara 

relativt ofarligt i företagets tidiga skeden, men kan leda till betydande problem i 

mognare och mer komplexa familjeföretag (Lansberg 1983). Forskare är oeniga om 
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vilket som är den vanligaste tendensen i familjeföretag, om släktingar i verkligheten 

erhåller relativt sett för höga löner eller om de i själva verket är underkompenserade. 

Problemen med kompensation tycks variera beroende på vilket utvecklingsskede 

familjeföretaget befinner sig i. I små nyetablerade bolag ligger familjemedlemmarnas 

lön ofta under marknadsvärdet för att hålla verksamheten igång, i senare 

utvecklingsskeden betalar man kanske en ovanligt hög lön eller ger extra belöningar åt 

släktingar för att försäkra sig om att yngre generationer säkert ämnar involvera sig i 

företagsverksamheten (Carlock & Ward 2005; Sharma et al 1997).  

2.3.3. Utvärdering och träning 

I en familj är individen ett mål i sig. Positionen i familjen bestäms enligt vem man är, 

inte vad man gör. I företaget är det tvärtom. Vad man gör utgör grunden för var man 

står inom företaget och vem man är bör inte påverka hur man utvärderas och befordras 

(Lansberg 1983). Åter förtydligas, såsom i figur 7 (sid 23), problematiken i de 

överlappande systemen. 

En av de mest problematiska aspekterna med utvärdering i familjeföretag tycks gälla 

familjemedlemmars svårigheter med att evaluera andra familjemedlemmars 

prestationer objektivt (Carlock & Ward 2001; Dyer 2006; Poza 2010; Reid & Adams 

2001). Som nämndes i samband med de negativa sidorna av nepotism, är det svårt att 

tillämpa objektivt konstruerade kriterier för att evaluera en familjemedlems prestation 

eftersom det går emot de mest grundläggande principerna vad gäller socialt beteende i 

en familj. Enligt företagsnormer skall evaluering av anställda ske fullständigt med 

utgångspunkt i vad någon har presterat och de som varit mest framgångsrika i sitt 

arbete bör naturligtvis ha företräde i befordringssituationer.  Denna kontrovers gör det 

så gott som omöjligt för ledande familjemedlemmar att utvärdera alla anställda, 

familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar, jämlikt. Dessutom förvärras 

problemet ofta av missvisande information. I många situationer försöker utomstående 

anställda nämligen dölja de anställda släktingarnas eventuella inkompetens, för att 

antingen fjäska för eller undvika att gå emot chefen i familjeföretaget, vilket gör 

evalueringen av familjemedlemmar ännu svårare. (Lansberg 1983; Leach 2007) 

Objektiv utvärdering är en förutsättning för att kunna ge realistisk feedback, vilket 

vidare är väsentligt för utveckling och träning av de anställda (Cascio 1995). Särskilt 

när det kommer till utveckling av unga familjemedlemmar som är anställda i företaget 

är det avgörande att de erhåller realistisk respons för sitt arbete (Carlock & Ward 2001; 
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Lansberg 1999; Poza 2010). Familjens företagsledare upplever det ofta svårt att skilja 

på släktingars individuella behov och organisationens behov, vilket kan leda till att 

familjemedlemmars behov prioriteras framom företagets. I många fall används 

företagets resurser för att stöda de yngre generationernas individuella välmående och 

utveckling, utan hänsyn till företagets situation. Det kan t.ex. handla om att betala för 

en kurs enbart åt en yngre släkting eller, i extrema fall, att köpa ett företag så att de 

yngre generationerna har ett eget bolag att styra. Sådana situationer kan vara både 

ödesdigra för företagets framgång och vara till mer skada än nytta för individens 

framtida karriärutveckling. (Lansberg 1983; Leach 2007; Poza 2010). 

2.3.4. HRM och nepotism 

De konflikter mellan familjens och företagets prioriteringar som illustreras i figur 7 (sid 

23) kan ha en negativ inverkan på familjeföretagets personalledning överlag. Arasli, 

Bavik & Ekiz (2006) studerade de potentiella effekterna av nepotism på HRM genom 

att utföra en enkätundersökning bland hundratals hotellanställda på Cypern. 

Undersökningen var något snäv och generaliserbarheten kan ifrågasättas, men Arasli et 

al (2006) är ändå bland de få som empiriskt har lagt fram bevis för att nepotism har en 

signifikant negativ effekt på HRM och undersökningen är därför intressant att lyfta 

fram. Enligt Arasli et al (2006) paralyserar nepotism personalhanteringen i ett företag 

och påverkar den upplevda nivån av rättvisa bland de anställda. Abdalla et al (1998) 

studerade vidare i en tvärkulturell undersökning omfattande drygt 400 företag hur 

personalchefer upplever nepotism. Enligt studien anser personalchefer att nepotism 

försvårar deras arbete, tvingar dem att utföra orättvisa processer som ger dem 

skuldkänslor, och överlag leder till frustration och stress. Abdalla et al (1998) visar 

alltså att nepotism påverkar personalchefer negativt, och följaktligen även hela 

personalledningen i ett företag. Detta får ytterligare stöd bland annat av Hayajenh, 

Maghrabi & Al-Dabbagh (1994), samt av Ford & McLaughlin (1986), som utförde en 

bred studie om nepotism i allmänhet och personalchefers attityder gentemot nepotism. 

Undersökningen visade att över tre fjärdedelar av de undersökta cheferna var överens 

om att nepotism gör HRM, inklusive bl.a. anställning och träning av personal, 

komplicerad och besvärlig.  

Motsägelserna mellan de principer som driver familjen och de principer som driver 

företaget försvårar HRM och leder ofta till nepotism eftersom familjeföretag, särskilt de 

mindre och unga, tenderar att prioritera familjens värderingar och 
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familjesammanhållningen (Carlock & Ward 2005; Lansberg 1983; Reid & Adams 

2001). Vice versa, som ovan framlades, försvårar nepotism personalchefernas arbete 

och påverkar de allmänna personaladministrativa aktiviteterna negativt. Ett flertal 

författare anser att det skulle krävas mera forskning och en djupare förståelse för dessa 

områden av problem i familjeföretag, eftersom de på lång sikt påverkar hela 

familjeföretagets överlevnad och framgång (Abdalla et al 1998; Arasli et al 2006; 

Lansberg 1983; Reid & Adams 2001; Vinton 1998).  

2.4. Reglering av familjemedlemmars anställning 

Utgående från diskussionen hittills kan man konstatera att nepotism i allmänhet har en 

negativ konnotation, kan ha en mängd dåliga sidor och kan påverka 

personalhanteringen i företag. Nepotism tycks vara något man bör undvika – men hur? 

Familjeföretagsexperter, forskare och konsulter är i allmänhet övervägande eniga om 

hur familjeföretag bör handskas med frågor och problem kring nepotism och 

familjemedlemmars anställning i bolaget. Betoningen ligger generellt sett på att 

anställning i regel skall ske enbart på basis av kompetens, att anställningen bör följa 

klara formella regler och att familjemedlemmar i personaladministrativa frågor bör 

behandlas som alla andra utomstående anställda (Carlock & Ward 2001; Hess 2006; 

Poza 2010). Många talar om så kallade anti-nepotismregler, och Wexler (1982) menar 

att dessa blev vanliga i företagsvärlden någon gång under 50-talet. Genom att införa 

strikta principer som utesluter alla familjemedlemmar som inte har rätt potential och 

kompetens, kan familjeföretag skydda sig själva mot anklagelser för nepotism (Hess 

2006; Lansberg 1999; Padgett & Morris 2005). Många bygger på Lansbergs (1983) 

lösning som innebär en klar separering av ägarskap och ledarskap. En sådan separation 

medför bl.a. att släktingar belönas strängt på basis av företagsprinciper och att enbart 

de familjemedlemmar som anses ha de bästa kvalifikationer för att utföra ett arbete 

inom familjeföretaget har rätt till anställning.  

Familjemedlemmars inträde i företaget kan ske kontrollerat eller okontrollerat, utifrån 

formella eller informella regler (Koiranen 1998; Padgett & Morris 2005). Enligt ett 

flertal författare är det dock rekommendabelt att anställning av familjemedlemmar sker 

kontrollerat och i enlighet med formella regler, som i bästa fall är överenskomna redan 

innan den första släktingen står och knackar på företagets port (Carlock & Ward 2001; 

Lansberg 1999; Poza 2010; Sten 2008). Familjemedlemmars karriär inom företaget hör 

till ett av de viktigaste diskussionsämnena ett familjeföretag bör enas om. Denna 
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diskussion påverkas starkt av om familjen har en familjen först-, företaget först- eller 

familjeföretaget först-inriktning (Carlock & Ward 2001).  

Formella och tydliga anställningsregler hjälper inte företaget att enbart tillämpa 

rättvisare och mer professionella processer. Ibland kan fördomar mot familjeföretag 

leda till att utomstående anställda har förutfattade meningar om familjemedlemmars 

inkompetens, vilket med tiden kan leda till dåligt självförtroende hos anställda 

släktingar och bli en självuppfyllande profetia (Lansberg 1999). Padgett & Morris 

(2005) visade t.ex. att anställda ansåg att individer som de trodde var anställda på 

grund av familjeband, med andra ord nepotism, är mindre kompetenta och effektiva än 

individer som de trodde var anställda på basis av meriter. I värsta fall upplever 

anställda att chefernas släktingar i bolaget fungerar som någon form av spioner för 

cheferna (Abdalla et al 1998). I sådana fall kan formella anställningsprinciper fungera 

som bevis för utomstående anställda i bolaget att det är kompetens, och inte släktskap, 

som prioriteras inom personaladministrationen och skapa mera förtroende bland de 

anställda. Att lyckas kommunicera ett sådant budskap utåt, d.v.s. att det är rättvis 

anställning och inte nepotism som gäller, är dessutom viktigt för att locka andra 

professionella utomstående arbetssökande till bolaget (Poza 2010). 

Lansberg (1999) påpekar samtidigt att anställningsregler bör upprättas och tillämpas 

med en viss försiktighet. Allt för strikta regler kan skapa agg och bitterhet om yngre 

generationer upplever att de lever under mycket strängare villkor än sina äldre syskon 

eller kusiner. En del familjeföretag löser problemen med nepotism genom att helt 

enkelt förbjuda någon som helst inblandning av familjemedlemmar i 

affärsverksamheten (Karlsson Stider 2000; Neubauer & Lank 1998; von Platen 1995). 

Men en familjeföretagsomgivning som inte alls uppmuntrar och stöder, och som är rent 

av fientlig, kan skrämma bort även de mest kompetenta familjemedlemmar. För att 

undvika sådana negativa motsatta effekter, är det nödvändigt att alla berörda parter 

involveras i diskussionen och processen kring att bygga upp principer för anställning av 

familjemedlemmar (Carlock & Ward 2001; Lansberg 1999; Poza 2010). 

2.4.1. Anställningsregler i olika utvecklingsskeden 

Utvecklingen av formella anställningsprinciper korrelerar ofta med familjeföretagets 

utvecklingsstadium. En tillväxt i bolaget och familjen leder ofta till ett behov av att 

formalisera inträdesprocesserna för familjemedlemmar (Carlock & Ward 2005; Hess 

2006). Leon-Guerrero et al (1998) undersökte tillämpandet av formell praxis i 
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familjeföretag och visade att i senare utvecklingsskeden, så som kusinkonsortium, 

tenderar familjeföretag att tillämpa mera professionella anställningsprocesser och 

HRM-funktioner. Astrachan & Kolenko (1994) och Gersick et al (1997) ger eftertryck 

för att mera formalitet kan förväntas då familjeföretaget växer och ägarskapet blir mer 

komplext. Vid det laget då familjeföretaget nått den tredje generationen kan antalet 

potentiella, kompetenta kandidater vara överväldigande och man är tvungen att ha 

klart statuerade regler för anställning i bolaget. Dessutom ökar den externa pressen på 

professionella och formaliserade processer från kunder och andra intressenter. 

Utmaningen med och arbetet kring familjemedlemmars anställning i bolaget är 

betydligt större i familjeföretag i kusinkonsortiumstadiet jämfört med företag med 

syskonbaserat ägarskap (Lansberg 1999; Poza 2010).  

I familjeföretagets tidiga utvecklingsskeden, t.ex. vid uppstarten eller den unga 

företagarfamiljen (se figur 4, sid 11), finns det plats och behov i företaget för enbart ett 

fåtal anställda. Leon-Guerrero et al (1998) menar att en familjen först-filosofi 

dominerar i dessa faser. Men då familjen och företaget utvecklas sker ett 

perspektivskifte och en mer företaget först-inriktad filosofi blir nödvändig för att 

garantera en professionell personal och säkerställa företagets tillväxt. Samtidigt visar 

Leon-Guerrero et al (1998) att finansiellt sett riktigt stora familjeföretag och bolag i 

mycket mogna stadier tenderar att återintegrera familje- och företagssystemen. 

Framgångsrika och överlevande familjeföretag tycks förnya eller återuppväcka 

familjens involvering i företaget. Om anti-nepotismregler leder till att 

familjemedlemmar är helt frånvarande från företagets operativa verksamhet kan man 

ju inte längre tala om ett familjeföretag (Padgett & Morris 2005), och det blir därmed 

nödvändigt att åter välkomna familjemedlemmar till bolaget.  

2.4.2. Att skaffa sig erfarenhet utanför familjeföretaget 

Anställningsregler för familjemedlemmar handlar i stora drag om kriterium som 

statuerar under vilka omständigheter och på vilka grunder en familjemedlem kan 

tänkas få anställning i företaget. Vanligtvis innefattar reglerna krav på utbildning och 

arbetserfarenhet, kompensation, befordring, utveckling, m.m. (Carlock & Ward 2005; 

Poza 2010). Erfarenhet utanför bolaget är ändå det anställningskriterium som betonas 

allra kraftigast i litteraturen. Familjemedlemmar bör jobba ett visst antal år i något 

annat företag för att visa att de har tillräcklig erfarenhet att börja jobba i det egna 

bolaget. Carlock & Ward (2001) och Lansberg (1999) är bara några av dem som hävdar 
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att detta är en av de bästa rekommendationerna som kan ges åt ett familjeföretag i 

fråga om anställning av släktingar och nepotism. 

Forskare har identifierat en lång rad positiva effekter med att kräva att unga släktingar 

först skaffar sig arbetserfarenhet på annat håll än i det egna bolaget. För det första, i 

mindre familjeföretag som ännu befinner sig i utvecklings- och expansionsfasen, kan de 

unga förmågorna hämta med sig mer sofistikerad kunskap och utvecklad kompetens. 

Sirmon & Hitt (2003) anför att familjemedlemmar som skaffat sig arbetserfarenhet i 

andra bolag bidrar till en mer heterogen kunskapsbas i familjeföretaget. Om den 

kommande familjeanställda arbetar i ett annat bolag inom samma bransch, kan 

han/hon dessutom erhålla djupgående sakkunskap som kan vara till nytta för både 

individen och bolaget (Chrisman, Chua & Sharma 1998). För det andra, släktingar i 

familjeföretag i såväl komplexa som mindre komplexa stadier får möjlighet att prova på 

något annat och se att gräset inte alltid är grönare på andra sidan, eller vice versa 

(Koiranen 2000; Lansberg 1999; Leach 2007; Sten 2008). Utomstående erfarenhet 

utgör en ovärderlig möjlighet för familjemedlemmar att få en förståelse för skillnaden 

mellan att arbeta för någon annan och att arbeta för ett bolag som man själv äger och 

har vuxit upp med (Stavrou 1998). För det tredje är arbetet utanför familjeföretaget ett 

sätt för den oerfarna familjemedlemmen att testa sig fram och göra misstag i en 

objektiv omgivning. Alla är visserligen oerfarna i början, men familjeföretagets övriga 

personal är kanske mindre tolerant när det gäller att acceptera felsteg som görs av 

anställda släktingar än av icke-familjemedlemmar. Att visa att man redan klarat sig 

någon annanstans kan inge respekt bland övriga anställda (Hess 2006; Lansberg 1999; 

Sten 2008). Arbetserfarenhet utanför familjeföretaget utgör vidare en chans för yngre 

familjemedlemmar att få korrekt feedback för sina prestationer, vilket som tidigare 

diskuterades kan vara ett av de svåraste problemen att hantera gällande nepotism. 

Genom att arbeta i andra bolag en tid kan en familjemedlem erhålla en bild av sitt 

relativa värde på arbetsmarknaden och skapa mera realistiska förväntningar på hurdan 

belöning och kompensation man kan vara berättigad till i familjeföretaget (Lansberg 

1999; Leach 2007). Att arbeta i andra bolag kan vidare hjälpa unga familjemedlemmar 

att avgöra huruvida deras kompetens och intressen stämmer överens med 

familjeföretagets behov (Assacs citerad i Stavrou 1998).  

Skall man tro majoriteten av forskare och familjeföretagsexperter är krav på 

arbetserfarenhet utifrån en av de viktigaste personaladministrativa åtgärderna när det 

kommer till anställning av familjemedlemmar. Enligt Leach (2007) är det de facto en 
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gyllene regel för familjeföretag. Men till skillnad från det ovanstående indikerar en 

undersökning gjord av Fiegener, Brown, Prince & File (1996) att medan icke-

familjeägda bolag oftast värderar utomstående erfarenhet och universitetsutbildning 

väldigt högt i befordringsbeslut, gör familjeföretag mer sällan det. Enligt 

undersökningen tycks man använda sig av helt andra metoder, såsom individuell 

handledning och informell utbildning inom specifika kunskapsområden, för att 

förbereda familjemedlemmar för positioner inom bolaget. Majoriteten av de företag 

som Fiegener et al (1996) studerade kan visserligen klassas som små familjeföretag där 

det ännu är en självklarhet att barnen tar över ledarskapet i företaget efter sina 

föräldrar, och en likadan studie i större och mer professionella företag skulle kanske ge 

helt andra resultat. Men Fiegener et al (1996) visar ändå ett intressant exempel på att 

det i verkligheten kan finnas avvikande åsikter gällande huruvida det lönar sig att kräva 

att familjemedlemmar skaffar sig arbetserfarenhet utifrån. 

2.4.3. Formella avtal och regler  

Anställningsöverenskommelser är kärnan till ett framgångsrikt 

familjeföretagsförhållande (Carlock & Ward 2001). Utan nerskrivna regler för 

familjemedlemmars deltagande i företagsverksamheten uppstår lätt en ambivalent 

atmosfär som kan leda till betydande konflikter. Vaga regler kan bl.a. leda till yngre 

generationers falska förhoppningar om en snabb och prestigefylld karriär i 

familjeföretaget eller, tvärtom, till att de drar sig undan från bolaget på grund av att de 

känner sig ovälkomna eftersom de inte vet vilka möjligheter de har att delta i 

verksamheten. De missförstånd och orättvisa processer som oklara anställningsregler 

kan resultera i kan undvikas med hjälp av familjens anställningsavtal (Carlock & Ward 

2001; Poza 2010). Ett överenskommet avtal utgör referensramen för olika beslut inom 

familjen och medför klarhet och konsekvens, vilket, som diskuterades i kapitel 2.2.3, 

utgör förutsättningar för rättvisa processer i familjeföretag (Van der Heyden et al 

2005). Enligt Carlock & Ward (2001) skall familjens avtal över anställning inkludera 

åtminstone följande punkter:  

 När och under vilka förhållanden får de yngre generationerna stiga in 
företaget? (Detta inkluderar regler för hur mycket utbildning och tidigare 
arbetserfarenhet som krävs) 

 Skall det finnas en övre ålder för när man inte längre får stiga in i bolaget? 

 Kan en familjemedlem stiga in på nytt i bolaget efter att självmant ha stigit ur 
på grund av t.ex. barn eller meningsskiljaktigheter med andra släktingar? 
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 Tillåts deltidsjobb? 

 Är ingifta välkomna att delta i företaget? Om ja, under vilka omständigheter? 

Avtalet och de formella reglerna kan vidare specificera andra aspekter av anställning, 

såsom kompensation, utvärdering, utveckling och befordran (Carlock & Ward 2005; 

Poza 2010). 

Många författare talar inte om ett specifikt anställningsavtal, utan lyfter istället fram 

formella anställningsregler som en del av ett mer omfattande familjeavtal. En del kallar 

det helt enkelt en familjeplan (Gersick et al 1997), andra familjens redogörelse (Leach 

2007; Neubauer & Lank 1998), familjeprotokoll (Astrachan & K. Stider 2005; Carlock & 

Ward 2005), familjens konstitution (Lansberg 1999) eller familjens uppförandekod 

(Hess 2006). Dessa olika benämningar beskriver egentligen alla en och samma form av 

dokument och innefattar uttalanden om bl.a. familjens vision, mission, värderingar, 

grundprinciper, m.m. Anställningsregler presenteras ofta i den ovan nämnda 

litteraturen som en av de viktigaste delarna i ett dylikt mer övergripande familjeavtal.  

Familjeavtal eller anställningsöverenskommelser bör reflektera familjeföretagets unika 

drag och livsskede. Det är naturligt att familjeföretaget har behov av andra typs regler 

och principer i ett kusinkonsortiumstadium än då företaget enbart består av grundaren 

och hans barn. Astrachan & K. Stider (2005) understryker att dessa familjeavtal bör 

vara levande och flexibla och att de kräver rutinmässig revision så att de återspeglar 

familjens och företagets behov. Familjeföretagets inriktning, d.v.s. om det har en 

familjen först- eller företaget först-filosofi, ändrar med tiden och påverkar följaktligen 

familjens principer och anställningsregler. Det är viktigt att släkten arbetar fram ett 

avtal som passar just deras familjeföretag bäst och att de skapar en kontinuerlig 

process för att med tiden utveckla, granska och redigera avtalen och reglerna. 

(Neubauer & Lank 1998; Poza 2010) 

2.4.4. Familjerådet 

Olika typs familjeavtal och anställningsöverenskommelser tycks i många fall vara en 

uppgift för familjerådet (Gallo & Kenyon-Rouvinez 2005; Jaffe & Lane 2004). 

Familjerådet är en institutionaliserad form av regelbundet hållna möten mellan ett 

antal av släkten utvalda familjemedlemmar. Familjerådet finns till för att främja 

kommunikation, utgöra ett forum för lösning av konflikter inom familjen och stöda 

utbildningen samt utveckla principer som tryggar familjens långsiktiga perspektiv 
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(Gersick et al 1997; Poza 2010). Familjeråd förekommer i större utsträckning i relativt 

mogna och utvecklade familjeföretag, eftersom behovet av att formellt organisera 

släkten och kommunikationen inom den växer i takt med att familjemedlemmarna 

ökar. Ett familjeråd kan visserligen finnas i mindre familjeföretag och även där utgöra 

en viktig funktion, men då ofta i mer informella former. Med tiden, då släkten och 

företaget växer, tenderar sedan familjerådet att bli ett mer formellt styrorgan som 

behandlar frågor som anställning av familjemedlemmar i mer professionella termer 

(Jaffe & Lane 2004; Lansberg 1999; Sten 2008). 

Enligt Gersick et al (1997) finns det fyra viktiga orsaker för att grunda ett familjeråd: 

1) Familjerådet är ett utmärkt sätt att lära familjemedlemmar om rättigheter och 
ansvar som hör ihop med att äga och leda ett företag. 

2) Familjerådet hjälper att klargöra gränserna mellan familjen och bolaget, och ger 
samtidigt en chans åt de familjemedlemmar som inte arbetar inom företaget att 
göra sin röst hörd. 

3) Familjerådet gör det möjligt att diskutera känsliga ämnen på ett strukturerat sätt. 
Erfarenheter tyder nämligen på att känsliga diskussioner annars förs på 
släktevenemang, på ett ostrukturerat sätt som ofta leder till onödiga konflikter. 

4) Familjerådet lämpar sig utmärkt för att utveckla familjens gemensamma värden 
och mål. 

De ärenden som familjerådet skall behandla kan gälla allt från att ordna evenemang 

eller utbildning för familjen till att lösa större konflikter och diskutera familjens 

värderingar. Med tanke på anställningsavtal utgör familjerådet ett lämpligt forum för 

att diskutera karriärmöjligheter för yngre släktingar eller vem som skall ta över ledande 

positioner inom bolaget. I familjerådet får representanter för såväl unga som gamla 

familjemedlemmar, olika generationer och olika grenar, en möjlighet att aktivt delta i 

utformandet av lämpliga och rättvisa anställningsöverenskommelser. (Gersick et al 

1997; Poza 2010) 

2.5. Tidigare empirisk forskning 

Diskussionen hittills tyder på att anställning av familjemedlemmar utgör ett väsentligt 

och mångfacetterat problemområde som kan hanteras på många olika sätt i 

familjeföretag. Att gå in på djupet i denna problematik skulle vara både nödvändigt och 

intressant och man kunde anta att anställning av familjemedlemmar i familjeföretag är 

ett forskningsområde som skulle väcka omfattande intresse. Men studier i detta 
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specifika ämne är tills vidare relativt ovanliga. Det existerar en del empiriska 

undersökningar, vilka presenteras här nedan, men dessa är långt ifrån uttömmande 

vad gäller att på djupet studera problematiken kring anställning av familjemedlemmar i 

familjeföretag.  

I en tidig undersökning utförd av Ewing (1965) i Harvard Business Review visade det 

sig att ungefär hälften av 8000 studerade organisationer i USA hade regler för hur man 

skall handskas med nepotism. Lite senare påvisade Wexler (1982) i ett sampel på 45 

stycken Fortune 500-företag att 64 % hade nedskrivna regler och 29 % informella 

regler som förbjuder eller begränsar släktingars anställning i bolaget. Ford & 

McLaughlin (1986) visade likaledes i sin studie att 60 % av företagen har antingen 

formella eller informella anti-nepotismregler. De påvisade också att det existerar en 

signifikant skillnad i tillämpandet av regler mot nepotism mellan olika 

organisationsstorlekar. Små organisationer har sällan regler mot nepotism, men då 

organisationer växer sker en övergång mot inrättandet av formella regler. Dessa 

undersökningar berörde inte specifikt familjeföretag, men med tanke på att 

familjeföretag utgör över 90 % av alla företag på världens fria marknader och att 37 % 

av alla Fortune 500-företag är familjekontrollerade (Poza 2010), kan man trots allt 

anse att dessa tidiga undersökningar har relevans även i diskussionen om nepotism och 

anställning i uttryckligen familjeföretag.  

Astrachan & Kolenko (1994) bidrog senare med sin banbrytande studie om sambandet 

mellan uttryckligen familjeföretag och personaladministrativa förfaranden. Den 

omfattande undersökningen visade att en majoritet av familjeföretag visserligen 

tillämpar allmän HRM, som t.ex. kompensationsplaner och utvärderingsprocesser, 

men att endast 16 % använder sig av formella anställningskrav för familjemedlemmar. 

Astrachan & Kolenko (1994) påvisar att HRM kan ha positiva effekter på 

familjeföretagets framgång och hävdar därför att en större del av familjeföretagen 

skulle ha orsak att etablera formella processer och anställningsregler. Reid & Adams 

(2001) bygger vidare på Astrachan & Kolenko (1994) genom att undersöka 

personalledning i små och medelstora familjeföretag på Norra Irland. I deras studie 

framkom bl.a. att endast 27 % av samplet på 133 familjeföretag tillämpade formella 

system för prestationsutvärdering av familjemedlemmar, och vidare att enbart 38 % av 

dessa 27 % baserar ersättning till familjemedlemmar på denna formella 

prestationsutvärdering. Både Astrachan & Kolenko (1994) och Reid & Adams (2001) 

lyfter fram att trots att många familjeföretag till en viss grad tillämpar allmän HRM, 
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finns det ännu många som inte tycks ha insett vikten av att professionalisera 

personalledningen och i synnerhet utveckla administrationen kring anställandet av 

familjemedlemmar.  

Ett antal undersökningar utförda av större företag har också publicerats. 

PricewaterhouseCoopers har producerat omfattande rapporter som visar att 

anställning av familjemedlemmar är ett växande problem i familjeföretag. En färsk 

studie bland 1 606 familjeföretag i 35 länder visar att några av de tydligaste källorna till 

konflikter upplevs i familjeföretag vara bl.a. beslut om vilka släktingar som får eller inte 

får arbeta i företaget, aktivt involverade familjemedlemmars prestationer, samt aktivt 

involverade familjemedlemmars belöning (PwC 2010a). Dessa upplevdes utgöra 

betydande källor till konflikter i ungefär en tredjedel av alla undersökta familjeföretag, 

vilket är en tydlig ökning sedan senaste rapport år 2007 (PwC 2007, 2010a). Över 60 % 

av familjeföretagen anställer familjemedlemmar utan att dessa behöver tävla med 

andra sökande och endast 20 % av familjeföretagen har någon form av handlingsplan 

för hur de upplevda konflikterna skall hanteras inom familjen (PwC 2010a). Två 

undersökningar utförda av Arthur Andersen (citerad i Vinton 1998) tyder på en 

liknande situation. 26 % av respondenterna uppmuntrar starkt och 46 % uppmuntrar 

delvis sina barn att delta i företagsverksamheten. Samtidigt visar studierna att endast 

en fjärdedel av alla familjeföretag har formella regler för vilka krav en familjemedlem 

bör uppfylla för att få fastanställning i bolaget. Det framkommer också att erbjudandet 

av avanceringsmöjligheter upplevs som den största utmaningen gällande utomstående 

anställda, och att motivera och locka nya chefer som det näst största bekymret. Man 

bör minnas att dessa undersökningar är utförda i ett relativt kommersiellt syfte, men de 

bidrar ändå med en insikt i de upplevda problemen gällande anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag i praktiken.  

Situationen gällande anställning och anställningsregler har hittills undersökts främst i 

de anglosaxiska länderna. I andra länder är dylika undersökningar så gott som 

obefintliga. I Finland har Familjeföretagens förbund (2010c) i sin 

Familjeföretagsbarometer presenterat statistik som i stora drag visar att familjeföretag 

av större storleksklass har mera formella styrfunktioner. 19 % har inrättat ett 

familjeråd och 7 % har påbörjat en organisationsprocess. 12 % av familjeföretagen har 

gjort upp stadgar som styr familjens värderingar och förfaringssätt, 17 % har påbörjat 

arbetet med dylika stadgar. Dessa siffror säger i sig ingenting om anställning eller 

anställningsregler för familjemedlemmar men eftersom handlingsplaner, familjeråd 
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och formell organisering, såsom tidigare diskuterats i detta kapitel, kan förknippas med 

processerna kring anställning av familjemedlemmar i familjeföretag, ger de ändå någon 

form av riktlinje och intressant inblick i situationen i landet. Den ovannämnda, av PwC 

(2010a) gjorda undersökningen, har också utförts på nationell nivå i Finland, vilket ger 

lite mera specifik information angående anställning av familjemedlemmar. I rapporten 

framkommer att i över hälften av alla 50 intervjuade företag har det uppstått konflikter 

på grund av de aktivt involverade familjemedlemmarnas verksamhet i företaget. Också 

i Finland säger sig över 60 % av företagen anställa familjemedlemmar utan att dessa 

tvingas konkurrera med utomstående arbetstagare (PwC 2010b). Denna knappa 

kunskap om situationen i Finland gällande anställning av familjemedlemmar är värd 

att lyfta fram här eftersom undersökningen i denna avhandling kommer att beröra 

finska familjeföretag.  

2.6. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Avhandlingens teoretiska referensram har diskuterat olika problemområden som kan 

uppstå i familjeföretag i samband med anställning av familjemedlemmar. I grund och 

botten beror problemen på den institutionella överlappningen mellan familjen och 

företaget (Lansberg 1983). De två systemen har olika principer och normer för vad som 

är rättvist, vilket lätt leder till konflikter, bl.a. i situationer som har att göra med 

familjemedlemmars anställning i bolaget. HRM, och särskilt HRM-aktiviteterna 

anställning, kompensation, utvärdering och träning, har diskuterats och tycks vara fyra 

besvärliga problemområden inom vilka familjeföretag har svårt att välja mellan 

familjens och företagets respektive behov och intressen (Astrachan & Kolenko 1994; 

Lansberg 1983; Reid & Adams 2001). Då familjeföretagen har svårt att balansera 

mellan företaget och familjen händer det att familjens intressen prioriteras på ett 

orättvist sätt och det blir frågan om nepotism. Enligt traditionella tankesätt bör 

nepotism undvikas i alla företag och släktskap får inte prioriteras framom kompetens 

eftersom det kan äventyra hela företagets framgång (Lansberg 1983; Kets de Vries 

1993; Padgett & Morris 2005; Ward 2005; m.fl.). En del författare poängterar trots allt 

att man inte skall glömma de positiva sidor som är förknippade med att ha 

familjemedlemmar anställda i bolaget, och i vissa fall är familjeföretag till och med 

tvungna att involvera familjemedlemmar i verksamheten för att även i framtiden kunna 

kallas familjeföretag (Padgett & Morris 2005; Sharma 2004). Ett betydande 

problemområde tycks alltså vara att undvika nepotism och de negativa följderna därav, 

och samtidigt ändå involvera familjemedlemmar i företagsverksamheten.  
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Den teoretiska referensramen har också diskuterat hur familjeföretag kan tänkas 

handskas med de olika problemområdena. Betoningen ligger generellt sett på att 

anställning i regel skall ske enbart på basen av kompetens, anställning bör följa klara 

formella regler och att familjemedlemmar i personaladministrativa frågor bör 

behandlas som alla andra utomstående anställda (Carlock & Ward 2001; Hess 2006; 

Poza 2010). Reglering och organisering av familjemedlemmars anställning kan också 

ske med hjälp av olika sorts formella avtal, överenskommelser och regler, eller som en 

funktion i ett familjeråd (Carlock & Ward 2001; Gallo & Kenyon-Rouvinez 2005; 

Gersick et al 1997; Poza 2010). Forskare har påvisat att mera formalitet i regler och 

organisation kan förväntas i större familjeföretag i senare utvecklingsskeden. Då både 

företaget och familjen växer ökar behovet av tydliga strukturer och formella 

tillvägagångssätt (Astrachan & Kolenko 1994; Carlock & Ward 2005; Hess 2006; 

Gersick et al 1997; Leon-Guerrero et al 1998). Familjeföretag tenderar dessutom att 

prioritera olika mellan företaget och familjen beroende på i vilket utvecklingsskede 

familjeföretaget befinner sig i. I litteraturen delar man in familjeföretag enligt tre 

grundsyner; familjen först, företaget först och familjeföretaget först (Carlock & Ward 

2001; Poza 2010; Ward 1997). Olika grundsyner kan antas dominera i olika skeden av 

ett familjeföretags utveckling (Leon-Guerrero et al 1998), vilket inverkar på vilka 

problemområden som upplevs väsentligast och hur man handskas med dessa i olika 

typs familjeföretag.  

Den teoretiska referensramen har skapat en preliminär föreställning om de tre 

forskningsfrågor som är i fokus för denna avhandling, d.v.s. vilka de centrala 

problemområdena gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag är, 

hur familjeföretag hanterar dessa problemområden samt hur de centrala problemen 

och sätten att hantera dem skiljer sig mellan familjeföretag i olika utvecklingsskeden. 

Färska studier visar att anställning av familjemedlemmar upplevs som en betydande 

källa till konflikter i familjeföretag (PwC 2010a, 2010b), men trots det har så gott som 

inga forskare hittills på djupet studerat de väsentligaste och känsligaste frågorna 

gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag.  Med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen och med hjälp av den empiriska undersökning som 

presenteras i följande kapitel är detta därför uttryckligen vad jag med denna 

avhandling strävar efter att göra. 
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3 METODDISKUSSION 

I detta kapitel behandlas avhandlingens undersökningsmetod och metodologiska 

uppläggning. Syftet med kapitlet är att diskutera och motivera valet av angreppssätt 

och forskningsdesign för studien. Figur 8 ger läsaren en snabb överblick över hur den 

metodologiska delen av avhandling är upplagd ända fram till resultatpresentationen. 

Detta kapitel inleds med en presentation av forskningsuppgiften och den övergripande 

forskningsfilosofin (1) och fortsätter därefter med en diskussion kring avhandlingens 

angreppssätt (2). Den empiriska undersökningen och själva strategin för utförandet av 

studien redogörs för (3), och valet av datainsamlingsinstrument diskuteras (4). I slutet 

av kapitlet presenteras hur det insamlade data kommer att analyseras (5), och slutligen 

diskuteras hur olika aspekter angående undersökningens kvalitet eventuellt kan 

påverka resultatet. 

Figur 8 Avhandlingens metodologiska uppläggning 

 

3.1. Forskningsuppgift och filosofi 

För att bättre förstå denna avhandlings forskningsuppgift och resonemanget i detta 

kapitel kan det här vara på sin plats att återknyta till avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor. Syftet är att identifiera och analysera de väsentligaste och känsligaste 
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frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag och 

forskningsfrågorna är följande: 

 Vilka är de centrala problemområdena gällande anställning av 
familjemedlemmar i familjeföretag? 

 Hur hanterar familjeföretag problemen med anställning av 
familjemedlemmar? 

 Hur skiljer sig problemen och sättet att hantera dem mellan familjeföretag i 
olika utvecklingsskeden? 

Syftet med undersökningen är följaktligen explorativt. Då man vill klargöra förståelsen 

av ett problem, vars specifika natur man inte är riktigt säker på, eller då man vill väcka 

frågor och söka nya insikter inom ett relativt nytt forskningsområde, är explorativ 

forskning ytterst lämpligt (Patton 2002; Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Fördelen 

är möjligheten till flexibilitet och anpassning allt efter som nya insikter uppstår. 

Fokuset kan till en början vara relativt brett för att sedan progressivt bli snävare i takt 

med att forskningsprocessen fortskrider (Saunders et al 2009). Som konstaterats 

tidigare i avhandlingen existerar väldigt lite forskning om uttryckligen anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag och diskussionen kring de olika 

problemställningarna tycks ännu befinna sig i sina startgropar. Min uppgift som 

forskare är därför att med denna avhandling, på ett explorativt sätt, skapa större 

förståelse och nya insikter, samt bidra till diskussionen om anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag.  

Rent konkret strävar jag efter att skapa en djupare förståelse för och tolka det 

ifrågavarande fenomenet. Att anta ett hermeneutiskt angreppssätt blev därmed ett 

naturligt val. Hermeneutik som forskningsfilosofi innebär att forskaren strävar efter att 

tolka och förstå hur mänskor upplever sin situation och vilken inverkan det har på 

beslut och handlingar (Lundahl & Skärvad 1999). Det hermeneutiska vetenskapsidealet 

framhäver att alla fenomen tolkas av mänskor och att mänskan ger betydelser åt 

fenomen. Att forska i sociala fenomen innebär därmed till stor grad att förstå och tolka 

andra mänskors betydelser (Lundahl & Skärvad 1999). Epistemologiskt kan man säga 

att en hermeneutisk forskningsansats betyder att forskningsobjektet behandlas ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv, d.v.s. forskningsobjektet är en aktiv deltagare i 

produktionen av kunskap och kunskap utgörs av subjektiva förståelser och sociala 

fenomen (Boghossian 2006; Saunders et al 2009). Hermeneutiken följer ontologin att 

verkligheten är något socialt konstruerat, föränderligt och att det kan existera många 
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likvärdiga sätt att se på världen. Detta innebär metodologiskt att informanterna i 

forskningsprocessen ses som aktiva medverkande med vilka man eftersträvar dialog 

(Jacobsen 2002; Saunders et al 2009).  

Hatch & Yanow (2003) talar om hermeneutiken under den mer övergripande termen 

”interpretativ” vetenskap. Interpretativa studier fokuserar på betydelser och 

meningsskapande i specifika sociala kontexter. Man uppmärksammar den viktiga roll 

språk och andra artefakter spelar vid uppbyggandet och kommunicerandet av 

betydelser och sociala förhållanden. Utgående från Webers terminologi är målet 

”Verstehen”, att förstå meningen med mänskligt beteende och de artefakter som är 

projektioner av mänskors förståelse av världen. Det räcker inte att man begriper, 

”Begreifen”, dessa (Hatch & Yanow 2003; Patton 2002). Interpretation kan ske på flera 

olika nivåer, bl.a. då forskaren upplever och tolkar en händelse eller omgivning, då en 

forskare tolkar intervjuer eller en organisations dokument för att förbereda en rapport, 

eller då läsarna eller en publik tolkar den färdiga rapporten (Hatch & Yanow 2003). 

Tolkning måste alltid ske ur något visst perspektiv, och man måste känna till något 

både om forskaren och forskningsobjektet för att kunna placera en undersökning i en 

lämplig, hermeneutisk kontext (Patton 2002). Min uppgift som forskare är att i denna 

avhandling tolka och förstå, inte enbart begripa, hur anställning av familjemedlemmar i 

familjeföretag går till och hur personer ur familjeföretag i olika utvecklingsstadier 

upplever frågor kring anställning, nepotism och anställningsregler i familjeföretag. 

Detta kommer jag att göra med hjälp av en flerfallsstudie, vilket används allt oftare då 

man vill förklara och ange bakgrunderna till något fenomen (Jacobsson 2002), och de 

därtill hörande intervjuerna, observationerna och dokumenten, vilka presenteras mer 

ingående senare i detta kapitel. Samtidigt är min uppgift också att med en analys och 

presentation av mina personliga tolkningar, skapa ett underlag för läsaren på vilket 

han/hon kan skapa sin egen förståelse av ifrågavarande ämne.  

3.2. Metodsynsätt och approach 

En av grunden för vetenskaplig forskning är att förstå vilket metodologiskt 

angreppssätt man som forskare antar. Vilket är förhållandet mellan teori och kunskap? 

Hur uppnår man kunskap? Metodologi handlar om gränslinjen mellan å ena sidan 

forskningsfilosofin och å andra sidan de kritiska metoder eller arbetssätt som tillämpas 

i specifika studier. Enbart genom att ta i beaktande egenskaperna för det objekt som 
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man önskar uppnå kunskap om, kan en forskare välja vilken metod som är lämpligast i 

en viss studie (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 1997).  

Det hermeneutiska vetenskapsidealet utgör en grund för kvalitativ forskning (Lundahl 

& Skärvad 1999). Som forskare bör man förstå implikationen av valet mellan en 

kvantitativ och kvalitativ studie. Att undersökningen i denna avhandling är av en 

kvalitativ karaktär inverkar på hela avhandlingsprocessen med allt från utformandet av 

forskningsfrågor till analysen (Creswell 2003; Jacobsen 2002). Till skillnad från 

kvantitativa studier ställer kvalitativa studier få begränsningar och karaktäriseras av en 

strävan efter att på ett öppet sätt förstå detaljer, nyanser och det unika i varje objekt 

eller fall. Kvalitativa undersökningar innebär att forskaren ställer upp ett par centrala 

frågor och några subfrågor, gärna inledda med orden hur eller vad för att det skall leda 

till förståelse och förklaringar, och dessa frågor tillåts vara under ständig granskning 

och omformulering. Detta innebär att problemställningen och forskningsfrågorna till 

en början kan vara aningen oklara i en kvalitativ studie och medför att forskaren måste 

tillåta flexibilitet vad gäller upplägget av undersökningen (Creswell 2003; Jacobsen 

2002; Patton 2002). Ur kvalitativa undersökningar uppstår ofta en stor mängd 

detaljerad information om ett mindre antal personer eller fall, vilket bidrar till djupare 

insikter än i kvantitativa studier (Patton 2002).  

I djupa kvalitativa undersökningar strävar forskaren inte efter att förstå hur världen är, 

utan hur den uppfattas vara, d.v.s. hur den tolkas. Det är frågan om hur mänskor 

uppfattar eller förhåller sig till olika fenomen, som i denna avhandling där målet i stora 

drag är att klargöra och förstå hur familjeföretag förhåller sig till anställning av 

familjemedlemmar. Tyngdpunkten ligger på att generera kunskap via ord och dess 

betydelser, inte via kvantifiering, vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 

2005; Lundahl & Skärvad 1999; Patton 2002). Kvalitativa studier lämpar sig överlag 

för teoriutveckling, för att skapa större klarhet i oklara forskningsämnen och för att 

generera nya perspektiv (Bryman & Bell 2005). Att angripa denna avhandlings 

forskningsuppgift kvalitativt tycks alltså lämpa sig väl. 

3.3. Empirisk undersökningsmetod 

Det första och viktigaste steget vid valet av forskningsstrategi är identifiering av 

undersökningens forskningsfråga (Yin 2003). I studier som fokuserar på frågorna hur 

eller varför är fallstudien ofta en fördelaktig undersökningsmetod, eftersom sådana 

frågor snarare söker förklarande svar än generaliserbara förekomster (Saunders et al 



 

 

43 

2009; Yin 2003). I enlighet med det hermeneutiska angreppssättet är fallstudier en 

metod som lyfter fram det kontextspecifika och strävar efter att förstå en situation eller 

händelse utgående från dess eget sammanhang (Lundahl & Skärvad 1999; Jacobsen 

2002; Yin 2003). Vidare är fallstudier av mycket stor betydelse inom kvalitativ 

metodteori, som ju betonar att forskaren skall beskriva, analysera och förstå hur 

mänskor och grupper fungerar med utgångspunkt från dem som studeras (Lundahl & 

Skärvad 1999). Fallstudien är följaktligen en lämplig empirisk undersökningsmetod för 

denna studie. 

En fallstudie kan definieras som en undersökning av en mindre avgränsad grupp och 

ett ”fall” kan utgöras av en individ, en grupp, en organisation eller en situation (Patel & 

Davidson 1994). Enligt Patel & Davidson (1994) kommer fallstudier till användning då 

man är intresserad av att studera specifika processer eller förändringar och Jacobsen 

(2002) framhäver att fallstudier är lämpliga då vi vill få en djupare förståelse av en viss 

händelse. Med denna studie ämnar jag skapa en bättre förståelse för den problematik 

som karaktäriserar anställandet av familjemedlemmar i familjeföretag och jag önskar 

att mer omfattande än tidigare kunna förklara hur familjeföretag i olika 

utvecklingsskeden eventuellt hanterar denna problematik. Fallstudier kan på ett 

ändamålsenligt sätt hjälpa mig att uppnå detta syfte.  

En fallstudie kan göras med endast ett fall eller med ett flertal fall, en s.k. flerfallsstudie 

(eng. ”multiple case study”). Enligt Yin (2003) finns det en rad fördelar med 

flerfallsstudier. För det första kan man uppnå en form av analytisk nytta genom att 

använda sig av flera fall. Analytiska slutsatser är kraftfullare om de härstammar från ett 

flertal oberoende fall än från endast ett fall; man ”lägger inte alla ägg i en korg”. För det 

andra kan ett flertal medvetet olika valda fall generera kunskap om antagna kontraster 

och skillnader, vilka skulle vara svåra att påvisa med hjälp av enbart ett fall. Genom att 

studera flera fall kan man nå kunskap om både de skillnader och likheter som 

förekommer mellan dem (Jacobsen 2002). Fördelen med en komparativ fallstudie är 

att de särskiljande dragen och kontrasterna i de olika fallen kan fungera som en bra 

utgångspunkt för teoriutveckling (Bryman & Bell 2005). Yin (2003) menar vidare att 

en studie av flera fall överlag kan hjälpa att avtrubba den kritik och skepticism gällande 

tillförlitlighet som ofta är riktad mot undersökningar baserade på enbart ett fall. Det 

finns inga angivelser om ett optimalt antal fall i en undersökning. Yin (2003) påpekar 

att valet bör basera sig på en reflektion över hur många fall som forskaren själv anser 

sig behöva för att uppnå den önskade graden av säkerhet i flerfallstudiens resultat. 
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Eisenhardt (1989) menar att man bör fokusera på att hitta teoretiskt användbara fall, 

d.v.s. sådana fall som återspeglar eller utvecklar teorin. Enligt mitt eget omdöme som 

forskare valde jag att använda tre fall, som vart och ett representerar tre olika stadier av 

ett familjeföretags utveckling. Ifall jag med utgångspunkt i de tre olika fallföretagen, 

som alla är annorlunda till sin bakgrund och kontext, kan hitta betydande kontraster 

eller likheter har jag goda förutsättningar att dra logiska slutledningar och skapa 

djupare insikter om anställning av familjemedlemmar i olika stadier av ett 

familjeföretags utveckling (Yin 2003).  

3.4. Datainsamlingsinstrument och metod 

En klar fördel vid insamling av data för fallstudier är möjligheten att utnyttja flera olika 

källor, s.k. triangulering (Yin 2003). Triangulering bidrar till mer trovärdiga studier 

och bestyrker hypoteser, eftersom studier som tillämpar enbart en metod är mer 

känsliga för de brister som hänför sig till just den specifika metoden än studier som 

utförts med hjälp av ett flertal metoder och instrument (Eisenhardt 1989; Patton 

2002). I denna avhandling strävar jag efter att öka undersökningens tillförlitlighet 

genom s.k. datatriangulering med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, direkt 

observation och sekundärdata (Patton 2002; Yin 2003). 

3.4.1. Semi-strukturerad intervju 

Semi-strukturerade intervjuer är guidade, öppna intervjuer med en viss grad av 

struktur (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson 2008). En semi-strukturerad intervju 

innebär att forskaren har en lista på frågor som bör ställas, men själva intervjun tillåts 

vara väldigt flexibel och den intervjuade kan utforma svaren på sitt eget sätt. 

Intervjufrågorna är öppna, så att svaren kan styras av intervjupersonen själv, men för 

varje fråga kan forskaren lista en rad relativt specifika teman som åtminstone bör bli 

berörda under intervjun (Bryman & Bell 2005; Gillham 2005). Sådana uppföljande 

frågor är viktiga för att fördjupa och klargöra svaret till en intervjufråga (Patton 2002).  

Enligt Easterby-Smith et al (2008) är semi-strukturerade intervjuer lämpliga då det är 

nödvändigt att förstå de föreställningar som respondenten använder som bas för sina 

åsikter och uppfattningar om ett visst ämne eller en viss situation, vilket är fallet i 

denna undersökning då jag strävar efter att förstå vad som utgör grunden och hur 

familjeföretagsmedlemmar resonerar i situationer som har med anställning av 

familjemedlemmar att göra. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer möjliggörs ett 
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öppet utbyte av kunskap mellan forskaren och de intervjuade och eftersom frågorna i 

intervjun är öppna och själva intervjuprocessen flexibel, kommer intervjupersonerna 

att vara delaktiga i styrandet av forskningens riktning och skapandet av ny kunskap, på 

det sätt som är epistemologiskt och metodologiskt förutsättbart inom hermeneutisk 

forskning (Bryman & Bell 2005; Jacobsson 2002). Bryman & Bell (2005) påpekar 

samtidigt att trots att den semi-strukturerade intervjun är flexibel och bör kunna 

anpassas enligt behov och situation, kräver undersökningar som rymmer flera fall, 

d.v.s. flerfallstudier, ofta en viss grad av struktur. I denna undersökning, som baserar 

sig på ett flertal fall, kommer datainsamlingen via semi-strukturerade intervjuer därför 

att följa ett och samma mönster så att fallen och datat är jämförbara med varandra.  

Intervjuguiden, inklusive alla intervjufrågor samt de därtill hörande specifika 

beröringspunkterna och uppföljningsfrågorna, presenteras i bilaga 1. Intervjuguiden är 

indelad i fyra huvudsakliga teman som baserar sig på avhandlingens teoretiska 

referensram. Dessa är Företaget & familjen, HRM, Anställning samt Nepotism. 

Frågorna under Företaget & familjen strävar efter att skapa en bild av det ifrågavarande 

familjeföretagets karaktär och inriktning. Hur ser familjen överlag på familjeföretag 

som företagsform och hur är de två systemen, familjen och företaget, sammanflätade? 

HRM-frågorna strävar efter att förstå hur fallföretaget rent konkret arbetar med 

personalfrågor och hur man ser på förhållandet mellan anställda familjemedlemmar 

och utomstående anställda. Anställning av familjemedlemmar behandlas skiljt under 

Anställning, eftersom detta tema är särskilt relevant i denna avhandling. Hur 

familjeföretaget förhåller sig till nepotism behandlas sist i intervjun, eftersom detta 

känsliga tema har en så negativ konnotation att det kan styra respondenternas svar om 

det placeras i början av intervjun.  

Det är viktigt att utarbeta och forma så lämpliga frågor som möjligt och att skapa en 

fungerande intervju (Gillham 2005; Saunders et al 2009). Detta kan man göra bl.a. 

genom att testa intervjun på en person som inte är involverad i själva undersökningen 

men som innehar samma väsentliga egenskaper som de andra intervjupersonerna 

(Gillham 2005). Jag utförde en testintervju tillsammans med en person som väl 

motsvarar de ”riktiga” respondenterna i undersökningen. På så vis hade jag möjlighet 

att pröva smidigheten och längden på intervjun, och utgående från den feedback jag 

fick vid testintervjun omforma intervjuguiden så att den blev mera förståelig och bättre 

ledde till diskussion kring just de ämnen som jag strävar efter att beröra. Bl.a. 

minskade jag antalet frågor under temat Företaget & familjen, eftersom jag kunde ta 
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reda på en del information om företagen på förhand och således koncentrera mera av 

intervjutiden på de andra tre intervjuämnena, och jag märkte att nepotism är ett 

begrepp vars betydelse inte alltid är helt klar för alla och lade därför till en kort 

beskrivning av termen i intervjuguiden. I sista hand beror kvaliteten på den 

information som erhålles under en intervju på intervjuaren själv (Patton 2002). Under 

de intervjuer som utfördes för denna undersökning har jag följt de rekommendationer 

som ges av ett flertal författare gällande framförallt tydlighet i frågor, strukturerat 

förhållningssätt till själva intervjusituationen och etiska aspekter (Bryman & Bell 2005; 

Easterby-Smith et al 2008; Gillham 2005; Patton 2002). 

3.4.2. Direkt observation 

Vid varje intervjutillfälle har jag besökt det ifrågavarande företagets huvudkontor och 

därmed fått möjlighet att direkt observera artefakter, allmänt beteende inom företaget 

och andra faktorer i företagets omgivning, vilket bidrar till en djupare bild av varje fall 

(Yin 2003). Observationer vid empiriska undersökningar kan variera från allt mellan 

formella observationsprotokoll till att betrakta t.ex. inredningen i en respondents rum 

för att eventuellt få fram något om respondentens status eller personliga egenskaper 

(Bryman & Bell 2005; Yin 2003). De observationer som utfördes inom ramen för denna 

undersökning kan konstateras vara enkla, ostrukturerade, icke-deltagande 

observationer, vilket innebär att jag som observatör inte har haft något inflytande över 

det observerade och observationen följer inget förutbestämt schema. Jag har fungerat 

som en observatör som enbart iakttar, inte deltar, i den observerade situationen 

(Bryman & Bell 2005). 

3.4.3. Sekundärdata 

Jacobsen (2002) framhäver att det är idealiskt att använda sig av olika typer av data, 

både från primär- och sekundärkällor. Sekundärdata, d.v.s. data som någon annan 

redan samlat in, finns att tillgå i varierande former av dokument och kan i första hand 

bidra till undersökningen med att belysa det undersökta ur många synvinklar och skapa 

en så fullständig bild av ett fall som möjligt (Bryman & Bell 2005; Patel & Davidson 

1994). Det är frågan om ytterligare ett sätt att triangulera det insamlade datat. Forskare 

bör dock vara kritiska vid valet av sekundära källor och dokumenten som väljs bör 

uppfylla krav på bl.a. autenticitet, lämplighet och trovärdighet (Bryman & Bell 2005; 

Jacobsen 2002; Patel & Davidson 1994). 
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För denna undersökning har jag valt nedanstående dokument som sekundära källor. På 

grund av att de studerade fallföretagen önskat vara helt anonyma kan de fullständiga 

källuppgifterna inte presenteras här. 

 2 finska dokumentärfilmer ur serien ”Suvussa on yritystä” (2004-2009) om 
de två större fallföretagen 

 1 historik (2005) 

 1 årsberättelse (2009) 

 1 längre artikel publicerad i Talouselämä 

 2 korta artiklar publicerade i nättupplagan av Kauppalehti respektive 
Talouselämä 

 information i form av text på samtliga fallföretags hemsidor på Internet 

3.5. Val av undersökningsobjekt  

Vid valet av objektet för undersökningen bör målet vara att välja fall som med stor 

sannolikhet motsvarar eller utvidgar den teori som är under utveckling (Eisenhardt 

1989). Att hitta fall med möjligast hög representativitet är därmed viktigt, samtidigt 

som det ibland också kan vara ändamålsenligt att använda olika sorter av avvikande fall 

eller fall som är varandras motsatser (Eisenhardt 1989; Lundahl & Skärvad 1999). 

Välkonstruerade fallstudier är holistiska och kontextsensitiva (Patton 2002). Yin 

(2003) påpekar vidare att valet av undersökningsobjekt hänger ihop med välutformade 

forskningsfrågor. Om undersökningens frågor är för vaga blir det svårt att prioritera 

och avgöra vilka fall som är bättre än andra. 

Ett av målen med denna undersökning är att se på anställning av familjemedlemmar i 

familjeföretagens olika utvecklingsskeden och jag valde därför företag som så bra som 

möjligt representerar tre olika skeden av familjeföretagets livscykel. Jag har således 

utfört en avsiktlig sampling (eng. ”purposeful sampling”), vilket är typiskt i djupgående 

kvalitativ forskning och då man arbetar med väldigt små sampel som t.ex. vid 

fallstudier (Patton 2002; Saunders et al 2009). Mer specifikt är det frågan om 

heterogen eller maximal variationssampling (eng. ”maximum variation/heterogenity 

sampling”), som strävar efter att fånga de centrala teman och mönster som sträcker sig 

över varierande kontexter (Patton 2002). De tre fallen jag valt är representativa 

exempel men väldigt olika till sin karaktär och utveckling, vilket de facto utgör en av 

styrkorna med heterogen sampling. Då relevanta teman framkommer i ett flertal 
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varierande fall kan man nämligen anta att dessa temans signifikans förstärks (Patton 

2002).  

Också valet av intervjupersoner var medvetet och avsiktligt. För varje fall valdes ur 

företagarfamiljen två intervjupersoner som är aktivt involverade och insatta i 

familjeföretagets verksamhet. Det var nödvändigt att identifiera respondenter som har 

en insikt i de frågor som är relevanta för denna avhandling. De tre fall och sammanlagt 

sex intervjupersoner som valdes för undersökningen uppfyllde den mättnadsgrad som 

är viktigt i kvalitativ forskning. I kvalitativa studier är det nämligen inte storleken på 

samplet som avgör undersökningens kvalitet, utan hur informationsrika fallen är och 

hur väl de bidrar till att uppnå undersökningens syfte (Patton 2002). 

Figur 9 illustrerar hur fallföretagen kan placeras i den utvecklingsmodell som 

presenterats i avsnitt 2.1.1. tidigare i avhandlingen. Eftersom fallen inte kan placeras 

tredimensionellt här, och placeringen på familjeaxeln överlag är mera diffus, 

presenteras fallen enbart i förhållande till de två andra axlarna, ägarskap och företaget. 

Storleken på cirklarna motsvarar på ett ungefär fallföretagens relativa storlekar. Alla 

tre fall är finska familjeföretag eftersom det fanns varken tid eller resurser att involvera 

utländska familjeföretag i denna avhandling.  

Figur 9 Val av fallföretag 

 

Källa: (anpassad från Gersick et al 1997:15-25 och Sten 2008:43-48). 
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3.6. Strategi för analys av data 

Hermeneutik kan ses både som en underliggande filosofi och ett angreppsätt till 

kvalitativ dataanalys (Meyers 2009). Strategin för analys av det insamlade datat i 

denna undersökning följer därför också de hermeneutiska riktlinjerna. Hermeneutik 

fokuserar, som tidigare diskuterats, på att tolka något av intresse. Traditionellt har det 

varit frågan om att analysera och förstå texter, men även intervjuer och observationer 

har kommit att bli viktiga analysobjekt (Patton 2002). Hermeneutik som en analytisk 

process sker ofta i en s.k. hermeneutisk cykel (Hatch & Yanow 2003; Patel & Davidson 

1994; Patton 2002). I stora drag handlar det om att relatera delar till helheten och 

helheten till delar i en kontinuerlig process (Patton 2002). Tolkningsprocessen har inte 

någon bestämd utgångspunkt eller slut, utan forskaren utgår från sin egna tidigare 

kunskap, studerar mera och erhåller mera kunskap som kanske överlappar eller 

förändrar den tidigare kunskapen, tolkar, studerar vidare och får ny förståelse och 

kunskap, o.s.v. Tolkningarna växer och utvecklas i en oändlig hermeneutisk cykel 

(Hatch & Yanow 2003; Patel & Davidson 1994). Rent konkret innebär detta att jag som 

forskare har tagit mina personliga förkunskaper och eventuella förutfattade meningar i 

beaktande, skaffat mig bredare och djupare kunskap om ämnet medan jag arbetat med 

avhandlingen, förändrat och utvecklat mina uppfattningar, byggt vidare på mina 

kunskaper med hjälp en empirisk undersökning, sett på detaljer i olika fall och 

samtidigt reflekterat tillbaka till helheten och skapat en ännu större förståelse av ämnet 

anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. 

Att analysera fallstudier innebär att ordna, tolka och förklara fallspecifikt data och göra 

det begripligt för en djupdykande studie och jämförelse (Meyers 2009; Patton 2002). 

En utmaning i kvalitativa studier är att bearbeta den ofta väldigt omfattande och 

otympliga mängden data (Bryman & Bell 2005; Patton 2002). För att kunna bearbeta 

det data jag samlat in och dra slutsatser har jag valt att använda mig av några specifika 

metoder baserade på Spiggles (1994) rekommendationer. Kategorisering innebär att 

klassificera eller beteckna enheter för analys. Det väsentliga är att identifiera en 

analysenhet, t.ex. en del av en text, som en representation av eller ett exempel på något 

större mera generellt fenomen. Kategorisering sker i ett tidigt skede av analysen, men 

de första kategorierna är flexibla och kan förändras under analysens gång. Abstraktion 

bygger vidare på kategorisering. Med abstraktion grupperar forskaren tidigare 

identifierade kategorier i mera allmänna, begreppsmässiga kategorier. Abstrakta 

konstruktioner omfattar ett antal konkreta exempel i datat som alla har en gemensam 

egenskap. Jämförelse är slutligen ett sätt för att undersöka skillnader och likheter i 
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relevanta teman som framkommit ur datat. Jämförelse börjar redan i de tidigaste 

analysskedena då forskaren kategoriserar och abstraherar datat. Till en början är 

processen något omedveten och osystematisk då forskaren utforskar datat, men allt 

eftersom analysen fortskrider blir jämförelsen mer systematisk och metodisk 

Kategorisering, abstraktion och jämförelse är några av de grundläggande och mest 

fundamentala analytiska verktygen. De sker sällan helt separat eller i en viss 

ordningsföljd, utan tillämpas ofta i olika kombinationer i olika faser av analysen. 

(Spiggle 1994). 

Spiggle (1994) rekommenderar vidare att dessa analysprocesser bör genomföras 

systematisk och grundligt för att skapa en så fullständig och trovärdig analys som 

möjligt. I denna undersökning har jag systematiskt utforskat datat genom att 

undersöka och grundligt granska de olika datakällorna ett flertal gånger under hela 

forskningsprocessen. I ett tidigt skede av undersökningen såg jag filmerna om 

fallföretagen för att på det stora hela lära känna fallen. Strax innan intervjuerna med 

dessa företag såg jag filmerna igen för att eventuellt lära mig något som har mera 

specifikt med intervjufrågorna att göra. Efter intervjuerna såg jag filmerna en tredje 

gång för att hitta olikheter eller likheter i den information som framkom under 

intervjuerna. I ett tidigt skede av undersökningen, strax innan intervjuerna och efter 

intervjuerna läste jag också alla de böcker, artiklar och texter på internet som fanns 

tillgängliga om varje företag. Jag har också bandat in och genast transkriberat alla 

intervjuer, vilket är rekommendabelt för att lättare hantera det innehåll som kommer 

fram i intervjuerna samt för att fördjupa sig i det sagda (Patton 2002). Dessa 

transkriberingar, alla andra tillgängliga texter om företagen samt filmerna har jag läst, 

respektive sett, och fördjupat mig i sammanlagt tre gånger under undersökningens 

gång.  

Spiggle (1994) påpekar också att ett systematiskt förfarande innebär att forskaren på 

olika sätt dokumenterar analysprocessen. För det första har jag fört dagbok över min 

allmänna tankeprocess kring undersökningen, intervjuerna samt de direkta 

observationerna som jag gjort i samband med intervjusituationerna. Easterby-Smith et 

al (2008) menar att då det inte finns tid och resurser att göra en longitudinell 

deltagande observation, vilket eventuellt kunde leda till mer givande observationer, kan 

en dagbok över undersökningsprocessen bidra med liknande, djupare insikter. Genom 

att föra dagbok över den empiriska undersökningens gång och efter varje intervju och 

observation skriva ner sina tankar, har man som forskare möjlighet att bl.a. reflektera 
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över sitt eget beteende och ta avstånd från sina eventuella blindheter, samt att 

analysera sådant som kanske inte genast är observerbart för ögat (Easterby-Smith et al 

2008). För det andra har jag skapat en omfattande Excel-datafil där jag för varje enskilt 

fall i kolumner har samlat all den information som jag ansett relevant ur samtliga 

datakällor. Denna information har jag ytterligare reducerat och från varje kolumn 

plockat ut det viktigaste och sammanfört det i ännu en Excel-datafil för respektive fall. 

För det tredje har jag skapat en tabell där alla tre företag presenteras jämsides enligt 

varje intervjutema (se tabell 6, sid 73). Dessa mekaniska och systematiska processer 

har underlättat analysprocessen och skapat goda förutsättningar för kategorisering, 

abstraktion och jämförelse i enlighet med Spiggles (1994) rekommendationer. 

3.7. Validitet och reliabilitet 

Interpretativ organisationsforskning kritiseras ofta för att inte uppnå samma kriterier 

för validitet och reliabilitet som de positivistiska vetenskaperna (Hatch & Yanow 2003). 

På grund av de mängder av olika sätt att samla in data, den kontextspecifika 

inriktningen, betoningen av autenticitet och egenarter, forskarens subjektivitet och 

dolda kunskap, o.s.v. finns det inga direkta test som kan användas för att utvärdera en 

kvalitativ, hermeneutisk studies tillförlitlighet eller validitet (Patton 2002). 

Trovärdigheten i en kvalitativ undersökning hänger till stor del på forskarens 

skicklighet, kompetens och noggrannheten, samt på forskarens egen livssituation och 

tidigare erfarenheter (Hatch & Yanow 2003; Patton 2002). Empati betonas ofta starkt i 

diskussionen kring kvaliteten på socialvetenskapliga studier (Lundahl & Skärvad 1999; 

Patel & Davidsson 1994; Patton 2002; Saunders et al 2009). Empati innebär att förstå 

inställningen, positionen, känslorna och upplevelserna hos andra, för att i det här 

sammanhanget ge en bättre empirisk grund på vilken forskaren kan basera sina 

förståelser och förklaringar. Jag är själv femte generationens medlem av ett finskt 

familjeföretag som för tillfället står inför en omfattande diskussion om 

anställningsregler för familjemedlemmar. Hittills har relativt strikta anställningsregler 

tillämpats, men dessa skall nu överses och möjligen revideras. Jag har varit medlem av 

familjerådet för denna företagarfamilj i tre år och har därmed aktivt varit med om att 

diskutera och planera olika ärenden som berör familjeföretaget och dess ägare. 

Följaktligen har jag alltså ett starkt engagemang, tidigare erfarenheter och den form av 

förståelse och empati inom ifrågavarande ämne som är viktiga för denna avhandlings 

forskningsuppgift och för hermeneutisk forskning överlag. Samtidigt inser jag att det 

finns en risk för att jag med min bakgrund har en del förutfattade meningar om vissa 
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fenomen vad gäller familjeföretag och att jag är van att tänka på de ifrågavarande 

ämnena ur mitt eget familjeföretags synvinkel. Dessa biaser har jag så gott som möjligt 

försökt ta i beaktande och varit medveten om under hela undersökningens gång. 

Yin (2003) påpekar att ett av de största problemen vad gäller kvaliteten på fallstudier 

är bristen på exakthet och noggrannhet. Allt för ofta är forskare slarviga, följer inte 

systematiska procedurer eller tillåter tvetydiga bevis. Så som ovan presenterades i 

avsnitt 3.6. har jag försökt följa en hel del rekommendationer för att göra 

undersökningen och analysprocessen så klar, strukturerad och entydig som möjlig 

(Easterby-Smith et al 2008; Patton 2002; Spiggle 1994). Förutom dessa bör det 

poängteras att alla intervjuer utfördes på svenska och de språkliga nyansskillnader som 

kan leda till missförstånd eller feltolkningar i intervjuer som utförs på annat än 

forskarens eget språk, var därmed så gott som obefintliga (Patton 2002). Detta, samt 

den tydliga systematik som tillämpats i undersökningen, torde stärka undersökningens 

trovärdighet (Yin 2003).  

Fallstudier kritiseras också ofta för problem med extern giltighet och generaliserbarhet 

(Bryman & Bell 2005; Jacobsen 2002; Yin 2003). Lincoln & Guba (1985) tar avstånd 

från sådana allmängiltiga kvantitativa bedömningskriterier och föreslår två alternativa 

kriterier för kvalitativa undersökningar, vilka lämpar sig bra för en studie med en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt som denna. De kriterier som denna undersökning 

då borde uppnå är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten kan delas in i fyra 

delkriterier, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och bekräfta. Tillförlitligheten handlar om hur pass acceptabel forskarens 

beskrivning är i andra personers ögon, och kan förstärkas bl.a. med hjälp av 

triangulering. De observationer, dokument, filmer och texter som använts i 

undersökningen har skapat en rigorös triangulering av data, vilket följaktligen stärker 

analysens och argumentens tillförlitlighet (Bryman & Bell 2005; Jacobsson 2002). 

Tillförlitligheten kan också ökas genom respondentvalidering, vilket har gjorts i denna 

studie då samtliga respondenter fick möjlighet att ta del av och kommentera 

undersökningens resultat innan avhandlingen publicerades (Lincoln & Guba 1985). 

Överförbarheten kan jämföras med extern validitet, och kan förbättras med tydliga 

redogörelser och rikliga beskrivningar (eng. ”thick description”) så att andra personer 

så bra som möjligt kan bedöma huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö 

eller inte (Spiggle 1994). I denna undersökning presenteras fallen och det som sagts 

under intervjuerna väldigt ingående i avhandlingens resultatkapitel. Pålitlighet innebär 
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vidare att man säkerställer en fullständig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. Forskningsprocessen har på ett grundligt sätt presenterats här 

ovan, ända från formulering av forskningsuppgift till strategi för analys av datat. 

Möjlighet att styrka och bekräfta handlar slutligen om att forskaren tar i beaktande att 

det omöjligtvis går att skapa en totalt objektiv förklaring av den sociala verkligheten. 

Genom att t.ex. som här ta hänsyn till min egen familjeföretagsbakgrund och möjliga 

personliga värderingar i forskningsämnet, kan jag trots allt bestyrka att jag som 

forskare agerar i god tro och enligt bästa objektiva förmåga (Bryman & Bell 2005; 

Lincoln & Guba 1985). 
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4 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Undersökningen har producerat en 

mängd data ur intervjuer, observationer och sekundärkällor, och för att göra det 

empiriska material lättare för läsaren att omfatta presenterar jag här enbart en grundlig 

sammanfattning av det insamlade datat. De tre fallföretagen presenteras var för sig i 

avsnitt 4.1, 4.2 och 4.3. Varje fallpresentation följer samma indelning som 

intervjuguiden, d.v.s. inleds med en inblick i familjen och företaget, fortsätter med en 

diskussion om personalhantering i familjeföretag och avslutas med en djupdykning i 

ämnena anställning av familjemedlemmar samt nepotism. Syftet med detta kapitel är 

att ge läsaren en inblick i det empiriska material som jag baserar min analys på i  

kapitel 5. 

Den empiriska undersökningen behandlar tre olika familjeföretag – ett litet och relativt 

nyetablerat familjeföretag, ett lite större familjeföretag som redan genomgått några 

generationsväxlingar, samt ett stort, gammalt och mer komplext familjeföretag med ett 

flertal generationer involverade. I enlighet med en del respondenters önskemål 

kommer inget av fallföretagen eller de intervjuade personerna att nämnas vid namn. 

Fallen kommer istället att betecknas ”SMALL”, ”MEDIUM” och ”LARGE” (en 

internationellt vedertagen indelning för t.ex. klädstorlekar), för att illustrera storleken 

och utveckling på företaget i fråga. För varje fall har jag intervjuat två personer, vilka 

kommer att betecknas S1 och S2 för fallföretaget ”SMALL”, M1 och M2 för fallföretaget 

”MEDIUM”, samt L1 och L2 för fallföretaget ”LARGE”. 

4.1. Fall ”SMALL” 

Fallföretag ”SMALL” är ett filmproduktionsbolag specialiserat på dokumentärfilm om 

Finlands näringshistoria berättad från olika företags perspektiv. Bolaget har fungerat i 

sin nuvarande form sedan år 2000. Grundaren till bolaget har själv hållit på med film- 

och TV-produktioner i över 30 år. Hittills har företaget producerat över 40 stycken 

filmer, vilka är ämnade för såväl den breda allmänheten som för företagens interna 

behov för t.ex. intern kommunikation eller inkörning av nya anställda.  

Företagarfamiljen i fall ”SMALL” består av två generationer, grundaren och hans fru, 

samt grundarens två söner. Grundaren är huvudägare i bolaget, medan de andra tre är 

delägare. Alla jobbar operativt i bolaget på något sätt. Den nödvändiga 
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bakgrundsinformationen om fallföretag ”SMALL” och respondenterna S1 och S2 kan 

sammanställas i nedanstående tabell.  

Tabell 3 Fall ”SMALL” och respondenterna 

 

4.1.1. Företaget och familjen 

I fallföretag ”SMALL” lägger man stor vikt vid att föra företaget vidare inom familjen. 

Ett typiskt familjeföretag anses vara ett företag där det finns en avsikt att överföra 

verksamheten i flera generationer. Ett företag med endast en generation involverad kan 

därmed också anses vara ett familjebolag ifall det existerar en medveten avsikt att föra 

över bolaget till nästa generation. Respondenterna i ”SMALL” anser att det finns 

fördelar med att vara familjeföretag, men att man samtidigt måste vara medveten om 

att man på sikt kanske riskerar familjerelationerna och ger upp andra saker i livet för 

familjeföretagets skull.  

I ”SMALL” ser man sitt eget familjeföretag som ett växande bolag. Det finns en vilja att 

driva ett framgångsrikt företag. Respondenterna framhäver att företaget har vuxit 

kraftigt sedan början av 2000-talet och att det skett en del förändringar och 

omstruktureringar. Just nu är alla i kärnfamiljen, d.v.s. grundaren, hans andra fru och 

hans två söner involverade i familjeföretagets verksamhet. Därtill arbetar grundarens 

systerson med försäljning i bolaget. Grundaren spelar ännu en stor roll i firman, trots 

att han är varken styrelseordförande eller operativ chef. Grundarens fru innehar VD-
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posten och grundarens yngre son, S1, fungerar som utvecklingschef. Tills vidare är det 

dock grundaren som ännu har sista ordet: 

Han är det här brandet ganska långt ännu. Men han sitter inte i styrelsen och han är inte i 
operativa ledningen. Han behöver inte ens vara det. Det är ännu så att det är så starkt kring 
honom att han egentligen kan ha vilken titel som helst, det spelar ingen roll, och han kontrollerar 
ju bolaget så han fäller ju allting på sitt sätt. Men han börjar förstå att han måste ju släppa och ge 
plats för annat. (S1) 

Alla i kärnfamiljen är delägare i ”SMALL”. Man anser att familjen och företaget är helt 

beroende av varandra. I familjen finns den kompetens och de insikter som krävs för att 

driva företaget, samtidigt som företaget är familjens bröd och gemensamma skapelse 

som är konstant närvarande i vardagen. S2 jämför företaget med att ha ett barn. Tills 

vidare har man inga strukturerade eller formella system för hur familjemedlemmarnas 

involvering i företaget skall organiseras, och man anser att det är nödvändigt att ha 

relativt lösa ramar i det här skedet av företagets utveckling med tanke på de stora 

ambitioner man har gällande tillväxt. Samtidigt inser man i ”SMALL” att det i 

framtiden kan finnas ett behov för klarare strukturer. 

[...] så det är liksom lite annorlunda i såna här entreprenörsföretag. Så småningom, om det här 
företaget fortsätter i generation efter generation, så hittar det sen andra former. Så länge 
entreprenören finns där så är det ju liksom en lite annan juttu. (S2) 

Nä, vi är så pass små och nya att det finns ingenting formellt. [...] när det blir såpass många och 
det blir lite mera komplicerat, då måste man hitta de här ramarna för hur det ska fungera. (S1) 

4.1.2. HRM 

Personalhanteringen i ”SMALL” följer inga formella system. Personalfrågor sköts i 

första hand av VD:n, d.v.s. grundarens fru, men någon utnämnd person som skulle 

sköta om de ca 20 fastanställda existerar inte.  

Det är en sån där fråga som påminner oss om vad vi inte sköter [...] Det har varit lite såhär 
organiskt, att nån kände nån [...] de här mänskorna nu bara kom då på 90-talet faktiskt (S2) 

”SMALL” har ett hårt år bakom sig med samarbetsförhandlingar och uppsägningar och 

i intervjuerna kommer det tuffa och svåra året ofta på tal. Det finns en stark vilja att 

växa, men i något skede gick tillväxten lite för fort och okontrollerat. Man anställde 

snabbt olika personer, som då var väldigt kompetenta men som inte passade ihop med 

företagets kultur och grundvärderingar. Ändå anser man i ”SMALL” att HRM är något 

som egentligen inte finns i företag av deras typ och storlek, och att det är något de 

eventuellt måste börja tänka på i framtiden då de vuxit sig mycket större. Tills vidare är 

man nöjd med att personalhantering och rekrytering sker ad hoc. Intern 

kommunikation är dock något som man upplever att bör förbättras och att företaget 
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redan är så pass stort att kommunikationen inte löper utan systematiserad 

kommunikation. 

Jo, nu är det ju klart att nu är feedback och nån sorts sån här kommunikation jätte viktig. Och 
det är nånting vi jobbar på här, vår kommunikation, interna kommunikation, som stundvis är 
dålig, så det är liksom lite aktuellt för oss. Att vi är små, men vi är ändå såpass stora att man 
märker när kommunikationen inte löper åt all håll [...] (S1) 

Hur man sköter belöning, utvärdering och träning av personal följer samma, ganska 

oplanerade mönster.  

[...] man kanske inte sitter där och förhandlar om sina löner och sina olika klausuler, för det har 
inte så stor skillnad för att du jobbar liksom ändå hemåt, du är lite företagare själv. [...] så på det 
sättet kanske den här kompensationen inte behöver vara jätte utarbetad [...] (S1) 

Det tuffa året som ”SMALL” har bakom sig har direkt påverkat lönerna. 

Familjemedlemmarna tog inte ut lön förra året då det gick sämre för företaget. De 

andra anställda har dock fått sin lön, som enligt S1 och S2 är relativ hög och på samma 

nivå som familjemedlemmarnas. Enligt S2 är det en för tung sak för dem att förhandla 

om löner hela tiden med de utomstående anställda och därför har man valt att ge dem 

bra löner. Utvärdering och träning av personal upplever man som en aktuell fråga. 

Sönerna till grundaren har ”kring köksbordet”, fått en viss sorts träning inför arbetet 

men på senare tider har det uppstått ett större behov av ledarskapsträning. Grundarens 

fru och yngre son har nyligen deltagit i ett utbildningsprogram.  

De senaste tidernas ekonomiska svårigheter har försvårat personalhanteringen överlag. 

Den starka ambitionen att växa kraftigt har lett till att man har tagit risker vid 

rekrytering av nya mänskor, och ”SMALL” har anställt personer som vid de allra 

tuffaste tiderna visade sig vara olämpliga för organisationen. Annars anser man att 

förhållandet mellan familjen och de utomstående anställda är väldigt bra. Nedgången 

och det faktum att man klarade sig ur den har samtidigt stärkt förhållanden inom 

företaget. Företaget är så litet att alla kan ha nära kontakt med varandra och firmans 

julfest firades hemma hos grundaren och hans fru. S2 medger dock att han aldrig har 

frågat vad de utomstående anställda funderar på eller har för åsikter gällande t.ex. 

anställningen av hans systerson eller son. Familjens involvering är ingenting som de 

systematiskt informerar om eller diskuterar. 

4.1.3. Anställning 

Anställning av familjemedlemmar i familjeföretag är något som man i ”SMALL” anser 

att främst bör uppmuntras. Det är ett lätt sätt för grundaren att se till att verksamheten 
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fortsätter i händerna på någon som man kan lita på. Men man är också medveten om 

att man eventuellt riskerar familjeförhållanden då man jobbar och äger ihop. Både S1 

och S2 påpekar att deras inställning till anställning av familjemedlemmar i 

familjeföretag hänger ihop med vad företaget sysslar med: 

Och det har nånting att göra med, med vad vi gör, eftersom vi hemskt mycket har med familjer 
och göra [...] (S2) 

Vi jobbar ju med att berätta succéhistorier om familjeföretag liksom, så det är svårt för oss att 
sen också, vi sku kunna vara ett familjeföretag som inte anställer familjemedlemmar, men sen 
berättar om hur bra alla andra har gjort det. (S1) 

Anställningen av de olika familjemedlemmarna i ”SMALL” har inte följt något mönster, 

utan alla har kommit in i bolaget på olika sätt. Grundarens fru kom in då det fanns ett 

behov för någon med hennes kompetens, grundarens äldre son började i 

familjeföretaget men sökte sig sedan bort och grundade eget, och S1 kom nyligen in i 

företaget som ett resultat av visat ömsesidigt intresse hos honom själv och grundaren. 

Det har alltid varit viktigt att den som blivit anställd verkligen kan ge något åt firman, 

men några klara anställningsregler för familjemedlemmar finns inte. 

I ”SMALL” är det viktigt, men inte ett krav, att man har erfarenhet och kompetens 

inom olika områden som kan nytta företagets verksamhet.  

[...] vi har all lärt oss vårt hantverk före man har kommit hit. (S2) 

I ”SMALL” skall man som anställd ha bra allmänbildning och ett journalistiskt 

tänkande, men en specifik utbildning är inte nödvändigt. Man har inte kommit till 

några specifika anställningsregler eller krav på erfarenhet ännu. Varken S1 eller S2 har 

en fullständig utbildning, men enligt sig själva kompenserar de dessa ofullständiga 

examina med erfarenhet inom rätt branscher. 

Jag har varit i rätt bransch och gjort rätt sorts saker och förstått rätt grejor. Jag har ju liksom, 
min arbetsintervju har ju varit fyra år av middagsdiskussioner. (S1) 

Alla i familjen känner till företaget och branschen. Sönerna till grundaren har levt med 

bolaget så länge det har funnits, båda har studerat mediarelaterade ämnen och arbetat 

med media i olika former. Grundarens fru har en bakgrund inom konst och kultur, och 

har lärt känna företaget på insidan via sin man. Familjemedlemmarna innehar en 

kompetens som möjliggör familjens operativa involvering i företaget såväl nu som i 

framtiden. Ett eventuellt framtida behov gällande kompetensen finns på ekonomisidan: 

[...] vi saknar ju en sån här, ett barn som har gått Hanken och tänker väldigt okänsligt på vad vi 
gör [...] den där CFO-rollen, där sku man ju helst vilja ha en familjemedlem som sitter nätterna 
ut och räknar utan att faktureringen går [...] (S1) 
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4.1.4. Nepotism 

Nepotism upplevs vid första åtanke som något negativt, vulgärt och orättvist av 

respondenterna i ”SMALL”. Nepotism väcker bitterhet och avundsjuka i mänskor, 

enligt S1 och S2. Samtidigt är nepotism något som man accepterar i ”SMALL” och man 

anser att det även finns goda sidor med att favorisera familjemedlemmar. Det handlar 

om att förstå skillnaden mellan rättvis och orättvis favorisering: 

Det finns alltid en bitterhet när det kommer till ägare, till pengar och till vem som får vad och 
vem som får uppmärksamhet för vad. [...] Och allting kan ju börja från att en familjeföretagare, 
en ägare, har missbedömt och misskött den här favoriseringen eller helt enkelt gjort en 
favorisering på fel sätt. [...] Så klart, nyttan är ju att favorisera på rätt eller fel grunder, det är ju 
en positiv sak att ifall firman mår bättre av det. (S1) 

I ”SMALL” har man konstaterat en del klara positiva sidor med nepotism. Att familjen 

som jobbar i företaget bär samma namn som firman skapar en stolthet och ett ansikte: 

[...] det här bolaget bär efternamnet och det känns definitivt bra. Det är lite samma sak som det 
här kasvollinen omistajuus, det är ju nepotism i sig. (S2) 

I ”SMALL” anser man att nepotism i vissa fall kan hjälpa företaget att bli mera 

framgångrikt. Man upplever att familjemedlemmarna bär ett annat ansvar än 

utomstående anställda och har ett speciellt förhållande till kunder, kolleger och 

omgivningen. Nepotism betyder också en form av trygghet i ”SMALL”. Respondenterna 

menar att familjemedlemmar i bolaget gör det möjligt att gå ner i varv när det behövs 

och att ha ett mycket långsiktigare tidsperspektiv på verksamheten.  

Så nepotismen är den här liksom kittlande kompensationen för det att man inte får så mycket 
pengar ut ur det sen ibland. (S2) 

I ”SMALL” är funderingar kring nepotism inte väldigt aktuella ännu: 

Det är nånting jag måste om 40 år fundera på och ifall vi har nånsin kommit så långt [...] 
främmande tanke. (S1) 

[...] så jag kan inte se hur det sku undvikas och varför det sku behöva undvikas [...] (S2) 

4.2. Fall ”MEDIUM” 

Fallföretag ”MEDIUM” grundades år 1905 som en liten sportaffär i centrala 

Helsingfors. I ett tidigt skede började man importera motorcyklar till Finland, och 

verksamheten har sedan utvecklas därifrån till att idag bestå av partihandel med 

fritidsfordon och båtar. Företaget har gått vidare i rakt nedstigande led i alla 

generationer, och idag står redan den femte generationen färdig för att ta över 

ledningen av bolaget. ”MEDIUM” var till en början ett relativt litet företag, men under 
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den tredje generationens ledning började bolaget växa kraftigt. Den fjärde 

generationens företagsledare lyckades fortsätta den goda tillväxten trots svåra år under 

90-talets recession, och idag är bolaget en koncern bestående av fem dotterbolag med 

en total omsättning på ca 100 miljoner € och 180 anställda. 

Tredje generationens företagsledare försökte dela upp företaget på sina tre barn, men 

med tiden visade det sig att ett sådant upplägg inte fungerade så bra i den här familjen 

och det ursprungliga bolaget delades i två mellan de två bröderna i fjärde generationen, 

så att den yngre brodern tog hand om industriverksamheten och den äldre brodern fick 

konsumentproduktsidan. Det är den senare, och till storleken större, delen av det 

ursprungliga familjeföretaget som det handlar om här. En sammanfattande tabell över 

fallet ”MEDIUM” och respondenterna M1 och M2 följer här nedan. 

Tabell 4 Fall ”MEDIUM” och respondenterna 

 

4.2.1. Företaget och familjen 

Att vara ett familjeföretag innebär i ”MEDIUM” att man har möjlighet till ett mer 

långsiktigt perspektiv och kan avvika från det så vanliga kvartalstänkandet. 

Familjeföretag överlag anses karaktäriseras av snabb beslutsfattning och stor 

flexibilitet hos ägarna. I familjeföretag värderar man långa arbetsförhållanden och är 

stolt över gamla traditioner, anser ägarna i ”MEDIUM”. Man upplever att 

familjeföretag i vissa fall kan vara mera benägna att stagnera och undvika risker, men 
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att detta är det pris man måste betala för att försäkra sig om att det finns något kvar att 

ge över åt nästa generation. 

Bortsett från försöket att dela företaget i tre efter tredje generationen, har ”MEDIUM” 

alltid gått över från far till son i rakt nedstigande led. Planen är att även inom nära 

framtid ge över hela den operativa verksamheten åt M1, som är M2:s äldsta dotter och 

den som visat mest intresse för företaget.  

Det som gör oss lite annorlunda är att det alltid har gått från en till en. Min far försökte då dela 
det på tre, så sluta det med att det ändå blev bara en. Vi splittra företaget så att min farbror fick 
en del, pappa fick den här delen, så att nu finns det två familjeföretag som kommer från min 
farfars arv. [...] När många andra har family first så har vi nog business first. (M1) 

Trots att man i ”MEDIUM” anser sig vara väldigt företagsinriktade spelar familjen ändå 

en stor roll för företaget. Familjemedlemmarna som jobbar i bolaget ger ägarna och 

företagsledningen ett ansikte, vilket uppskattas mycket bland personalen. M2 sitter 

också på en stor mängd kunskap och erfarenheter som är väldigt viktiga för företaget: 

Familjen för företaget – det är helt otroligt viktigt. Pappa har lyckats växa den här firman med 
600 % i omsättning. Han sitter på en helt enorm mängd kunskap. Alla beslut går via honom och 
han är en sån spindel i det där nätverket att det finns ingenting, det är hemskt få saker som går 
förbi honom. (M1) 

Vice versa är företaget viktigt för familjen, dels som en källa till välfärd men främst som 

en sak som knyter ihop far och dotter: 

Men sen företaget för familjen så nu är det ju en osynlig familjemedlem. [...] Det är på ett sätt vår 
hobby och vår passion. Det är det som gör att vi har något gemensamt. (M1) 

Förutom några kusiner till M2, är det enbart M1 och M2 som jobbar operativt inom 

bolaget idag. M2 är koncernchef och styrelseordförande. M1 har sommarjobbat på 

företaget sedan hon var 13 år gammal och även jobbat kortare perioder under jullov, 

påsklov, på mässor, m.m. Idag är hon nybliven chef för sales promotion-avdelningen. 

M1:s äldre bror och yngre syster har inte visat intresse för att börja arbeta för 

familjeföretaget. M2:s fru har tidigare jobbat i bolaget i olika former, men är idag 

enbart informellt med i verksamheten via de diskussioner och samtal som förs hemma i 

familjen. Överlag är familjens involvering i företaget tills vidare helt oplanerad och 

ostrukturerad. 

Nä, inte behöver vi något familjeråd, inte behöver vi annat än min hustru och min äldre dotter 
för sånt. (M2) 

Man har diskuterat hur generationsskiftet i bolaget skall ske, men några nerskrivna 

allmängiltiga regler för framtiden finns inte ännu. 
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Jag tänker som en bonde förr i världen, den som tar över den här operativa verksamheten den 
ska vara definitivt i majoritet. [...] Jag anser att jag har 110 % av beslutsverksamheten. Om jag 
vill ge mera åt ett barn som vill ta risken och jobba för familjeföretaget och ta hand om det så ska 
det också vara möjligt att få mera just på det sättet [...] (M2) 

4.2.2. HRM 

I ”MEDIUM” sköter varje dotterbolag sin egen personalhantering och rekrytering. 

Någon koncentrerad HRM finns inte. Men det är viktigt att se till att 

familjemedlemmar är jämställda med övrig personal när det kommer till 

kompensation. Båda respondenterna är emot att familjemedlemmar har förmåner som 

andra anställda inte har.  

I ”MEDIUM” upplever man att man kunde bli bättre på att utvärdera och utveckla 

personal. Det finns en del utbildningsprogram och modeller för utvecklingssamtal med 

personalen, men M2 anser att han åtminstone själv kunde bli bättre på att ge feedback.  

Nå jag är själv lite dålig på att ge feedback. [...] Jag tror mera på det där att man ska prata direkt 
som man känner det. (M2) 

M1 anser samtidigt att hon inte får den feedback som hon anser sig behöva: 

Feedback får ju nog icke-familjemedlemmar mycket bättre. Som familjemedlem blir du nog 
ganska utanför, för du får inte respons. Dom kanske inte vågar säga och jag vet inte varför men 
ofta är det sådär att jag är ganska mycket i dimman och jag vet inte riktigt att gör jag rätt eller fel 
eller är jag på väg åt rätt håll och är jag nu helt ute och seglar. [...] Inte får jag liksom hemskt 
mycket feedback av nån. Och jag har ju i princip inte heller någon chef. (M1) 

Personalhanteringen har aldrig organiserats desto mera i ”MEDIUM” och den har bara 

kommit att bli som den är längs med åren. Recessionerna, främst under 90-talet, har 

varit väldigt hårda för ”MEDIUM” och medfört tuffa nedskärningar. M2 upplever att 

man inte har varit allt för bra på HRM under åren: 

Jag tror inte vi är någo bra på den där HRM:n. Ofta har det varit på det sättet att vi har haft 
väldigt motiverad personal, men jag vet också områden där de inte är så motiverade för tillfället. 
Kanske man borde tänka lite mera på det. (M2) 

Man anser ändå att förhållandet till personalen är relativt gott, men inser att det alltid 

finns utmaningar då familjemedlemmarna ska arbeta tillsammans med anställda som 

inte hör till familjen: 

[...] jag kom ju in på den här platsen som Dorothy föll med huset i Oz, att det var nu bara såhär 
att aha, nå du kommer hit och tar över det här och jag tror inte ens att dom frågade någon av 
killarna på den här avdelningen om de sku vilja ta det [...] så jag vet inte om dom upplever det på 
något sätt att jag sku ha liksom på något sätt kila dem i kön eller så. (M1) 
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Förhållandet mellan familjemedlemmarna och de övriga anställda är personligt och 

avslappnat, men en viss mur existerar ändå mellan dem. 

[...] vissa mänskor här så kommer jag ju jätte bra överens med och med vissa har man nog någon 
sorts sådan här äkta relation. Men med vissa andra, dom blir så nervösa och skrämda och rädda 
så fort man säger hej till dem, men jag är ju inte så farlig liksom. Det bästa är lillajulsfesterna, 
där ser man ju. (M1) 

Nå nu sku jag beskriva att det är med många mycket bra, men det finns också sådana som det 
inte är så bra med. Och sen så försöker jag ju aldrig spela något annat än vad jag är [...] Därför 
tycker jag det där att man ska vara sig själv och alltid på samma sätt, då är det liksom, de får bara 
acceptera det. (M2) 

4.2.3. Anställning 

I ”MEDIUM” är släkt och vänner välkomna att visa vad de går för. Alla får en chans att 

börja från fabriksgolvet och arbeta upp sig. T.ex. M1:s pojkvän hade möjlighet att jobba 

inom bolaget en sommar. Kusiner och andra släktingar har fått samma chanser och 

sedan blivit i bolaget. Men när det gäller högre tjänster och chefspositioner är det ingen 

självklarhet att familjemedlemmar får jobbet, då startar alla från samma linje. Trots att 

M1 blivit prioriterad är man av den åsikten att familjemedlemmar i regel inte får gå före 

andra i en rekryteringsprocess.  

[...] om du kommer in i ett senare skede så ska du nog ha något att bidra med och då går du 
igenom den där processen helt som alla andra. [...] jag vill inte att man prioriterar 
familjemedlemmar, därför för att jag blev liksom prioriterad och jag tycker inte om det för det är 
inte rätt. (M1) 

Familjemedlemmarna i ”MEDIUM” har oftast kommit in i bolaget då de blivit ombedda 

av den äldre generationen att göra det. M2 ville till en början inte jobba i 

familjeföretaget men valde ändå att stiga in i verksamheten efter att ha blivit ombedd 

av sin far, precis som M2:s far i andra generationen. År 2005 till 2006 arbetade M1 i 

bolaget i en position som man hade hittat på bara för henne, men det visade sig vara en 

olycklig lösning. M1 tog därefter avstånd från bolaget en stund och utbildade sig till 

ekonomie magister. Sin nuvarande position kom M1 in på i och med att det råkade bli 

en lämplig plats ledig i organisationen som inte var påhittad bara för henne. Men hon 

behövde ändå inte söka till denna tjänst, den gavs åt henne. Eftersom M2 inom en nära 

framtid skall gå i pension har det varit bråttom att få in M1 i bolaget. 

[...] nå i och med att det har varit ganska länge redan så att det är bara jag som tar över så såg vi 
att det var ganska viktigt att jag måste komma på en sån post där jag kan se alla företag [...] (M1) 

[...] Så att jag har på det sättet tur att när jag har den här posten som jag har. Annars om den här 
posten inte sku finnas sku jag måsta jobba ett år inom varje företag och det sku säkert vara bra 
annars också, men jag bara hinner inte för pappa är 65. (M1) 
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Det finns inga nedskrivna anställningsregler i ”MEDIUM”. Det finns ingen i familjen 

som tänker söka en position och därför inget behov av regler för tillfället. Men M1 inser 

att hon i framtiden måste tänka på dessa saker mer grundligt: 

Men att klart att jag måste fundera på det sen, jag måste fundera på det senast sen, mina syskons 
barn måste ju få, om dom vill komma sen så måste det finnas. (M1) 

I ”MEDIUM” anser man att det med tanke på företagets fortbestånd är viktigt att ha så 

bra personal som möjligt och eftersom branschen är så liten och konkurrensen så hård 

är man mån om att hitta den bästa personalen. Man upplever därför att processerna för 

anställning av familjemedlemmar är viktiga att tänka på: 

Och det är ju en fråga sen i en anställningsintervju att nån av familjemedlemmarna söker en 
plats om de har möjligheter till det, och sen att utvärdera det så sku jag nog säga att då måste 
man ta extern anställningshjälp som utser den här familjemedlemmen. (M2) 

Men sen när du ska säga upp en familjemedlem så det måste nog vara bra underbyggt i såfall för 
annars kan du få vissa delar av en större familj emot dig. Det gäller nog att dokumentera och 
varna ordentligt. (M2) 

Att familjemedlemmar skaffar sig arbetserfarenhet utanför det egna bolaget anser man 

i ”MEDIUM” att är ytterst viktigt. Om arbetserfarenheten är inom samma bransch eller 

någon annan spelar inte så stor roll, och det kan räcka med att man sommarjobbat eller 

praktiserat någonstans. Huvudsaken är att man skaffat sig en förståelse av hur företag 

och olika delar av det fungerar. Man ser det också som en skyldighet att hjälpa 

familjemedlemmar att hitta jobb: 

Så på det sättet har nog familjebolag som har många familjemedlemmar en viss skyldighet att 
också försöka placera de här olika personerna, för det är inte alltid så lätt att söka jobb om du är 
delägare och familjemedlem i ett känt bolag. (M2) 

Familjemedlemmar som vill söka sig till ”MEDIUM” skall ha någon form av utbildning, 

åtminstone en lägre ekonomi- eller ingenjörsutbildning. Familjemedlemmar i bolaget 

förväntas vara duktiga och ibland mera flexibla än andra vad gäller arbetstider och 

uppgifter. Familjemedlemmar bör ha den kompetens och de erfarenheter som krävs för 

ifrågavarande position. Hittills har kompetensen alltid funnits inom familjen att ta över 

ledningen för bolaget och så är det även idag. Men i ”MEDIUM” vill man att 

möjligheten att ta in en utomstående VD alltid skall finnas, ifall kompetensen inom 

familjen inte räcker till. 

4.2.4. Nepotism 

I ”MEDIUM” anser man att nepotism i regel inte får förekomma. Man vill inte att 

familjemedlemmar skall favoriseras i frågor gällande förmåner, semester eller 
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arbetstider. Men man upplever ändå att det finns några positiva sidor med att ibland 

välja familjemedlemmar framom andra: 

Om du favoriserar familjemedlemmar så är det på det sättet också att de är mera motiverade och 
tycker det här är trevligt. Men det ska nog helst vara såna saker som inte syns utanpå, t.ex. för 
bra bil. (M2) 

Du har ju en helt otrolig chans i ett familjeföretag att växa liksom. [...] du kan bli vad som helst 
bara du är tillräckligt envis och kämpar på och ser till att du syns och hörs. [...] du kan bli just så 
stor som du själv vill bli, medan det är hemskt restrikterat i andra företag. (M1) 

Nepotism inom hela personalen anser man att är till och med bra: 

[...] vem som helst som jobbar här får ju ta sina barn hit på sommarjobb, att inte gäller det ju 
bara familjemedlemmar. Utan vi är nog en familj inne i företaget på det sättet också att här är 
många gifta par och många som är tillsammans. [...] För det är också ett sätt att veta var du har 
dom där mänskorna och du vet att du kan lita på dem helt enkelt, att dom blir bundna till 
företaget sådär rent emotionellt [...] (M1) 

Respondenterna i ”MEDIUM” anser att nepotism inom ägarfamiljen till en viss grad får 

förekomma, men då ska det helst inte synas på ytan. Man upplever nämligen att det är 

svårt att få bra utomstående personal om det är tydligt att man favoriserar 

familjemedlemmar. Men i vissa fall anser man att nepotism inte går att undvika: 

[...] i det här vårt fall, om M1 är här och ska bli den som tar över den här businessen mer eller 
mindre så då är det ju klart att hon ska favoriseras. Om det är nån som inte förstår det så bryr jag 
mig inte så mycket om det. (M2) 

4.3. Fall ”LARGE” 

Fallföretag ”LARGE” är ett av Finlands äldsta familjeföretag med en över 200 år lång 

historia av verksamhet och traditioner. I början var företaget starkt inriktat på 

tobaksindustrin och rederiverksamhet, och under årens lopp har företaget sysslat med 

en mängd varierande verksamheter. Idag är ”LARGE” ett mångbranschbolag med fyra 

huvudsakliga och väldigt olika affärsområden. Tillväxten har i regel skett genom 

lyckade företagsköp och försäljning av sämre verksamheter vid lämplig tidpunkt. Det 

gemensamma för de varierande verksamheter som företaget varit involverad i är att 

företagarfamiljen i så gott som samtliga fall har stannat väldigt länge i branschen och 

ägt 100 % av de företag som köpts upp.  

Företaget ”LARGE” har historiskt sett alltid överförts på en person i följande 

generation, fram till den 8:e generationen då företagets aktier delades jämnt på 4 

syskon. Dessa är idag ägarna i ”LARGE”, men den 9:e och 10:e generationen står redan 

färdiga att i något skede ta över ansvaret. ”LARGE” består egentligen av två delar, ett 

koncernmoderbolag och ett s.k. ägarbolag. Respondent L1 är styrelseordförande i båda 
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dessa bolags styrelser. Han är även släktens huvudman. Respondent L2 är operativ VD 

i koncernmoderbolaget, men har inga som helst släktband till familjen ”LARGE”. L2 

har tidigare arbetat på en hög position i ett annat av Finlands stora familjeföretag och 

är väl bekant med familjeföretag som företagsform. En kort överblick över fallföretag 

”LARGE” och respondenterna följer här nedan. 

Tabell 5 Fall ”LARGE” och respondenterna 

 

4.3.1. Företaget och familjen 

I fallföretag ”LARGE” förknippar man familjeföretag med bl.a. långsiktigt ägande, 

långsiktiga visioner och traditioner. Man anser att familjeföretag innefattar en drivkraft 

hos ägarna som inte har med pengar att göra utan med en stolthet och vilja att äga 

tillsammans. Ägarna utgör en del av företagets varumärke och är ett viktigt ansikte som 

ger företaget renommé. Det positiva med familjeföretag, upplever man i ”LARGE”, är 

att man kan göra beslut som sträcker sig långt in i framtiden och behöver inte arbeta 

enligt den s.k. kvartalsekonomin. 

Men det här att kunna koncentrera sig på de riktigt viktiga frågorna och ta så mycket tid på att 
det inte går snett. [...] Du vet för vem du jobbar [...] och du får en viss långsiktighet. Och ofta när 
du har ett kvartal mot dig så hamnar du ta nya beslut som kanske går mot ett beslut som du har 
gjort för ett halvt år sedan bara för att du måste visa att du gör nånting. Men den fasen har du 
inte i ett familjebolag, utan jag vågar åtminstone sitta och vänta tills man ser ett resultat. (L2) 
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Till familjens och företagets grundvärderingar hör öppenhet, rättvisa, anspråkslöshet 

samt förtroende och respekt. Familjeföretaget har långa anor och en historia som krävt 

mycket arbete, och detta är något man vill värna om och föra vidare inom familjen.  

Tanken är att föra bolaget vidare i, hur ska jag uttrycka det, att hålla det inom släkten som ett 
rakt nedstigande led från de här farbröderna här [pekar på porträtt på förfäder som hänger på 
väggen]. Så det är nog idén och då hoppeligen idag när det är fyra ägare att, jag vet inte hur 
mycket det skall spridas, men att det sku gå då i fyra klaner eller vad man nu ska kalla det. (L1) 

Familjen betyder mycket för företaget och vice versa. För familjen är företaget något 

som sammanför släktingarna, medan det i företaget är väldigt viktigt att de anställda 

ser att de i familjen har långsiktiga, hängivna och intresserade ägare.  

Och sen då företaget för familjen, nu är det en sammanhållande grej. [...] man har liksom något 
gemensamt att samlas kring, speciellt om det börjar bli lite åldersskillnader mellan samma 
generationer så blir det lätt så att man kanske inte inom familjen umgås men genom företaget så 
umgås man ändå [...] (L1) 

[...] det är brandet och det betyder familjen. [...] och några av de där killarna [anställda] har sagt 
att hej, tänk om jag kunde få skaka hand med vår ägare. Så då är det bara att, jag menar, men att 
det betyder så mycket att de får säga at jag har skakat hand med honom. (L2) 

I ”LARGE” är ett flertal släktingar involverade i bolaget både operativt och i styrelser. 

Bolaget har oftast haft en utomstående VD, men en släkting som väldigt närvarande 

arbetande styrelseordförande. Så är fallet även idag då L1 sitter som ordförande för 

koncernens styrelse, vilket han gjort sedan år 1994 då hans far dog. L1 har även arbetat 

operativt inom bolagets ena verksamhetsområde mellan åren 1978-1990 och 

sommarjobbat i familjeföretaget en stor del av sina sommarlov som ung. De övriga tre 

syskonen i generation 8 har alla arbetat operativt i bolaget mellan 70- och 90-talet och 

sitter nu som styrelsemedlemmar i såväl koncernmoderbolaget som ägarbolaget. 

[...] pappa såg till att vi alla, vi fick fritt välja i och för sig, men han såg till att vi alla hade 
möjligheten att jobba inom bolaget. [...] vi kom liksom alla väldigt enkelt in i bolaget [...] vi alla 
har jobbat aktivt inom bolaget trots att det har varit olika branscher, så vi har liksom lärt oss 
förstå den här helheten på ett helt annat sätt. (L1) 

Den 9:e generationen i ”LARGE” består av 7 stycken 21-32-åringar, av vilka en, L1:s 

son, för tillfället jobbar operativt i bolaget. L1:s son är portföljförvaltare i 

familjeföretagets kapitalförvaltningsbolag.  

Hittills har det inte krävts någon formalitet för att organisera släktens involvering i 

företaget, men man upplever att behovet av strukturer växer då de potentiella framtida 

ägarna blir allt fler: 

[...] det är ju det när vi bara är fyra idag så då är det lätt, men nu när det kommer med mera 
potentiella ägare så måste man börja ha det lite mera strukturerat. (L1) 
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”LARGE” provade tidigare på ett trainee program för några av kusinerna i 9:e 

generationen som inte visade sig vara så lyckat. Andra försök att involvera släktingarna 

har varit bl.a. VD:ns infomöte varje halvår riktat enbart till den yngre generationen, 

vilket varit ett mer lyckat koncept. Idag har man utvecklat ett program som ger 

kusinerna i 9:e generationen möjlighet att i 3-4 år sitta med i de olika affärsområdenas 

ledningsgrupper och på det sättet lära sig om bolaget och få information. Några 

nedskrivna fullständiga dokument gällande släktens involvering i företaget förekommer 

inte i ”LARGE”, men i och med inkörningsprogrammet för den yngre generationen har 

man skapat fragment till bl.a. anställningsregler och regler för hur man skall skolas in i 

bolaget. Formella familjemöten eller familjeråd har hittills inte upplevats nödvändiga. 

4.3.2. HRM 

Genom tiderna har ”LARGE” varit en föregångare vad gäller att ta hand om sin 

personal. Tredje generationens företagsledare ordnade med utbildning och bostäder åt 

företagets personal, och man var bland de första i landet att erbjuda sin anställda ett 

varmt mål mat om dagen. L1:s far lär alltid ha haft ”dörren öppen” till sitt rum. Idag vill 

man fortsättningsvis ta hand om sin personal och betonar öppenhet och rättvisa bland 

de anställda. Dagens HRM i ”LARGE” är väldigt decentraliserad. För ett antal år sedan 

hade man en personalchef för hela koncernen, men på grund av att affärsmodellen för 

de olika innehaven är så olika, så fungerade det inte. Som en naturlig följd av företagets 

utveckling sköts därför personalhanteringen helt lokalt för varje verksamhetsområde 

och personalfrågor på huvudkontoret, där ca 30 personer sitter, sköts i huvudsak av 

VD:n och avdelningsansvariga.   

Kompensation i ”LARGE” sker enligt normala lönesystem med fast lön och möjligheter 

till bonus. Man anser att kompensation i familjeföretag bör vara lika för alla: 

[...] alla borde behandlas lika oberoende av om du är en familjemedlem eller inte. [...] Det strävar 
vi till. Så det är liksom en sån här equal opportunity, dels att få jobb och sen hur det 
kompenseras. (L1) 

Det samma gäller utvärdering och träning av personal. För tillfället har man inom ett 

av verksamhetsområdena t.ex. ett s.k. 50+ -program för att sköta om de utmaningar 

som har uttryckligen med lite äldre anställda att göra. Man har också 35+ -program och 

s.k. young potentials-program och på huvudkontoret tittar man på arbetsrotation och 

olika former av externa kurser. Trots att utveckling av personal på olika sätt sker främst 
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på basis av företagets behov, inte familjens, fäster man ändå särskild uppmärksamhet 

vid de yngre familjemedlemmarnas möjligheter att utvecklas: 

[...] medvetet eller omedvetet kanske det finns den här tanken att den familjemedlemmen kanske 
är en potentiell, antingen ledare för hela företaget eller ska vi säga företagsmässig ledare inom 
familjen [...] (L1) 

Jo, då vi fixar träning [åt släktingar], vi har ju haft en från ett konsultbolag [...], som de här next 
generation har fått gå, som haft som mentor, och diskuterat om sin personliga utveckling, att vad 
kan de göra för sin, och då får jag liksom lite feedback från min sida att vad kan vi hjälpa till med 
från företagssidan, vad ska de göra utanför företaget. Men det är ju viktigt att man har den här, 
att det finns tools så att säga. (L2) 

I ”LARGE” har man sällan stött på stora problem i personalhanteringsfrågor, men ett 

antal utmaningar har man lagt märke till. En av de större utmaningarna idag är att 

handskas med en personal som idag består av ca 4 600 personer och ett stort antal 

olika nationaliteter. När det handlar om familjen och uttryckligen familjeföretaget har 

man upplevt en utmaning i och med utbildningsprogrammet för den yngre 

generationen i ledningsgrupperna: 

[...] alla de här sju, de får bara säga i vilken ledningsgrupp dom vill sitta med, och det var ju 
kanske lite jobbigt att säga åt alla de här olika dragarna [i ledningsgruppen] att nu kan det 
komma och sitta nån där i er ledningsgrupp som kan berätta för sin mamma och pappa vad du 
håller på med här [...] så det är ju alltid jobbigt det här för båda parter. [...] (L2) 

En annan utmaning kan skymtas i de orättvisor som ibland har upplevats mellan 

familjemedlemmar och utomstående anställda: 

Enda som sån här egen erfarenhet, långt bak i tiden, jag tyckte alltid att jag fick mindre lön än 
dom riktiga anställda. Jag vet inte om det var så, men jag fick den bilden. Och det kanske låg lite 
i det att den så att säga ansvarige chefen inte ville råka ut för det att betala mera åt pappas pojke. 
Men att, jag fick nog mera lön sen. Men det finns ju der här liksom två alternativen, antingen får 
man för mycket eller för lite. (L1) 

[...] man märker nog sen när du kommer i bolaget att du mäts på ett annat sätt än dom övriga 
utomstående. Och det har jag upplevt under mina år, vad folk förväntar sig av mig. Man är alltid 
bara faderns son. [...] (L1) 

För övrigt verkar förhållandet mellan familjen och de utomstående anställda vara bra, 

speciellt mellan de fyra ägarna i 8:e generationen som alla jobbat i företaget i något 

skede och de lite äldre externa anställda.  

Nå, åtminstone vad jag upplever och känner så är det ett gott förhållande, det finns inte någo, jag 
har inte stött på något i praktiken. Och jag har inte under min karriär stött på något sånt att nån 
ung bra förmåga har sökt sig annanstans för att dom har sett till exempel mig som en propp för 
att han ska komma vidare. (L1) 

Också den senaste anställningen av en familjemedlem, L1:s son, har gått bra och utan 

att någon reagerat negativt. Men en lite spänning har man kanske ändå kunnat skönja: 
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Jag tror nog det är bra [förhållandet], men det är klart att det blir en viss spänning och nu vet jag 
det där när x [L1:s son] kom hit och sitta, vem går han och äter lunch med, du vet allt det här. 
Det är allt det här informella att, men han tog en väldigt bra approach, han sa att han är som vem 
som helst, och det är ju lika mycket up to you. (L2) 

4.3.3. Anställning 

I ”LARGE” anser man att familjemedlemmar bör vara ungefär på samma nivå som alla 

andra i anställningsfrågor i familjeföretag. Så länge familjemedlemmar som kommer in 

i bolaget inser att de inte direkt kan bli väldigt höga chefer, anser man i ”LARGE” att 

anställning i familjeföretag är något som gärna kan uppmuntras bland släktingar.  

[...] det ska uppmuntras [...] sen är det lika viktigt för den här personen då att se att jag blir inte 
VD då när jag kommer in utan jag är här. Så förstår man det så är det inga problem. (L2) 

Nå det ska följa helt samma regler som du behandlar alla andra. Så enkelt är det. Det ska varken 
jobba mot det eller för det, så där i princip. [...] jag tror det är viktigt [uppmuntring] för ska du 
bli en bra ägare så tycker jag du ska känna det bolag som du äger. (L1) 

Jag tycker åtminstone de ska finnas på samma linje och om det är bara nära den där 
kompetensen som behövs så ska du alltid anställa en familjemedlem. (L2) 

I ”LARGE” har släktingar alltid kommit in väldigt naturligt utan att man har varit 

tvungen att flytta på någon annan anställd. I tidigare generationer har egentligen inga 

andra släktingar jobbat i bolaget förutom den i familjen som tagit över ledarskapet för 

företaget. I 8:e generationen då de fyra syskonen alla arbetade i bolaget kom L1:s två 

bröder in i företaget mera genom något som kan likna ett gesällprogram, de arbetade 

sig upp i organisationen, medan L1 själv kom rakt in på en position. L1 har, bortsett 

från sommararbete, inte arbetat utanför familjeföretaget, vilket L1:s syster gjorde innan 

hon steg in på företagets juridiska sida. Då L1:s son fick anställning i företaget råkade 

det sig öppna en lämplig position. Man rekryterade inte externt utan gav positionen åt 

L1:son, som hade rätt utbildning och hade jobbat utanför familjeföretaget med 

liknande uppgifter i några år. I fallet L1:son upplever man ändå att man kunde ha gjort 

en del saker bättre: 

[...] vi bör ännu utveckla det [anställningsregler], för till exempel då när sonen anställdes så 
kunde man ju ha, objektivt, ha krävt en process var han sku ha skickats på test och man sku ha 
satt annons i tidningen och tittat på att vad finns det för andra. Så här för kommande fall så 
antingen har vi en sån process eller så följer vi en annan regel. Men att det sku finnas nerskrivet 
så att man inte behöver jossittele. (L1) 

Och kanske om jag nu säger vad jag gjorde för ett litet misstag där var att jag gjorde det snabbt. 
Jag borde ha haft en bättre process kring det och prata med alla andra syskon och allt det här. 
Att du måste förankra det bättre än vad jag gjorde. Det har nog gått bra, men...det är bra att 
komma ihåg. (L2) 

Hittills är man i ”LARGE” eniga om att anställning av familjemedlemmar bör ”följa 

normal anställningspolicy” och ”ingen får diskrimineras” (L1), men man upplever ett 
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behov av att utveckla och specificera de anställningsregler som tills vidare enbart är 

fragment och delvis nedskrivna.  

[... ] hur strikta regler skall man ha versus en sån här mera, vad skall man kalla det, anpassad 
process kring det här. Och då tänker jag väldigt mycket just på den här kontinuiteten att hur få, 
hur hålla bolaget inom samma släkt, och det kan du nästan bara göra genom att åtminstone, inte 
nu halva släkten, nå säg nu halva släkten är intresserad av bolaget, antingen av att jobba inom 
styrelser eller i någo andra former i nära bolag, eller sen också att kunna få folk att jobba i 
bolaget och hitta balans mellan de här mänskorna. (L1) 

I ”LARGE” anser man att arbetserfarenhet utanför det egna företaget är viktigt. 

[...] så hon [L1:s syster] var egentligen den första i den här syskonskaran då som börja med att 
jobba utanför firman, vilket i och för sig var helt klokt, för jag har, jag kan säga det nu ren, jag 
borde ha jobbat, känner jag nu efteråt, annanstans först. (L1) 

Och det gör nog gott åt alla att se det, det är nog så man ska skaffa sig den erfarenheten. Men att 
ni unga är ju ute i världen under studietiden på ett helt annat sätt än som kanske var möjligt 
tidigare, då får du ju ett helt annat perspektiv på saker och ting. (L2) 

I kombination med lämplig utbildning, önskar man i ”LARGE” att de 

familjemedlemmar som söker anställning i bolaget visar ett genuint intresse att jobba i 

bolaget, har någon form av utbildning och gärna ca 2 till 5 års erfarenhet utanför det 

egna företaget. Samtidigt är man mån om att inte göra det för svårt för släktingar att 

komma in i bolaget: 

[...] om vi nu talar om att jobba i bolaget, så det är nog viktigt att man inte för länge är borta. [...] 
då fjärmar man sig. (L1) 

Jag är lite tudelad på det också, för nu är det, om du går någon annanstans, då har du kanske 
jobbat 10 år, 15 år, och du har en ganska bra position, och då vill du komma in på en ganska hög 
position i företaget och kanske då också har en ambition att visa vem som är ägare [...] det är 
samma grej som om du jobbar i ett företag och så frågar de att vill du åka utomlands på tre år, 
och så åker du utomlands och så är du klar och tänker nå nu ska jag få en bra position, men det 
finns ju ingen öppen position när du kommer tillbaka, för det är ju alltid nån som har tagit den 
och fyllt den. Det är samma utmaning du har. (L2) 

I ”LARGE” litar man på att det finns både den rätta sortens genuina intresse och 

kompetens inom familjen för att fortsätta driva företagets verksamhet även i framtiden. 

Men för att bibehålla denna kompetens krävs en viss målmedvetenhet, anser man i 

”LARGE”: 

Jo, det tror jag nog. Det finns mycket praktiskt erfarenhet. Så jag ser inga problem där. (L1) 

Det finns det. Men sen är det ju en utmaning för de här nästa att de bygger upp den här 
kompetensen. Och då kommer du tillbaka till det här, hur ska du hjälpa dem att bygga upp sin 
kompetens och bli intresserade av det, det är just det. (L2) 
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4.3.4. Nepotism 

I ”LARGE” upplever man nepotism som ett negativt och relativt vitt begrepp som 

omfattar såväl ägarna till företaget som de utomstående anställda och deras släktingar. 

Man anser att nepotism i princip skall undvikas, men att det i praktiken är svårt och 

inte alltid helt nödvändigt: 

Det har ju en negativ klang och det här, det är ju nånting som man ska undvika. [...] jag sku 
vända det som så att för att undvika det här negativa så är det bra att jobba fram såna här sakliga 
processer kring de här frågorna, som ren kan vara det att man pratar om det och liksom kommer, 
för att allt för strikta regler är inte heller bra. Det leder till omvänd nepotism, man håller alla 
borta. (L1) 

Nå det är liksom lite negativt såhär, första intrycket av det, men jag tycker, det måste, jag tycker 
det måste finnas lite av det. Vad kallas det sen om det är bara en liten grad av det, det vet jag 
inte, haha. (L2) 

I ”LARGE” ser man en del positiva sidor med nepotism. Bl.a. säger L1:s bror i filmen 

om deras familjeföretag att ”om du vuxit upp i ett familjeföretag så vet du hur man skall 

leka i sandlådan”. 

Det positiva är väl det att du får in en hoppeligen kompetent och intresserad och hängiven ägare 
i bolaget. (L1) 

Jo, det är just det här att du bygger på de här värdena som finns inom ett familjbolag och föra det 
vidare. [...] Det får inte vara svårare för en familjemedlem att börja jobba än för en extern, och 
känner du det så kommer du inte dit. Så det måste vara lite lättare. (L2) 

I ”LARGE” ser man på nepotism främst som en kommunikationsfråga. Man anser att 

det måste tillåtas till en viss grad men att det är viktigt att kommunicera att man sköter 

anställning och personalfrågor professionellt: 

Ja, det kan ju leda till att ingen söker jobb hos oss till exempel för alla tror och vet, tror sig tycka 
att det fungerar på det här sättet. Så det är mera externt och intern att på något sätt förmedla att 
vi inte sysslar med sånt. Sen finns det ju inte alltid klara gränser [...]. Att du gör det 
professionellt och det ser professionellt ut och de som söker jobbena känner att man gör det 
professionellt. (L1) 

Man ska ju försöka hålla det, men alla förstår ju att du måste, men...jag tycker att det måste 
godkännas att det finns. [...] Så att det är den här kontinuiteten du har i ett familjebolag [...] (L2) 

Tabell 6 på följande sida sammanfattar resultatet i den empiriska undersökningen. Fall 

”SMALL”, ”MEDIUM” och ”LARGE” presenteras i var sin kolumn enligt de 

intervjuteman som diskuterats ovan. 
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Tabell 6 Sammanfattning av empiriskt material 
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5 ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

Syftet med detta kapitel är att presentera min personliga analys av undersökningens 

resultat. Analysen utgår från den sammanfattande tabellen över det empiriska datat 

som presenterades i tabell 6 i slutet av kapitel 4. Så som diskuterades i avsnitt 3.6. 

(Strategi för analys av data) har jag genom kategorisering och abstraktion analyserat 

det omfattande datat och därtill genom jämförelse försökt identifiera likheter och 

olikheter i de tre olika fallen. Det övergripande syftet i denna avhandling är att 

identifiera och analysera de väsentligaste och känsligaste frågorna gällande anställning 

av familjemedlemmar i familjeföretag och jag anser att detta syfte på bästa sätt kan 

uppnås genom att här i analysen fokusera på de mer specifika forskningsfrågor som jag 

ställt upp för denna avhandling: 

 Vilka är de centrala problemområdena gällande anställning av 
familjemedlemmar i familjeföretag? 

 Hur hanterar familjeföretag problemen med anställning av 
familjemedlemmar? 

 Hur skiljer sig problemen och sättet att hantera dem mellan familjeföretag i 
olika utvecklingsskeden? 

Analysen i detta kapitel är indelad enligt de tre ovanstående forskningsfrågorna. 

5.1. De centrala frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i 

familjeföretag 

Ur det empiriska datat för de tre fallstudierna kan man identifiera ett flertal 

utmaningar gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. Utmaningarna 

handlar dels om själva anställningsprocessen och tiden innan den, dels om tiden efter 

att anställningen skett. Med andra ord handlar det å ena sidan om vilka regler och 

procedurer som upprättas för att eventuellt anställa en familjemedlem och hur man 

utåt kommunicerar dessa. Å andra sidan handlar det om hur man sedan behandlar 

familjemedlemmar som blivit anställda och hur de integreras i bolaget och med den 

övriga personalen. 

I de tre fallföretagen visade sig ett av de stora problemområdena gällande tiden innan 

en familjemedlems anställning i bolaget ha att göra med hur man skall uppmuntra 

släktingar, och främst de yngre generationerna, att söka anställning i bolaget och bli 

intresserade av företagets verksamhet utan att behandla släktingar annorlunda än 
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någon annan utomstående i anställningssituationer. Familjeföretag, oberoende av 

utvecklingsskede, tycks vara väldigt måna om att ge över företaget till nästa generation 

och hålla företaget inom familjen. I alla tre fallföretag lyfte man fram det gemensamma, 

långsiktiga ägandet och avsikten att föra över företaget från generation till generation 

som de viktigaste karaktärsdragen för ett familjeföretag. Problemet tycks vara, särskilt i 

de större familjeföretagen, att det inte är en självklarhet att familjemedlemmarna blir 

intresserade av att arbeta inom bolaget och man vill gärna uppmuntra och försöka 

bygga upp ett intresse bland släktingarna, för att på så sätt säkerställa familjeföretagets 

kontinuitet. Samtidigt tycks man i familjeföretag, igen oberoende av 

utvecklingsstadium, anse det viktigt att familjemedlemmar i princip är jämställda med 

alla andra i rekryteringssituationer. Då uppstår en konfliktsituation där familjeföretag 

är tvungna att välja mellan att behandla alla, familjemedlemmar och utomstående 

anställda, lika och att prioritera familjeföretagets kontinuitet. 

Konfliktsituationen handlar vidare om att utåt kommunicera att nepotism inte 

förekommer i familjeföretaget, men att samtidigt ändå tillåta nepotism till en viss grad. 

Nepotism ger negativa associationer och det är ingenting som familjeföretagen öppet 

vill medge att förekommer. Samtidigt, som framkommer i fallstudierna, har nepotism 

förekommit och förekommer ännu idag. T.ex. i fall ”MEDIUM” hittade man en gång på 

en position i företaget åt respondent M1 och i fall ”LARGE” har alla i 8:e generationen 

fått komma in i bolaget utan att genomgå någon form av rekryteringsprocess som 

vanligtvis gäller för utomstående personer. Familjeföretagen anser det viktigt att få in 

släktingar i bolaget, eftersom den övriga personalen på så sätt får ett ansikte på ägarna 

och ser att ägarna är intresserade och hängivna. Dessutom anser man att 

familjemedlemmar kan vara viktiga resurser i bolaget eftersom de antagligen är 

emotionellt bundna till företaget och känner till företaget på ett djupare sätt än 

utomstående anställda. Därför vill man inte ställa allt för höga krav på släktingarna 

som vill söka anställning i bolaget. Vissa krav på utbildning, kompetens och erfarenhet 

utanför bolaget skall visserligen finnas, men familjeföretagen vill se till att dessa inte 

skrämmer bort släktingarna. Är kraven för hårda fjärmas familjemedlemmarna och då 

är kontinuiteten hotad. Man vill alltså tillåta nepotism till en viss grad eftersom man 

anser det nyttar företaget på långsikt. Men hur man skall göra det utan att påverka 

familjeföretagets rykte på ett negativt sätt och skrämma bort potentiella utomstående 

duktiga arbetstagare, det är ett problem som familjeföretagen har svårt att lösa.  
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Då en familjemedlem redan fått anställning handlar de centrala frågorna om hur man 

skall behandla denne jämfört med utomstående anställda. Flerfallsstudien visar att 

förhållandet mellan familjemedlemmar i bolaget och den övriga personalen ofta är 

mycket bra, men under ytan tycks det ändå förekomma någon form av spänningar. 

T.ex. i ”SMALL” är man medveten om att man aldrig diskuterar frågor som har med 

familjemedlemmarnas anställning att göra med resten av personalen och man är osäker 

på vad de utomstående anställda egentligen anser om saken. I ”MEDIUM” 

framkommer det att det existerar en sorts mur mellan de utomstående anställda och 

familjemedlemmarna i bolaget och att de utomstående anställda inte alltid vågar tala 

rakt ut med familjemedlemmarna. I ”LARGE” har man märkt att informella 

situationer, som t.ex. vem familjemedlemmarna går på lunch med, kan skapa 

spänningar mellan den övriga personalen och de anställda familjemedlemmarna. 

Problemet tycks handla om kommunikation mellan operativt involverade 

familjemedlemmar och externa arbetstagare. Hur skapar man en naturlig och öppen 

kommunikation mellan familjen och övriga anställda? Samtidigt handlar det också om 

hur man kommunicerar anställandet av familjemedlemmar till de utomstående 

anställda på ett sådant sätt att de inte upplever sig vara orättvist behandlade och att de 

är medvetna om på vilka grunder familjemedlemmarna har kommit in i bolaget. 

Andra problemområden som har att göra med familjemedlemmar som redan blivit 

anställda i familjeföretaget har att göra med olika HRM-procedurer. Det tydligaste 

problemområdet handlar om feedback och utvärdering av släktingar som arbetar i 

bolaget. Flerfallstudien visar att familjemedlemmar anser att de inte får tillräckligt och 

lika bra feedback som andra anställda i bolaget. Det är ofta oklart vem som skall 

utvärdera en familjemedlems arbete och ifall det är en utomstående anställd som gör 

det upplevs feedbacken ofta otillräcklig och i vissa fall för snäll jämfört med feedbacken 

till övriga anställda. Samtidigt upplever anställda familjemedlemmar att det finns dolda 

krav på släktingar som anställs i bolaget. Familjemedlemmar upplever att de förväntas 

jobba lite hårdare och vara lite duktigare än externa anställda för att visa vad de går för 

och bevisa att de inte har anställts enbart på basis av släktskap.   

Kompensation är något som familjeföretagen tycks vara eniga om att skall vara lika för 

alla, d.v.s. kompensationen baserar sig på vilken position man innehar och hur man 

utför sitt arbete. Men träning och utveckling av personal är en HRM-funktion som 

skapar lite mera utmaningar för familjeföretagen. I princip anser familjeföretagen att 

alla anställda, såväl familjemedlemmar som utomstående anställda, bör behandlas lika 
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i alla frågor, och träning och utveckling av personal bör i regel ske på basis av företagets 

behov och inte enskilda släktingars behov. Samtidigt verkar man vara väldigt mån om 

att utveckla just familjemedlemmarnas kompetens och att träna släktingarna för 

positioner inom bolaget verkar prioriteras väldigt högt. Tanken på att även i framtiden 

ha personer med samma namn som företaget på ledande poster i bolaget tycks vara 

väldigt lockande. Igen handlar det alltså om att säkerställa familjeföretagets kontinuitet 

på olika sätt, vilket bl.a. kan göras genom att utveckla familjemedlemmarnas 

kompetens inom relevanta områden. Men frågan återstår hur man skall göra det utan 

att de olika HRM-funktionerna blir allt för nepotistiska och på ett sådant sätt att även 

resten av personalen känner sig rättvist behandlade.  

5.2. Hur hanterar familjeföretag problemen med anställning av 

familjemedlemmar? 

Då man ser på fallstudierna som helhet kan man konstatera att de tre studerade 

företagen alla har en familjeföretaget först-inriktning. Familjeföretagen verkar vilja 

kommunicera utåt att man alltid prioriterar företaget framom familjen och är ett 

företaget först-inriktat familjeföretag, såsom den ena respondenten i ”MEDIUM” 

påpekade. Men då man ser hur familjeföretagen handskas med frågorna kring 

anställning av familjemedlemmar blir det tydligt att familjeföretagen i själva verket 

betonar familjen minst lika mycket som företaget. Ifall det finns ett behov i företaget 

och ifall familjemedlemmarna innehar rätt kompetens vill man kunna ge alla släktingar 

en chans att få anställning i bolaget. I ett företaget först-inriktat familjeföretag skulle 

man däremot ställa sig motvillig till att anställa en familjemedlem, och en släkting 

måste alltid vara den absolut mest kompetenta av alla sökande för att ha ens chans att 

bli anställd i bolaget. Familjeföretaget först-inriktade familjeföretag karaktäriseras av 

att man ständigt försöker lösa konflikter mellan företagets och familjens intressen på 

ett sådant sätt som gynnar både familjen och företaget på lång sikt, vilket utifrån det 

empiriska datat är just det man strävar efter i de tre fallföretagen. Familjeföretagen 

anser att det är ytterst viktigt att anställa bra och kompetent personal och enligt bästa 

förmåga se till att företaget är framgångsrikt. Men man anser också att familjeföretaget 

skall gå vidare inom släkten och man är stolt över att äga och driva företaget 

tillsammans, varför man också försöker uppfylla familjens behov. Man kan skönja en 

ständig balansgång mellan familjens och företagets intressen i de tre studerade fallen.  

Att familjeföretagen har en familjeföretaget först-inriktning påverkar hur man 

handskas med de olika problemområdena gällande anställning av familjemedlemmar. 
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Familjeföretagen verkar ha tagit problemen med anställning av familjemedlemmar som 

de kommer och hur familjemedlemmarna har kommit in bolaget har varierat från fall 

till fall. Alla familjemedlemmar som har visat intresse har fått en chans att arbeta inom 

bolaget. I alla tre företag är man trots allt medveten om att behovet av klara regler och 

strukturer kommer att öka med tiden då antalet potentiella arbetstagare inom familjen 

ökar. T.ex. i fallet ”LARGE” var man medveten om att anställningen av den första 

personen ur 9:e generationen kunde ha diskuterats grundligare och förankrats bättre 

bland de övriga släktingarna och den övriga personalen, och man har insett att regler 

för anställning ännu borde utvecklas. Men bortsett från ”LARGE” som har fragment till 

nedskrivna anställningsregler, är det inget av familjeföretagen som verkligen aktivt har 

börjat fundera på eller arbeta med processerna kring anställning av familjemedlemmar. 

Inget av fallföretagen har några formella sätt att organisera släktingarna och alla beslut 

och diskussioner gällande anställning av familjemedlemmar har skett ad hoc och enligt 

tillfälliga behov. 

Familjeföretagen menar att anställning av familjemedlemmar följer samma policy och 

regler som gäller för alla andra. Man framhäver att familjemedlemmarna skall vara på 

samma linje som alla andra i anställningssituationer. Ändå tyder alla tre fallstudier på 

att man har gjort undantag för släktingar. I ”SMALL” har familjemedlemmarna tagits 

in i bolaget som en självklarhet utan att någon annan har tillfrågats, i ”MEDIUM” har 

respondenten ur den 5:e generationen inte behövt ansöka om sin nuvarande position 

utan jobbet gavs åt henne direkt, och i ”LARGE” fick alla i 8:e generationen och en 

person ur 9:e generationen komma in i bolaget utan någon egentlig rekryteringsprocess 

och utan att man såg sig om efter andra förmågor. I alla fall har de berörda 

familjemedlemmarna visserligen haft en viss erfarenhet och den kompetens som kan 

tänkas krävas för positionerna i fråga, och anställningarna har i och för sig skett väldigt 

naturligt. Man har ansett att dessa familjemedlemmar har haft något att ge åt företaget 

och då har det varit en självklarhet att de skall få en möjlighet till att arbeta inom 

bolaget. Men dessa anställningssituationer tyder på att familjeföretagen inte har några 

uttänkta, formella sätt att hantera anställning av familjemedlemmar. Man har en del 

informella och tysta krav på att familjemedlemmarna skall ha lämplig utbildning och 

gärna erfarenhet utanför det egna bolaget, men ingenting är nedskrivet och 

dokumenterat. Man kan följaktligen konstatera att familjeföretagen handskas med 

anställning av familjemedlemmar genom att i princip följa normal anställningspolicy 

och sedan, från fall till fall, göra olika undantag för familjen. Trots en hel del upplevda 
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konflikter och problemområden är anställning av familjemedlemmar ingenting som 

familjeföretagen hittills aktivt har försökt förbättra. 

5.3. Hur skiljer sig problemen och sättet att hantera dem mellan 

familjeföretag i olika utvecklingsskeden? 

En av de tydligaste skillnaderna mellan de tre olika fallen har att göra med behov. 

Behovet att anställa familjemedlemmar och behovet att skapa anställningsregler och 

klara processer är väldigt olika beroende på hur stort familjeföretaget är och hur 

komplex familjestrukturen har blivit. I ”SMALL” tycks det viktigaste för tillfället vara 

att ständigt växa och överleva som det relativt unga nischbolag man är. Där är familjen 

och företaget helt beroende av varandra, och företaget har ett stort behov av att få 

hängivna familjemedlemmar som är färdiga att riskera en hel del för företaget. 

Däremot är behovet av formalitet och strukturer väldigt litet ännu i ”SMALL”. Som en 

av respondenterna i ”SMALL” konstaterade så måste de fungera med relativt lösa 

ramar för att få verksamheten att rulla ordentligt. I ”MEDIUM” handlar det främst om 

att hitta någon villig och intresserad att ta över företaget och i ”LARGE” ligger 

betoningen igen på att bevara det långsiktiga perspektivet och en långsiktig 

verksamhet. Både i ”MEDIUM” och ”LARGE” är det tydligt att företagets verksamhet 

inte längre hänger på familjen. Särskilt i ”LARGE” handlar familjeföretag som 

företagsform mera om värderingar, traditioner och en stolthet att äga tillsammans. I de 

två större familjeföretagsformerna är behovet av familjens insatser i verksamheten inte 

längre nödvändiga för att företaget skall överleva. Däremot är behovet av klara 

processer för hur anställning av eventuellt intresserade släktingar skall ske mycket 

större än i ”SMALL”. I ”MEDIUM” har behovet hittills inte varit så stort eftersom så få 

visat intresse och företaget i regel övergått från en person till en annan, men man har 

insett att behovet kommer att öka i framtiden. I ”LARGE” har behovet blivit ännu 

tydligare, främst i och med att man nyligen anställt den första personen ur 9:e 

generationen och man upplever att anställningen kunde ha förberetts och förankrats 

bättre. Också de allt mer heterogena generationerna, där antalet släktingar växer 

snabbt och åldersskillnaderna inom generationerna blir allt större, har skapat ett allt 

större behov för formalitet och klara strukturer i ”LARGE”.  

En annan stor skillnad är följaktligen graden av struktur och formalitet i sättet att 

handskas med de olika problemområdena gällande anställning av familjemedlemmar. 

Till skillnad från ”SMALL” och ”MEDIUM”, har man i ”LARGE” redan börjat arbeta 

fram olika processer för de yngre generationernas involvering i företaget, bl.a. genom 
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det s.k. inkörningsprogrammet i de olika ledningsgrupperna. Dessa processer har inte 

handlat specifikt om anställning av familjemedlemmar, utan mera allmänt om hur man 

skall skapa ett intresse och lära de yngre generationerna känna till företaget. Men i 

samband med utarbetandet av dessa procedurer har även anställningsregler varit på 

agendan. Man har fragment till nedskrivna anställningsregler, vilket är ett steg längre 

än de två mindre fallföretagen har kommit när det gäller anställning av 

familjemedlemmar. I ”SMALL” verkar frågor och eventuella problem kring anställning 

av familjemedlemmar inte vara aktuella och det är något som man förskjuter till 

framtiden. I ”MEDIUM” har man börjat uppmärksamma en del frågor och insett att 

man småningom är tvungen att börja tänka på dessa frågor mer systematiskt, men man 

har ännu inte tagit till några konkreta åtgärder.  

Fallstudierna visar att formalitet i olika HRM-funktioner också varierar betydligt 

mellan familjeföretag i olika utvecklingsstadier. I ”SMALL” anser man att HRM 

egentligen är något som inte förekommer i företag av deras typ och storlek. I 

”MEDIUM” sköts personalhantering skilt i varje dotterbolag och en del formella system 

tycks förekomma, men man är ändå själv av den åsikten i ”MEDIUM” att HRM är 

något som man kunde bli bättre på. I ”LARGE” sköts personalhanteringen 

professionellt på olika sätt inom de olika verksamhetsområdena, med exempel på olika 

utvecklingsprogram för äldre arbetstagare och kompensation i form av bonussystem. I 

alla tre fall har personalhanteringen kommit att bli som den är som en naturlig följd av 

verksamhetens utveckling, och först i familjeföretagets riktigt sena skeden, som i 

”LARGE”, tycks man börja uppmärksamma särskilda behov för familjen när det 

kommer till olika HRM-funktioner. T.ex. verkare det vara väldigt viktigt i ”LARGE” att 

satsa på uttryckligen familjemedlemmarnas kompetens och personliga utveckling på ett 

sätt som kanske inte unnas utomstående anställda.   

 Utgående från fallstudierna kan man överlag konstatera att familjeföretag i olika 

utvecklingsskeden är måna om att sköta anställningen av familjemedlemmar på rätt 

sätt. Man vill undvika anklagelser för nepotism och så gott som möjligt kommunicera 

utåt professionalitet i olika typs anställningsfrågor. Samtidigt verkar alla typs 

familjeföretag vara lockade till att anställa familjemedlemmar eftersom det bl.a. skapar 

stolthet att ha någon med samma namn som företaget i företagets ledning, ger ett 

ansikte åt ägarna både inom och utanför bolaget och man tror att familjemedlemmar är 

emotionellt bundna, flexibla och duktiga arbetstagare. Det existerar följaktligen en 

konfliktsituation som man verkar försöka lösa först i ett familjeföretags senare 
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utvecklingsskeden, då familjen består av ett stort antal heterogena generationer och 

företaget genomgått en lång historia och utveckling. Som fallstudierna visar är det 

enbart ”LARGE” som i verkligheten har börjat planera hur man skall kommunicera att 

man på bästa sätt försöker tillämpa rättvisa processer och systematiskt handskas med 

anställning av familjemedlemmar. I de två mindre fallföretagen har man delvis 

uppmärksammat konflikterna mellan företaget och familjen, och även där vill man akta 

sig för att bli anklagad för nepotism. Ändå kan man se att en viss grad av nepotism har 

förekommit i de hittills genomförda anställningarna av familjemedlemmar och att man 

inte systematisk har börjat planera hur man kunde arbeta kring de besvärligaste 

problemområdena och konflikterna. Nepotismen blir tydligare i familjeföretag i 

tidigare utvecklingsstadier eftersom beroendet mellan familjen och företaget är större 

än i familjeföretag i senare utvecklingsstadier. I mindre familjeföretag väger behovet av 

familjens insatser i verksamheten större än behovet av strikta formella processer och 

strukturer, medan det i familjeföretag i senare utvecklingsskeden är precis tvärtom. 

Anställning av familjemedlemmar i familjeföretag handlar om en ständig balansgång, 

där tyngdpunkten ligger olika beroende på familjeföretagets utveckling. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta sista och avslutande kapitel sammanfattas denna studie och de slutgiltiga 

slutsatserna. Efter en omfattande genomgång av den teoretiska referensramen i kapitel 

2, en diskussion kring forskningsmetoderna och undersökningens angreppsätt i kapitel 

3, samt en djupgående presentation och analys av det empiriska materialet i kapitel 4 

och 5, är det nu dags för en sammanfattning av det forskade och en avslutande, kritisk 

diskussion. Kapitlet inleds med en kortfattad framställning av avhandlingen och 

forskningsresultatet. Eftersom avhandlingens resultat- och analyskapitel varit relativt 

extensiva, presenteras här endast en övergripande bild med undersökningens 

huvudsakliga resultat och konklusioner. Därefter granskas dessa resultat kritiskt och 

diskuteras i relation till tidigare forskning och litteratur inom ämnet som presenterats i 

avhandlingens teoretiska referensram. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. 

6.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna avhandling är att identifiera och analysera de väsentligaste och 

känsligaste frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. Målet 

är att bidra med en djupare förståelse av det mångfacetterade problemområde som 

anställning av familjemedlemmar utgör för många familjeföretag och sätta fingret på 

vad det är som verkligen gör anställning av familjemedlemmar så besvärligt. I 

avhandlingen presenteras tidigare forskning och litteratur inom området, främst inom 

de mer specifika ämnena familjeföretagens karaktär och dimensioner, nepotism, HRM 

samt reglering av anställning i familjeföretag. För att uppnå avhandlingens syfte, 

utfördes en omfattande och djupgående flerfallsstudie bland tre finska familjeföretag 

som alla befinner i sig olika skeden av ett familjeföretags utveckling. Undersökningen 

baserade sig på ett hermeneutiskt och kvalitativt angreppssätt, och fokuset i 

undersökningen låg på de fyra specifika ämnesområden som lyftes fram i den 

teoretiska referensramen.  

Utgående från avhandlingens undersökning, samt med den teoretiska referensramen 

som bas, kan man slutligen sammanfatta de identifierade väsentligaste och känsligaste 

frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag på följande sätt: 
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Figur 10 De väsentligaste och känsligaste frågorna 

 

6.2. Kritisk diskussion 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie både liknar och avviker från den 

existerande litteraturen och tidigare undersökningar som på olika sätt berör ämnet 

anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. För att diskutera avhandlingens 

specifika konklusioner mer ingående, och resultaten i relation till den teoretiska 

referensramen kan det för tydlighetens skull vara ändamålsenligt att här igen återknyta 

till avhandlingens tre forskningsfrågor. 

6.2.1. Vilka är de centrala problemområdena gällande anställning av 

familjemedlemmar i familjeföretag? 

Undersökningen i denna avhandling visar att de centrala problemområdena gällande 

anställning av familjemedlemmar i familjeföretag grovt taget handlar om en 

balansgång mellan familjens och företagets behov. Den överlappning som sker mellan 

familjens och företagets normer på så sätt som Lansberg (1983) presenterar (jämför 

figur 7, sid 23), tar sig uttryck i känsliga konflikter i verkligheten. Avhandlingens 

fallstudie visar att familjeföretag i princip vill följa företagsnormer och enbart anställa 

de personer som är mest kompetenta och lämpligast för en position, oberoende av om 

dessa personer är släktingar eller inte. En stor del av experterna inom ifrågavarande 

forskningsområde menar att det är just så man skall göra och att det är bäst för 



 

 

84 

företaget (Carlock & Ward 2001; Hess 2006; Lansberg 1983; Poza 2010; Ward 2005). 

Men till skillnad från teorin framkommer i denna undersökning att familjeföretag i 

praktiken tycks ha svårt att helt fullständigt hålla sig till en sådan princip som enbart 

följer företagets normer. Familjeföretag är lockade att anställa släktingar eftersom man 

på så sätt ser till att företaget går vidare från generation till generation och även i 

framtiden kan stoltsera med att vara ett ”riktigt” familjeföretag.  

Precis som tidigare studier påvisat är nepotism något som upplevs väldigt negativt och 

som företag överlag försöker undvika (bl.a. Ewing 1965; Ford & McLaughlin 1986; 

Wexler 1982). Men djupanalysen av familjeföretagens upplevelser kring anställning av 

familjemedlemmar i denna avhandling antyder att familjeföretag i verkligheten trots 

allt verkar vara benägna att delvis acceptera nepotism. En sådan ”positiv” attityd 

gentemot nepotism var betydligt mer märkbar i denna avhandlings undersökning än 

vad som framkommit i tidigare forskning. Padgett & Morris (2005) hävdar att 

framgångsrika familjeföretag måste tillåta en viss grad av nepotism för att kunna 

fortsätta hålla företaget i familjen. Så verkar familjeföretag i verkligheten också 

resonera. De andra fördelarna med nepotism som diskuterats i den teoretiska 

referensramen, bl.a. att operativt involverade familjemedlemmar är viktiga för 

långvariga förhållanden till utomstående anställda och kunder (Lee 2006) och att 

familjemedlemmar innehar en djup förståelse för företaget som de byggt upp sedan de 

var barn (Leach 2007; Vinton 1998; Ward 2005), verkar också utgöra viktiga grunder 

till att familjeföretag de facto är villiga att tillåta nepotism ibland. 

Ett centralt problemområde är följaktligen att kunna tillåta en viss grad av nepotism, 

men att samtidigt kommunicera utåt professionalitet och rättvisa processer. 

Undersökningen visar att familjeföretag anser det viktigt att se till att nepotism inte 

syns på ett sådant sätt att det skadar företagets rykte och verksamhet. I litteraturen 

framkommer att de orättvisor som är förknippade med nepotism kan leda till sämre 

arbetstillfredsställelse och lägre motivation bland anställda (Abdalla et al 1997; Ford & 

McLaughlin 1986), och att nepotism gör det svårt att locka och hålla kvar utomstående 

kompetenta externa arbetstagare (Kets de Vries et al 2007; Poza 2010; Vinton 1998). 

Dessa negativa aspekter av nepotism framkom enbart delvis i fallstudien och till 

skillnad från tidigare studier var de undersökta familjeföretagen främst oroliga för vilka 

konsekvenser nepotism kan ha på företagets rykte. 
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I denna avhandling framkommer två problemområden som hittills inte explicit har 

diskuterats i litteraturen angående anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. 

För det första tycks familjeföretag uppleva det problematiskt att säkerställa att det även 

i framtiden finns intresse och kompetens bland familjemedlemmarna att ta över 

företaget. Familjeföretag vill skapa kontinuitet genom att ha släktingar involverade i 

företagets verksamhet, men enbart om dessa släktingar har ett genuint intresse för det 

arbete de gör i företaget och rätt sorts kompetens. För det andra framkommer det att 

kommunikation kring anställningsprinciper och processer upplevs utmanande. 

Kommunikation har diskuterats i samband med konceptet rättvisa processer, och Van 

der Heyden et al (2005) menar att bl.a. öppen kommunikation och klarhet i 

information, processer och förväntningar är några av förutsättningarna för rättvisa 

processer, vilka vidare är viktiga för familjeföretagsharmonin överlag. Tidigare studier 

har dock inte uppmärksammat familjeföretagens syn på kommunikation i direkt 

samband med anställning av familjemedlemmar. I undersökningen för denna 

avhandling visade det sig att ett väsentligt problemområde för familjeföretag är att 

skapa en fungerande kommunikation kring anställningsförfarandena i företaget på ett 

sådant sätt att utomstående anställda inte känner sig orättvist behandlade och att 

företagets rykte överlag inte lider. Man är mån om att utåt kommunicera 

professionalitet i allt som har med anställning av familjemedlemmar att göra. Detta 

problemområde inom anställning av familjemedlemmar i familjeföretag har inte 

uppmärksammats i tidigare forskning. 

6.2.2. Hur hanterar familjeföretag problemen med anställning av 

familjemedlemmar? 

Så som litteraturen och tidigare studier visar är det få familjeföretag som inser vikten 

av att lösa konflikterna gällande anställning av familjemedlemmar i tid (Astrachan & 

Kolenko 1994; Reid & Adams 2001; Vinton 1998). För att lyckas väl med anställning av 

familjemedlemmar bör familjeföretag komma överens om regler och procedurer helst 

redan innan den första släktingen står och knackar på företagets port (Carlock & Ward 

2001; Lansberg 1999; Poza 2010). Men som framkommer i denna avhandling kan det 

vara svårt för familjeföretag att förebygga problemen och man tar till åtgärder först då 

konfliktsituationerna redan har uppstått. Exempelvis i fallföretag ”LARGE” insåg man 

först efter att den första släktingen i den 9:e generationen fick anställning att man 

borde ha förberett och förankrat anställningsprocessen bättre. I undersökningens 

analys konstaterades att alla studerade fallföretag karaktäriserades av en 
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familjeföretaget först-inriktning och enligt Carlock & Ward (2001) och Ward (1997) 

kräver en sådan inriktning bra kommunikation, planering samt extra insatser av 

familjemedlemmarna. Avhandlingens undersökning visar, i motsats till dessa forskares 

rekommendationer, att så inte är fallet i realiteten. Familjeföretag med en 

familjeföretaget först-inriktning tycks inte uppmärksamma i tid att man måste göra 

kompromisser och grundligt arbete med planering, åtminstone då det kommer till 

processer gällande anställning av familjemedlemmar. 

Att kräva att familjemedlemmar skaffar sig erfarenhet utanför det egna bolaget är ett 

sätt att handskas med en del problemområden gällande anställning av 

familjemedlemmar vilket framhävs tydligt både i teorin och i praktiken. Det är ett sätt 

att bl.a. se till att yngre släktingar bygger upp en kunskapsbas och vidgar vyerna 

(Carlock & Ward 2001; Lansberg 1999; Leach 2007), ge yngre familjemedlemmar en 

chans att få korrekt feedback för sina prestationer (Lansberg 1999; Leach 2007) samt 

att visa åt utomstående anställda att de anställda familjemedlemmarna verkligen har 

något att erbjuda företaget och inte har anställts enbart på basis av släktskap (Hess 

2006; Lansberg 1999; Sten 2008). Avhandlingens undersökning visar att familjeföretag 

i varierande utvecklingsstadier värderar detta krav väldigt högt, främst som ett sätt att 

se till att familjemedlemmar får perspektiv på företagsvärlden och för att rättfärdiga 

släktingars anställning i bolaget. 

I undersökningen framkommer att varken familjeföretag i tidiga eller i senare 

utvecklingsskeden verkar ha väldigt utarbetade regler eller processer för att hantera 

anställning av familjemedlemmar. I det minsta fallföretaget upplevdes sådan planering 

väldigt inaktuell och i det största fallföretaget hade man visserligen börjat diskutera och 

arbeta kring frågorna, men några nedskrivna formella regler förekom tills vidare inte. I 

fallstudierna var informella och tysta regler mycket vanligare, och den konkreta 

planeringen tycks komma igång väldigt sent. Också HRM-funktionerna i de studerade 

fallen verkar vara aningen oklara och avlägsna för familjemedlemmarna. Familjen ser 

HRM som något skiljt från dem, som enbart berör företaget, och man verkar inte 

uppfatta HRM-funktioner som något som kunde användas för att hantera 

problemområden som har med anställning av familjemedlemmar att göra. Här 

återspeglas det som Astrachan & Kolenko (1994) och Reid & Adams (2001) lyfte fram i 

sina studier, nämligen att många familjeföretag inte inser vikten av att 

professionalisera personaladministrationen och i synnerhet utveckla administrationen 

kring anställning av familjemedlemmar.  
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Det är värt att i det här skedet påminna om att meningen med denna avhandling är att 

på djupet förstå vilka frågor gällande anställning av familjemedlemmar som upplevs 

väsentligast och känsligast i familjeföretag och hur familjeföretag på olika sätt kan 

tänkas hantera dessa problemområden. Avhandlingen ger inga generaliserbara resultat 

och anger inte vilka problemområden eller vilka hanteringssätt som statistiskt sett är 

vanligast i familjeföretag, vilket eventuellt kan ses som en brist i kvalitativa och 

explorativa studier som denna. Men såvitt man håller i minnet att de upplevda 

problemområdena och sätten att hanteras med dem som presenteras i denna 

avhandling antagligen inte är de enda, och att alla familjeföretag är olika, kan denna 

studie ändå erbjuda insikter om relativt djupliggande problem i familjeföretag på ett 

sätt som kvantitativa och mer generaliserbara studier aldrig skulle lyckas med. 

6.2.3. Hur skiljer sig problemen och sättet att hantera dem mellan 

familjeföretag i olika utvecklingsskeden? 

De tydligaste skillnaderna mellan familjeföretag i olika utvecklingsskeden har att göra 

med behovet och graden av formalitet och strukturerad organisering. I mindre 

familjeföretag väger behovet av familjens insatser i verksamheten mera än behovet av 

strikta formella processer och strukturer som skulle reglera familjens involvering, 

medan det i familjeföretag i senare utvecklingsskeden är precis tvärtom. Nepotism blir 

därför tydligare i mindre och yngre familjeföretag eftersom beroendet mellan familjen 

och företaget är större än i familjeföretag i senare utvecklingsstadier.  

Skillnaderna mellan familjeföretag i olika utvecklingsskeden verkar ändå vara mindre 

och otydligare i verkligheten än vad litteraturen låter förstå. Carlock & Ward (2005) 

och Hess (2006) menar att en tillväxt i bolaget och familjen ofta leder till ett behov av 

att formalisera inträdesprocesserna för familjemedlemmar. Leon-Guerrero et al (1998) 

framhäver att i senare utvecklingsskeden, så som kusinkonsortium, tenderar 

familjeföretag att tillämpa mer professionella anställningsprocesser och 

personaladministrativa åtgärder. Astrachan & Kolenko (1994) och Gersick et al (1997) 

framhåller att mera formalitet kan förväntas då familjeföretaget växer och ägarskapet 

blir mera komplext. Men denna studie visar att utvecklingen inte alltid är så entydig. 

T.ex. kan man anse att fallföretag ”LARGE” är ett kusinkonsortium enligt Gerisck et als 

(1997) definition. Företaget har visserligen en professionell personaladministration, 

men på familjenivå är graden av organisation och formalitet tills vidare låg. ”LARGE” 

har vissa processer för involvering av de yngre generationerna i företaget, men t.ex. 

familjeråd eller formella familjemöten förekommer inte, trots att detta kunde ha 
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förväntats på basis av den teoretiska referensramen. Enligt många författare än 

familjeråd något som ofta förekommer i lite större och mer utvecklade familjeföretag 

(Jaffe & Lane 2004; Lansberg 1999; Sten 2008), men detta framkom inte i denna 

flerfallsstudie. 

En orsak till att skillnaderna i de olika utvecklingsstadierna inte är lika klara som teorin 

framhäver, är att både i ”MEDIUM” och i ”LARGE”, som båda kan anses vara 

någorlunda gamla, mogna och utvecklade företag, har ägarskapet ännu inte splittrats 

på väldigt många ägare. T.ex. i ”LARGE”, som egentligen redan uppnått 10:e 

generationen, är det fortfarande enbart fyra personer som äger företaget, och kanske 

därför har behovet av formalitet och strukturer uppstått först nu då ägarskapet för 

första gången planeras delas upp på ett ännu större antal familjemedlemmar. En 

undersökning i andra större och äldre familjeföretag med mer komplexa familje- och 

ägarstrukturer kunde eventuellt ge annorlunda resultat. 

Gränserna mellan familjeföretagens olika inriktningar flyter också mera ihop än 

litteraturen låter påskina. Leon-Guerrero et al (1998) menar att en familjebetonad 

grundsyn dominerar i de tidiga stadierna av ett familjeföretags utveckling och Reid et al 

(1999) påstår att ju större och mer professionellt ett familjeföretag blir, desto vanligare 

blir en grundsyn som prioriterar företaget. Som diskuterades i undersökningens analys 

tycks alla de studerade familjeföretagen ha en familjeföretaget först-inriktning, 

oberoende av utvecklingsstadium. I enlighet med den teoretiska referensramen kunde 

man ha förväntat sig att det minsta fallföretaget skulle ha visat en tydligare inriktning 

på familjen, medan det största familjeföretaget tydligare skulle ha betonat enbart 

företagets behov. Men undersökningen visade, till skillnad från tidigare forskning, att 

alla de tre olika studerade familjeföretagen konstant försöker balansera mellan 

familjens och företagets behov på ett sätt som främst är förenligt med en 

familjeföretaget först-betonad grundsyn (Ward 1997).  

Något som däremot förstärker en del tidigare studier är det faktum att familjeföretag i 

sena utvecklingsskeden anser det viktigt att bevara ett starkt intresse inom familjen 

gentemot företaget och dess verksamhet. Leon-Guerrero et al (1998) framhäver att 

finansiellt riktigt stora familjeföretag och bolag i mycket mogna stadier tenderar att 

återintegrera familje- och företagssystemen. Framgångsrika och överlevande 

familjeföretag tycks förnya eller återuppväcka familjens involvering i företaget. Padgett 

& Morris (2005) menar att familjeföretag i något skede måste undvika att skapa allt för 

stränga regler gällande släktingarnas involvering i företaget och istället åter välkomna 
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dem och väcka ett intresse för företagets fortlevnad. Undersökningen i denna 

avhandling ger stöd för forskarnas påståenden och visar att särskilt familjeföretag i 

senare utvecklingsskeden anser det ytterst viktigt att utveckla ett intresse bland 

släktingarna och skapa möjligheter för dem att involvera sig i företagsverksamheten. 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Anställning av familjemedlemmar i familjeföretag är som explicit forskningsämne 

relativt outforskat (Chrisman et al 2010; Sharma 2004; Sharma et al 1997) trots att det 

har visat sig utgöra ett väsentligt problemområde för många familjeföretag (PwC 1997; 

PwC 2010). Denna avhandling strävade efter att öppna upp detta problemområde och 

de känsligaste frågorna. Då detta nu är gjort har det naturligt nog uppstått en hel del 

nya möjligheter till fortsatt forskning.  

För det första, väsentliga och känsliga frågor gällande anställning av 

familjemedlemmar kunde studeras i ett större antal familjeföretag och i andra kulturer 

för att ge en bredare insikt i ämnet. Förslagsvis kunde Familjeföretagens förbund ta 

med frågor gällande anställning av familjemedlemmar i sin årliga 

familjeföretagsbarometer för att på nationell nivå få mera statistisk kunskap om detta 

problemområde. För det andra visade det sig i undersökningen att familjeföretag 

upplever kommunikation samt intresseskapande som två utmaningar i samband med 

anställning av familjemedlemmar. Dessa områden har inte tidigare uppmärksammats i 

litteraturen och skulle därför med tanke på familjeföretagens praktiska behov vara 

viktiga att studera i fortsättningen. För det tredje berörde denna avhandling anställning 

av familjemedlemmar för vilka som helst operativa positioner i familjeföretag. Problem 

och konfliktsituationer som har att göra med nyckelroller och chefspositioner kan 

eventuellt se lite annorlunda ut än de som har att göra med positioner lägre ner i 

organisationen, och det kunde därmed vara intressant att i framtiden titta mer specifikt 

på t.ex. ledarskapsroller eller andra former av involvering, som t.ex. styrelsearbete. För 

det fjärde skulle det även vara intressant att se på frågor och problem gällande 

anställning av familjemedlemmar i familjeföretag från de utomstående anställdas 

perspektiv. Denna avhandling avgränsades till familjens perspektiv, men att också se på 

problematiken från ”andra sidan” kunde vara väldigt givande. 

Syftet med denna avhandling har varit att identifiera och analysera de väsentligaste och 

känsligaste frågorna gällande anställning av familjemedlemmar i familjeföretag. Syftet 

var inte att försöka lösa dessa frågor och problemområden för familjeföretag, vilket 
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osökt skapar tillfälle att i framtiden studera hur familjeföretag på bästa sätt kunde 

hantera de konfliktsituationer som är förknippade med anställning av släktingar. 

Avhandlingen har visat att anställning av familjemedlemmar handlar om en svår 

balansgång mellan familjen och företaget, där tyngdpunkten ligger olika beroende på 

familjeföretagets utveckling. Förhoppningsvis kommer forskningen i fortsättningen att 

styras in på hur familjeföretag på bästa sätt kan hantera denna svåra balansgång i olika 

utvecklingsstadier. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsinformation 

Företag: 

Intervjupersonens namn: 

Intervjupersonens födelseår:  

Intervjupersonens utbildning: 

Intervjupersonens yrke och arbetsplats: 

Intervjupersonen hör till generation: 

 

 

I. Företaget & familjen 

1) Hur skulle du beskriva ett typiskt familjeföretag? 

 Värderingar 

 Släktens roll 

 Positiva/negativa sidor 

 

2) Berätta kort om ert familjeföretag.  

 Historia och idag 

 Släkten och generationer 

 

3) Hur viktig är familjen i företaget och vice versa? 

 Familjen för företaget 

 Företaget för familjen 
 Beroende 

 

4) På vilket sätt är er familj involverad i företaget? 

 Operativt 
 Ägare 

 

5) Hur organiserar ni familjens involvering i företaget? 

 Formellt/informellt 
 Familjemöten 

 Familjeråd 
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II. HRM 

6) I min avhandling syftar jag med HRM främst på anställning, kompensation, 
utvärdering och träning av personal. Hur sköts dessa i ert företag? 

 Involverade personer/avdelningar 

 Formalitet, professionalitet 

 

7) Vi återkommer till anställning i ett lite senare skede, och jag skulle istället här vilja 
fråga hur du ser på frågor kring kompensation i familjeföretag? 

 Skillnader mellan familj och icke-familj 
Exempel? 
 

8) Och hur ser du på utvärdering och träning av personal i familjeföretag? 

 Skillnader mellan familj och icke-familj 

 Exempel? 

 

9) Varför sköts personalhanteringen som den görs idag? 

 Kritiska händelser? 

 Utveckling 

 

10) Har du/ni någonsin stött på problem i personalhanteringsfrågor? 

 Inblandade parter 

 Problemområde 

 

11) Hurdant är förhållandet mellan familjen och de anställda i bolaget? 

 Status 

 Roller  

 Konflikter 

 

III. Anställning 

12) Vi återkommer nu till anställning. Hur ser du på anställning av familjemedlemmar i 
familjeföretag? 

 Uppmuntras/motverkas 

 Skillnader mellan familj och icke-familj 

 

13) Hur har anställningen av familjemedlemmar normalt gått till i ert familjeföretag? 

 Processer och förfaranden 

 Formalitet 

 Exempel! 
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14) Hur ser era anställningsregler för familjemedlemmar ut? 

 Formella/informella 

 Enskilt dokument/del av ett större värderingsdokument 

 Kompensation 
 Utvärdering och träning 

 

15) 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? 

 Uppmuntras/motverkas 

 Omfattning 

 Bransch 

 

16) Vilken typs erfarenhet och utbildning måste en familjemedlem ha för att få börja 
jobba inom familjeföretaget? 

 Område/bransch 

 Omfattning 

 

17) Vad anser du om er familjs kompetens i förhållande till företagets verksamhet? 

 Nuläget 

 Framtiden 

 

IV. Nepotism 

18) I min avhandling definierar jag nepotism i stora drag som ”favorisering av 
släktingar framom andra”. Vad säger detta begrepp, ”nepotism”, åt dig? 

 

19) Kan du tänka dig några positiva sidor med nepotism? 

 

20) Hur viktigt är det att inte tillämpa nepotism i familjeföretag? 

 


