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1. Inledning 

Att ge förtur till släkt vid rekrytering har gamla anor. Det kallas ofta nepotism, ett ord 

som kan härledas till latinets nepos – brorson. Nepotism förekom redan under 

antiken men blev uppmärksammat i större skala på medeltiden när påvarna 

rekryterade sina brorssöner (de hade ju inga egna söner, åtminstone inte officiellt) till 

viktiga ämbeten inom kyrkan1. Även om begreppen familjeband eller släktband 

(family ties, kinship) förekommer i den akademiska litteraturen används ändå 

begreppet nepotism i de flesta internationella studier. Många studier pekar också på 

de fördelar nepotism och släktskapsrekrytering har och försöker tvätta bort ordets 

negativa stämpel just genom att använda ”nepotism” i också positiv anda. I svenskt 

språkbruk, och inte minst i policys och riktlinjer kring rekrytering, används orden 

släktskap (t.ex. släktskapsjäv), släktband och familjeband, och vi väljer att här göra 

likadant. Vi har genomgående i de intervjuer som denna rapport bygger på också 

använt orden släktband och familjeband, och med detta vill vi poängtera att det inte 

ligger någon värdering i begreppet/fenomenet. 

Släktband och förtur vid rekrytering handlar inte bara om chefens, företagarens eller 

rekryterarens släkt, utan också om anställda som använder sina kontakter och sitt 

inflytande på arbetsplatsen för att rekommendera sina släktingar. Att anställda har 

familjeband med varandra kan ha lika stor påverkan på socialt klimat, effektivitet och 

öppenhet som att ha släktband med chefen. I denna rapport beskriver vi hur 

rekryteringsansvariga på olika företag och myndigheter resonerar kring rekrytering 

och släktband, och vilka för- och nackdelar de upplever med släktband – egna och 

bland de anställda och på olika nivåer i verksamheten. Den övergripande frågorna vi 

belyser är: I vilken utsträckning förekommer släktband? Är frågan om släktband en 

”fråga” för de som ansvarar för rekrytering?   

Inledningsvis gör vi en kvantitativ beskrivning av förekomsten av släktband på 

arbetsplatser. Denna beskrivning bygger på registerdata över alla förvärvsarbetande i 

Sverige kopplat till arbetsplats. Dessa registerdata ger uppgift bl.a. om varje persons 

kön, ålder, familj, arbetsplats, bostadsort, utbildning och vilka personer som är 

personens mor och far.  Det är uppgifterna om mor och far i kombination med familj 

och arbetsplats som gör det möjligt att urskilja hur många olika sorters släktingar 

(mormor = mors mor etc.), i och utanför hushållet, en viss person har på sin 

arbetsplats. Personer som dött före 1940-talet liksom föräldrarna till många 

invandrare saknas i registret men i övrigt är uppgifterna tämligen heltäckande för 

personer som idag är i arbetsålder. Den andel av släktingarna på arbetsplatsen som 

också tillhör personens hushåll underskattas eftersom ogifta samboende utan 

gemensamma barn förs till separata familjer. De resultat som presenteras bygger 

oftast på summering av antalet partner, syskon, barn, föräldrar, far- och 

morföräldrar, kusiner, mostrar, morbröder, fastrar och farbröder som en person har 

på sin egen arbetsplats. 

                                                   

1 Petrauskaité och Vveinhardt 2013; Padgett och Morris 2005 för en översikt. 



 

Genom intervjuer har vi trängt djupare i hur och varför släktband på arbetsplatser 

uppkommer och vilka olika synpunkter och erfarenheter som några 

företagsrepresentanter har av släktband vid rekrytering och i den dagliga 

verksamheten på arbetsplatsen. Vi har intervjuat företagsledare, personalansvariga, 

HR-chefer, avdelningschefer och personer som är direkt involverade i eller ansvariga 

för rekryteringsprocessen. Sammanlagt har vi besökt 40 företag och organisationer 

inom olika branscher; 30 inom privat sektor (varav 8 familjeföretag), och 10 

offentliga myndigheter eller bolag (6 kommunala förvaltningskontor och bolag, samt 

4 statliga myndigheter och bolag).  Dessa olika verksamheter har varit spridda över 

landet och i olika stora orter; 17 återfanns i storstadsområdena, 4 i stora städer (mer 

än 100 000 invånare), 8 i stora städer (med 50 000 – 100 000 invånare), 4 i 

mellanstora städer (10 000 – 50 000 invånare), 4 i små orter (2 000 – 10 000 

invånare) och 3 på landsbygden. Vi har också eftersträvat synpunkter från både stora 

och små företag/verksamheter och antalet anställda varierade mellan företagen: 4 

mikroföretag (<10 anställda), 11 små företag (10-49 anställda), 13 medelstora företag 

(50-250 anställda) och 12 stora företag (>250 anställda)2.  

De flesta intervjuer har skett vid besök, men sex intervjuer har skett via telefon. Vid 

12 intervjuer har två intervjuare medverkat, i fyra intervjuer har två informanter 

deltagit.  Intervjuerna har, efter samtycke från de intervjuade, spelats in och därefter 

transkriberats ordagrant. Vi har sedan analyserat intervjuerna tematiskt (med hjälp 

av analysverktyget MAXQDA). 

Rapporten tar sin utgångspunkt i några av de centrala områden intervjuerna belyste; 

orsaker till släktrekrytering, fördelar med släktband, nackdelar, förekomst strategier 

och policys och familjeföretag. Med 40 intervjuer kan vi naturligtvis inte beskriva 

hela den variation av erfarenheter och tankar som finns, inte heller kan vi 

generalisera eller ange kvantitativt hur vanligt det ena eller andra är. Däremot kan vi 

med intervjuerna tränga djupare in i fenomenet släktband vid rekrytering och 

förhoppningsvis närma oss en förståelse för vad släktband på en arbetsplats betyder i 

olika sammanhang. Många av de synpunkter och reflektioner som framkommer i 

intervjuerna kan också relateras till vad som framkommit i andra studier, inte minst 

internationella studier inom industri- och organisationspsykologi. 

 

  

                                                   

2 Enligt definition Den nya definitionen av SMF-företag. Användarhandbok och mall för försäkran. 
Europeiska kommissionen 2006. 

 



 

2. Släktband på svenska arbetsplatser - omfattning 

Inledningsvis kan vi ställa oss frågan om hur vanligt är det med släktingar och 

familjemedlemmar på arbetsplatsen, och den frågan besvarar vi med statistik. Det 

första svaret är att det beror på hur man frågar. Svaret på frågan om hur vanligt det 

är att någon på arbetsplatsen har en eller flera släktingar där är att i genomsnitt är 11 % 

av de sysselsatta på en arbetsplats släkt med en eller fler andra personer där. Några 

har fler än en släkting på arbetet. Räknar man med dem så blir resultatet att antalet 

parvisa släktrelationer (t.ex. mor – dotter, mor – son och syskonrelationen mellan 

sonen och dottern) på arbetsplatsen i förhållande till antalet sysselsatta 14 % i 

genomsnitt. Vi kallar detta fortsättningsvis för kollektiv släkttäthet. Om man 

begränsar synfältet till hushåll där mer än en person arbetar så ökar ”släkttätheten” 

på den egna arbetsplatsen till 19 %.  

Det här projektet syftar både till att undersöka betydelsen av släktband för 

företaget/arbetsplatsen som helhet och betydelsen för individen. Betydelsen för 

företaget mäts bl.a. som inverkan av släktbandens omfattning och inriktning på 

företagets överlevnad och produktivitet. Då blir själva omfattningen av 

släktbanden/släktrelationerna betydelsefull (den kollektiva ”släkttätheten”, 14 %) 

liksom hur det varierar mellan arbetsplatser av olika storlek, i olika geografiska 

omgivningar, i olika branscher och med tonvikt på olika yrken/kompetenser.  

Den inverkan släktbanden kan ha på företaget som helhet återverkar även på den 

individuelle anställde men därutöver kan det finnas en mer direkt individuell 

påverkan. Hur påverkas ”jag” av att just mina släktingar och familjemedlemmar finns 

på arbetsplatsen? Inverkade det på att jag fick jobbet, på min arbetssituation, karriär, 

lön och inlåsthet/rörlighet? För att belysa sådana frågor är den totala ”släkttätheten” 

på min arbetsplats inte självklart relevant. Flertalet släktrelationer (89 %) på ”min” 

arbetsplats handlar om andra personer som är släkt med eller bor ihop med varandra 

men som ”jag” inte har någon sådan relation till. Ur min synvinkel är de lika lite släkt 

med mig som vilken annan anställd som helst.  Så, den inledande frågan kan istället 

formuleras som: Hur vanligt är det att en anställds egna släktingar och 

familjemedlemmar finns på arbetsplatsen? Svaret på den frågan blir dramatiskt 

annorlunda, antalet släkt/familjerelationer en anställd har på sin arbetsplats 

motsvarar i genomsnitt 1,4 % av alla sysselsatta där (i stället för 14 %, en tiondel) - vi 

kallar detta individuell släkttäthet (Om det t.ex. finns två olika släktpar på en 

arbetsplats med 10 personer totalt, t.ex. mor – son och far - dotter = fyra relationer, 

blir den kollektiva släkttätheten där 40 % och den individuella släkttätheten 20 %). 

Nästan alla sysselsatta (98,6 %) har varken någon egen släkting eller familjemedlem 

på sin arbetsplats. Redan detta (14 % och 1,4 %) antyder att betydelsen av direkt 

arbetsplatsrelaterad ”nepotism” för individen inte är ett genomgripande fenomen i 

Sverige, men inte heller att det är betydelselöst.  Det betyder antagligen också att 

inverkan av släktband på individens jobb och karriär framför allt löper efter andra, 

mer indirekta vägar än att direkt anställa sina egna barn och sin egen partner etc. på 

sin egen arbetsplats.   



 

Figur 1 återgår till den kollektiva släkttätheten (med hypotetisk betydelse för 

företagets utveckling) och belyser hur den är sammansatt av släkt och 

familjemedlemmar. Antalet släkt-/familjepar på arbetsplatser i Sverige var knappt 

620 000 år 2012. I relation till alla 4,3 miljoner sysselsatta blir det 14 %. Av dessa 14 

procentenheter släktrelationer på en genomsnittlig arbetsplats i Sverige är närmare 

sex procentenheter även medlemmar i samma hushåll och alltså är 9 procentenheter 

släkt med varandra men bor inte i samma hushåll. Den vanligaste släktrelationen på 

arbetsplatser är syskon (nästan 4 %) som i huvudsak har flyttat hemifrån och bor i 

olika hushåll. Näst vanligaste relationen är ”partner” (gift eller sambo med 

gemensamma barn, eller annan vuxen). De tillhör samma hushåll utan att vara släkt 

(definitionsmässigt, det är så det är beräknat). Nästan tre procentenheter av 

relationerna är barn respektive föräldrar där en tredjedel av barnen fortfarande också 

bor hos föräldrarna. Räknar man ihop föräldrar – barn och barn – föräldrar blir det 

tillsammans sex procentenheter och den största gruppen av släktrelationspar. Antalet 

kusiner på arbetsplatsen motsvarar mindre än en procentenhet av de sysselsatta, och 

nästan alla sådana kusinpar bor i olika hushåll. Något färre är antalet mostrar, 

morbröder, fastrar och farbröder på arbetsplatsen, sammantaget 0,7 procentenheter 

som dessutom sällan bor i samma hushåll Det finns några exempel på far- och 

morföräldrar på samma arbetsplats men antalet är försumbart.    

 

 

Figur 1: Kollektiv släkttäthet - förekomsten av olika familjerelationer på svenska 

arbetsplatser 2012. 
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Figur 2 belyser bland annat hur den kollektiva släkttätheten varierar med 

arbetsplatsens storlek. De minsta arbetsplatserna (2-4 sysselsatta) har jämförelsevis 

hög släkttäthet, 30 %. Det räcker ju här att minimivärdet, två av de sysselsatta är 

relaterade till varandra för att andelen ska bli hög. Sedan sjunker tätheten till 10 % på 

arbetsplatser med 50-100 sysselsatta för att sedan åter öka när arbetsplatserna blir 

större, närmare 22 % på arbetsplatser med mer än 1000 sysselsatta. Här kan man 

hypotetiskt spåra effekten av två parallella motriktade processer. På en liten 

arbetsplats är just den ”första” släktrelation (typ ägare – partner) vanlig och utgör en 

stor andel av de sysselsatta, den effekten minskar med storleken på arbetsplatsen. En 

stor arbetsplats är ofta en dominerande arbetsgivare i glesa bygder och då begränsas 

urvalet av arbetssökande inom pendlingsavstånd till lokalt boende som ofta är släkt 

med varandra, och den effekten ökar med storleken på arbetsplatsen. 

 

 

Figur 2: Individuell och kollektiv släkttäthet på svenska arbetsplatser 2012 efter 

arbetsplatsens storlek. 
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Figur 2 visar också att den individuella släkttätheten minskar kontinuerligt från 

närmare 12 procentenheter på de minsta arbetsplatserna till mindre än en promille 

på de största. Här uteblir effekten av att det finns många ”andra” släktpar på stora 

arbetsplatser i små regioner. Personens egna släktingar blir inte just fler för att 

arbetsplatsen är stor och regionen glesbefolkad. Den som har en släkting på sin 

arbetsplats har sällan mer än en både på små och stora arbetsplatser och här 

divideras ju det antalet med alla sysselsatta oavsett om de i sin tur är relaterade till 

varandra eller inte.   

Figur 3 demonstrerar hur den genomsnittliga släkttätheten varierar med 

befolkningstätheten i den omgivning till arbetsplatsen där flertalet sysselsatta bor, 

och det som mäts är antalet invånare inom fem mil från arbetsplatsen. Figuren visar 

att släkttätheten på arbetsplatsen, både individuellt och kollektivt, halveras på vägen 

från de glesaste till de befolkningstätaste omgivningarna. 

 

 

Figur 3: Genomsnittlig individuell och kollektiv släkttäthet på svenska arbetsplatser 

2012 efter regional befolkningstäthet. 
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Figur 4 visar motsvarande samband mellan släkttäthet på den arbetsplats en 

sysselsatt arbetar på och personens utbildningsnivå. På de lägst utbildades 

arbetsplatser (högst grundskoleutbildning) är den kollektiva släkttätheten i 

genomsnitt ca 20 %. Tätheten sjunker med utbildningsnivån till ca 10 % på de 

arbetsplatser där personer med högskoleexamen eller forskarutbildning återfinns. 

Den individuella släkttätheten minskar samtidigt från 2,5 % till 0,5 % - fem gånger. 

  

 

Figur 4: Genomsnittlig individuell och kollektiv släkttäthet på svenska arbetsplatser 

2012 efter den anställdes utbildningsnivå. 

 

Figur 5 visar att stora skillnader i släkttäthet finns mellan de arbetsplatser som 

personer i olika yrken återfinns i. En tiondel av alla sysselsatta finns i yrken där den 

yrkesverksammes arbetsplats i genomsnitt har en kollektiv släkttäthet på omkring 5 %. 

Samtidigt finns en tiondel i yrken där den yrkesverksammes arbetsplats i genomsnitt 

har en kollektiv släkttäthet som överstiger 25 %. 

0

5

10

15

20

25

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Ko
lle

kt
iv

 s
lä

kt
tä

th
et

, p
ro

ce
n

t

In
d

iv
id

u
el

l s
lä

kt
tä

th
et

, p
ro

ce
n

t

Utbildningsnivå

Individuell släkttäthet, procent Kollektiv släkttäthet, procent



 

 

Figur 5: Kollektiv släkttäthet på svenska arbetsplatser 2012 efter yrke. 

 

Tabell 1 redovisar som exempel vilka 10 yrken som finns i den lägsta och högsta delen 

av figur 5, dvs. den genomsnittliga kollektiva släkttätheten på de arbetsplatser där 

dessa yrkesverksamma återfinns. Skillnaden mellan dessa extremlägen är mycket stor 

men dessa 20 yrken har tillsammans mindre än 4 % av alla sysselsatta i Sverige 2012. 
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Tabell 1: Kollektiv släkttäthet i yrken med lägst respektive högst släkttäthet. 

Tio yrken med lägst 
kollektiv släkttäthet på 
arbetsplatsen 

Profession (SSYK4-2012) 

Koll. 
släkt-
täthet 

 Tio yrken med högst 
kollektiv släkttäthet på 
arbetsplatsen 

 

Koll. 
släkt-
täthet 

platsförmedlare och 
arbetsvägledare 2.2 

 ingenjörer och tekniker inom 
gruvteknik 46.7 

administratörer i 
intresseorg. 3.1 

 
ugnsoperatörer m.fl. 47.1 

nationalekonomer 3.2  processoperatörer, papper 47.3 

domare 3.4 
 operatörer, stenkross- och 

malmförädling 51.3 

chefstjänstemän i 
intresseorg. 3.5 

 
gruv- och bergarbetare 54.4 

drejare m.fl. 3.6 
 maskinoperatörer, 

ammunitions- och sprängare 55.2 

högre ämbetsmän och 
politiker 3.9 

 maskinoperatörer, 
skoindustri mm. 57.8 

förskollärare och 
fritidspedagoger 4.1 

 
valsverksoperatörer 58.3 

banktjänstemän och 
kreditrådgivare 4.2 

 maskinoperatörer, 
garnberedning 71.4 

övriga tull-, taxerings- och 
socialförsäkring 4.3 

 
garvare och skinnberedare 77.5 

 

Dessa figurer och tabeller visar deskriptivt hur mängden släkt- och familjerelationer i 

genomsnitt varierar med arbetsplatsens storlek, med befolkningstätheten i 

arbetsplatsens omgivning, med de sysselsattas utbildningsnivå och yrke. Den 

information som förmedlas säger något om vilka faktorer som kan ligga bakom 

skillnader i släkttäthet mellan arbetsplatser, men den säger i stort sett ingenting om 

vilken relativ betydelse de olika faktorerna kan ha. Släkttätheten minskar t.ex. både 

med befolkningstäthet och utbildningsnivå men personer med lång utbildning 

återfinns oftast på arbetsplatser i befolkningstäta områden, så vad betyder då 

utbildningsnivå separat, givet befolkningstätheten? Betydelsen av arbetsplatsens 

storlek är uppenbart icke linjär, de minsta och de största arbetsplatserna har högst 



 

släkttäthet. Hur samspelar det med övriga faktorer och vad betyder arbetsplatsens 

storlek därutöver, separat? 

För att komma lite närmare ett svar på sådana frågor har en icke-linjär analys av den 

partiella betydelsen (betydelse när nivån på övriga faktorer hålls konstant) av dessa 

och några andra faktorer för den kollektiva släkttätheten på arbetsplatser 

genomförts. Resultatet kan tolkas på följande sätt: 

Den enskilt viktigaste faktorn bakom variationen i kollektiv släkttäthet mellan 

arbetsplatser är befolkningstätheten i arbetsplatsens omgivning. Hög 

befolkningstäthet svarar mot låg släkttäthet även om övriga faktorer inte förändras 

som de gör i och utanför den deskriptiva figuren. Därnäst viktigast är om 

arbetsplatsen hör till tillverkningsindustrin eller inte. Tillverkningsarbetsplatser har 

påtagligt högre släkttäthet än andra arbetsplatser. På tredje plats i betydelse kommer 

den sysselsattes utbildningsnivå. Högt utbildade återfinns ofta på arbetsplatser med 

låg släkttäthet. Det här gäller alltså utöver att högutbildade ofta finns i täta regioner. 

Nästan lika stor betydelse har arbetsplatsens sektorstillhörighet. Privat ägda 

arbetsplatser har fler släktingar än vad som finns på i övrigt liknande offentligt ägda 

arbetsplatser. På femte plats kommer arbetsplatsens storlek. Även partiellt blir det så 

att både små och stora arbetsplatser har högre släkttäthet än medelstora 

arbetsplatser. På sjätte plats kommer den sysselsattes ålder. Den har, liksom 

arbetsplatsens storlek, en icke-linjär partiell effekt på släkttätheten. Låg och hög 

ålder ger högre släkttäthet än den som finns på medelålders förvärvsarbetares 

arbetsplatser. På sjunde plats kommer den sysselsattes arbetsinkomst. 

Höginkomsttagare återfinns ofta på arbetsplatser med hög andel släktingar – allt 

annat lika. 

Därefter kommer ett antal faktorer som var för sig har en påtaglig, men betydligt 

lägre partiell inverkan på den kollektiva släkttätheten. De svenskföddas arbetsplatser 

har, allt annat lika, högre andel släktingar än de utrikesföddas. Yrkets storlek, dvs. 

antalet sysselsatta totalt i yrket i Sverige har en viss inverkan. I vanliga yrken 

återfinns den sysselsatte i yrket oftare på en arbetsplats med låg än med hög 

släkttäthet. Hög kapitalinkomst finns oftare bland sysselsatta på arbetsplatser med 

hög än låg släkttäthet. Kvinnor återfinns oftare än män på arbetsplatser med låg 

släkttäthet även när övriga faktorer hålls konstanta.  

Det bör observeras att skillnaden i släkttäthet mellan mäns och kvinnors 

arbetsplatser deskriptivt är mycket större än den lilla partiella effekt som kvarstår när 

man kontrollerar bort effekten av allt annat (som nästan systematiskt sorterar ut 

kvinnor från arbetsplatser med hög släkttäthet). Exempelvis har kvinnor mer sällan 

de höga löner som i sig ofta återfinns på arbetsplatser med hög släkttäthet, de arbetar 

oftare i offentlig sektor med låg släkttäthet, mer sällan i tillverkningsindustrin med 

hög släkttäthet, de väljer oftare än män de vanliga yrken som ofta finns på 

arbetsplatser med låg släkttäthet etc.  

Sammantaget ligger dessa faktorer bakom 33 % av variationen i släkttäthet mellan de 

4,3 miljonerna sysselsattas 580 000 olika arbetsplatser år 2012 och de ger därmed en 



 

bild av en del av det som ligger bakom den storskaliga variationen mellan 

arbetsplatser. Samtidigt återstår större delen, 67 % av variationen mellan individers 

arbetsplatser som en effekt av helt andra, inte observerade speciella förhållanden och 

tillfälligheter. Förhållanden som eventuellt kan spåras i intervjusvaren. 

Sysselsatta med en viss utbildning, yrke och bostadsort har ofta begränsade 

möjligheter att undvika en arbetsplats med släktingar utan att flytta, omskola sig och 

välja ett annat yrke. Om det exempelvis bara finns en arbetsplats inom 

pendlingsavstånd som har en vakans i personens yrke kan man knappast anse att det 

(just nu) är den ofrånkomliga förekomsten av släktingar där som styrt valet av 

arbetsplats, varken ur den anställdes eller ur arbetsplatsens synvinkel. Ett 

experiment gick ut på att artificiellt ge varje sysselsatt en ”ny, liknande” 

slumpmässigt vald ”tvillingarbetsplats” inom pendlingsavstånd som har ungefär 

samma innehåll av yrken och utbildningsnivåer som den faktiska och notera 

förekomst av släktingar till personen där. En arbetsplats som personen (nästan) lika 

gärna kunde ha valt om det inte varit för mostern på den faktiskt valda. Om det ändå 

råkar finnas egna släktingar på tvillingarbetsplatsen är det just en tillfällighet, en nivå 

som knappast kan undvikas och inte bör betecknas som släktbias.  Det visar sig att 

den individuella släkttätheten när de anställda samfällt flyttar till sina 

tvillingarbetsplatser sjunker (från 1,4) till 0,11 procent. Det är alltså en skattning av 

den miniminivå som skulle uppstå även om varken arbetsgivare eller arbetstagare 

haft en tanke på att rekrytera personer som är släkt med dem själva eller någon 

annan på arbetsplatsen. Denna genomsnittliga miniminivå är givetvis högre i glesa 

områden etc. Man får nog ändå anse att den mycket låga miniminivån på 

tvillingarbetsplatserna jämfört med den observerade nivån tyder på att huvuddelen 

av den i sig låga förekomsten av släktingar på arbetsplatsen har influerat 

rekryteringen av varandra.      

Betydelsen av ägar- och andra släktband för företagets produktionsförmåga har 

analyserats baserat på longitudinella data där företagets arbetsproduktivitet 

relaterades till förekomsten av släktingar på arbetsplatsen/företaget kontrollerat för 

en rad andra faktorer som uppenbart påverkar utfallet. Analysen tyder på ett positivt 

samband mellan släkttäthet och produktivitet, speciellt vid förekomsten av 

kombinationerna ägare – barn och föräldrar (ej ägare) – barn. Effekterna är jämfört 

med betydelsen av storlek, bransch och regional befolkningstäthet etc. relativt små. 

Vidare samspelar effekten av släktband med graden av likhet i formell utbildning 

mellan de anställda på företaget. Hög grad av likhet förstärker den positiva effekten 

av just ägare-barn relationen medan det motsatta gäller för föräldrar-barn relationen 

i övrigt3. 

  

                                                   

3 Adjei m.fl. 2016 



 

3. Varför släktrekrytering, och varför inte? 

Släktband på arbetsplatser är således inte ovanligt men inte heller så vanligt i Sverige. 

Omfattningen i andra länder av släktband är svårare att hitta uppgifter om (troligtvis 

för att det inte finns liknande tillgängliga data), men många internationella studier 

pekar på att det förekommer i både privat och offentlig sektor. I exempelvis en studie 

av de 500 stora amerikanska företagen enligt Standard & Poor (SP 500), visade det 

sig att en tredjedel av dessa var familjeföretag med släktband i ledningen.  

Det finns flera förklaringar till varför släktband på arbetsplatser (och speciellt ordet 

nepotism) föranleder diskussion, forskning, policys etc. Många studier pekar på 

fördelar med släktband, inte minst i familjeföretag, men lika många argumenterar för 

nackdelarna. I en del studier poängteras att det är skillnad på typ av företag; om det 

verkar inom privat eller offentlig sektor, om det är i branscher eller regioner där det 

är svårt att rekrytera s.k. spetskompetens, och det är också skillnad på om det gäller 

chefens släkting eller en anställds släkting.  

Intervjuerna, liksom många andra studier, visar att det finns många orsaker till att 

rekrytera familjemedlemmar, egna eller anställdas. Det kan vara ett snabbt sätt att 

rekrytera. Några av informanterna i vår undersökning pekade också på att de vet att 

om de annonserar ut en tjänst får de in många ansökningar – ibland för många. Alla 

sökande är inte kvalificerade, men dessas ansökningar måste ändå behandlas och det 

tar tid. Inte minst vikariat eller feriejobb innebär många ansökningar och tiden att 

hantera alla dessa står inte i proportion till anställningarnas antal eller längd i tid. 

Genom att minska den tid det tar att rekrytera, att minska eller helt eliminera tester, 

och att kunna minimera ’övervakning’ efter rekrytering kan också rekryterings-

kostnaderna minska, vilket i många studier kallas ”reducing agency costs”.  Att fråga 

redan anställda om de känner någon de kan rekommendera, om de har en släkting 

som de tror kan passa, eller kanske till och med som chef välja en släkting man har 

förtroende för är en strategi i många företag.  

Om jag får in en ansökan från en random person så kanske jag får fråga 

efter referenspersoner, jag har ingen aning om vilka de 

referenspersonerna egentligen är, /…/ vad som är viktigt i deras 

verksamhet/../, om det här är nånting som de verkligen tycker eller som 

de säger för att vara sjysta eller kanske till och med bli av med en person. 

Så att det är ju betydligt närmare mig själv med en källa som jobbar 

tillsammans med mig.  

(#9, liten ort, medelstort företag, industri) 

I några av de företag vi besökte uppmuntras anställda aktivt att fundera om man har 

släkt och vänner som skulle kunna passa, och även vara intresserad av, en specifik 

tjänst. Den som kan tipsa eller rekommendera en lämplig person att anställa får en 

rekryteringsbonus, något som i litteraturen också kallas uppmuntringsbonus. Det 

handlar ofta om företag som arbetar inom en bransch där konkurrensen om ”rätt” 

arbetskraft är hård.  



 

Vi har en sån här rekryteringsbonus så att man får en, en viss summa 

pengar ifall man tipsar om nån som kanske inte självmant skulle ha sökt 

sig hit och som vi väljer att anställa … och det spelar ingen roll ifall man 

har en privat relation med den personen utan det är helt, helt okej och 

tipsa om sin sambo, så. Och det är ju för att vi vet att såhär, branschen är 

ganska liten och man tipsar ju kanske bara om personer som man vet är 

duktiga.  

(#30, storstad, medelstort företag, arkitekt) 

Rekryteringsbonus behöver inte nödvändigtvis innebära att det är släktingar som 

rekommenderas, men å andra sidan är det inte heller ovanligt. De intervjuade som 

pratar om tipspeng, eller rekryteringsbonus, poängterar att till syvende och sist är det 

viktigaste att det är en kompetent person som rekryteras, och vägen dit är av mindre 

betydelse än själva utfallet. 

… i och med att det är tipspeng, så kommer det, det kommer ju lite, lite 

förslag som är inte riktigt gångbara. Men de försöker i alla fall. Det är ju 

det vi vill också.  

(#15, mellanstor stad, medelstort företag, arkitekt/samhällsbyggnad) 

På några arbetsplatser där det idag inte förekommer rekryteringsbonus diskuteras 

det dock också i positiva ordalag. Det kan vara ett sätt att förenkla 

rekryteringsprocessen, att få den kompetens man behöver och om det är 

släktrekrytering eller inte är då underordnat.  

Par - en nära relation 

Arbete och hem/privatliv ses i teorier om arbete – familj som separata sfärer. 

Hemmet är platsen för emotionella uttryck som kärlek och empati men också för 

negativa uttryck som ilska och avundsjuka, medan sådant känslomässigt beteende 

ofta motarbetas eller trycks tillbaka på arbetsplatsen. Gränsen mellan dessa två sfärer 

utmanas när familjemedlemmar rekryteras, eller när släktband uppstår på arbetet. 

Släktband på en arbetsplats, och speciellt familjemedlemmar ur samma hushåll 

såsom partner eller förälder – barn, suddar delvis ut gränsen mellan privatliv och 

yrkesliv. I vissa fall ses detta som positivt, och genom t.ex. tandemrekrytering kan 

man integrera arbete och privatliv och göra vardagen enklare. Ett par som arbetar på 

samma arbetsplats kan ha större förståelse för varandras situation både hemma och 

på arbetet. 

Och det vill säga att de jobbar med ungefär likartade projekt ...//...  de 

leder ju en del av våran utveckling framåt för de, de tar ju med sig jobbet 

hem och fortsätter för de är så unga, de har ju ingen familj hemma. Så det 

kan ju komma tillbaks och säga, ”kolla vad vi lärde oss hemma igår!”.  

(#11, mellanstor stad, litet företag, reklam/kommunikation)  

Det finns också en uppenbar risk för konflikter när arbete – privatliv flyter samman. 

Det är inte alltid lätt att lämna dispyter hemma och kliva in i en professionell roll 

relativt till exempel sin partner. Även om de vi pratat med menar att de flesta par är 



 

medvetna om de olika rollerna, och att de oftast klarar balansgången mellan arbete 

och familj, finns det tillfällen då konflikter lyser igenom, 

Om det väl händer någonting på det privata planet /…/ det får inte gå ut 

över arbetet utan /…/ här så samarbetar vi och, inga sura miner mellan 

varandra, [men] vi är ju trots allt människor.  

(#28, mellanstor stad, litet företag, detaljhandel) 

Det framkom också exempel på hur ett par själva uppfattat ett potentiellt problem 

och kommit med förslag på åtgärder i förebyggande syfte. 

… har det varit ett par, eh, som har blivit par så säger de att de, ”finns det 

möjlighet att byta avdelning” för att det blir lite trevligare hemma eller att 

man, det blir samma, man känner samma människor.  

(#17, storstad, medelstort företag, transporttjänster) 

 

Arbetsmarknadens storlek 

För företag på en liten ort och med en liten arbetsmarknad kan det emellanåt nästan 

vara ofrånkomligt att inte rekrytera anställda med någon sorts släktband till redan 

befintlig personal. Ett par företagsrepresentanter på mindre orter uttalar tydligt att 

de får acceptera att anställda har släktband. 

Skulle vi stänga ute de som på nåt sätt har nära släktband till oss och, ja, 

vi skulle begränsa arbetsmarknaden.  

(#27, liten ort, stort företag, naturresurer) 

Skulle företag på en liten ort ha regler som begränsar eller förbjuder släktrekrytering, 

skulle det bli hart när omöjligt att rekrytera arbetskraft, och man skulle riskera att 

hänvisas till att ta mindre lämplig eller kompetent person bara för att den mer 

kompetente hade släktband med redan befintlig personal. 

Också företag på större arbetsmarknader pekar på att det inte är ovanligt att 

anställda är släkt med varandra, och att sökande till tjänster inte sällan har nära 

släktingar redan anställda. Större företag på större orter kan vara dominerande i sin 

bransch, ha funnits länge och blivit betraktade som en säkra arbetsgivare. Det är inte 

ovanligt att stora arbetsgivare också på stora orter blir lite som bruksorternas företag, 

där flera generationer har fått sin utkomst hos företaget – man uppfostras in i en 

miljö där det företag som mor eller far arbetar på ses som det naturliga valet av 

arbetsplats4.  

Alltså, de är liksom stöpta i fabriken. Det finns, alltså, de går ju gymnasiet 

och sen så... ja , ”så fick jag sommarjobb där och så, ja, fick jag en, börja 

jobba på bandet och sen så vill jag mer, och sen så vill jag det... 

                                                   

4 Van Hooft och Stout 2012 



 

[fortsätter]”. Då blir det... folk känner. Folk [...]” ja min farbror jobbar 

där”... Och då är det mycket, mycket mera familj.  

(#20, storstad, stort företag, tillverkning) 

Också företagen kan känna en stolthet över att ha anställda som är släkt med 

varandra, och att flera generationer funnits på arbetsplatsen. Arbetsplatsen kan 

uppfattas som familjär, trygg, vänlig, helt enkelt en bra arbetsplats och det visar sig i 

att anställda rekommenderar sina barn att söka sig dit. Företaget, eller arbetsplatsen, 

signalerar att det är en positiv, familjeorienterad miljö vilket kan ge positiva effekter 

för hela verksamheten5. 

Vi har ju de som har jobbat, alltså som är fjärde generationen anställda 

/.../ Det finns ju en stark stolthet över det hos oss.  

(#2, mindre stad, stort företag, tillverkning) 

 

Tandemrekrytering 

En medveten släktrekrytering är s.k. tandemrekrytering; att vid rekrytering också 

anställa den medföljande partnern. Det finns olika motiv till detta, till exempel att det 

är en spetskompetens eller specialist man söker och är angelägen om och då väljer att 

erbjuda medföljande ett arbete för att säkerställa att få den specialist man söker.  

På mindre arbetsmarknader talas också om tandemrekrytering och möjligheterna att 

”locka” rätt kompetens genom att samarbeta med andra arbetsgivare för att ev. kunna 

erbjuda medföljande arbete. 

… det finns några såna exempel, det gör det ..//.., jag vet att vi har en 

[chefsposition] som har anställts nere i, återigen inte här men nån annan 

del av [företagsnamn] där hans fru blev garanterad jobb i 

[företagsnamn]  

(#27, liten ort, stort företag, naturresurser) 

I några fall har den sökandes partner så bra bakgrund och kvalifikationer att 

företaget blir intresserad av också den personen och kompetensen. Det behöver inte 

vara avgörande för huvudrekryteringen; den huvudsökande är kompetent och den 

företaget vill anställa. Den medföljandes meriter är dock så goda och/eller unika att 

företaget också blir intresserad av denne, och ser en ytterligare rekrytering som ett 

tillfälle man inte vill missa. Det kan gälla små arbetsmarknader där företag har visat 

sig ha svårt att rekrytera spetskompetenser och därför ser tandemrekrytering som 

strategiskt för framtida behov, men det även på mellanstora och större orter där 

företagen känner av konkurrens från andra arbetsgivare och konkurrenter. 

                                                   

5 Jones och Stout 2015; Dailey och Reuschling 1980 



 

Och ibland kan det faktiskt vara så att den medföljande har en mycket 

intressant utbildning och bakgrund. Och vi erbjuder jobb till båda direkt. 

(#1, liten stad, stort företag, tillverkning) 

En annan lösning kan vara att arbetsgivaren hjälper till att leta relevanta arbeten på 

andra arbetsplatser eller till och med i närliggande orter. 

Ytterligare en förklaring till tandemrekrytering som några HR-chefer ger är att vissa 

utbildningar och yrken svetsar samman människor med samma intressen och 

sannolikheten att de redan under utbildningen blir ett par är relativt hög. När det 

sedan blir dags att söka arbete är det två personer med samma kompetens som söker 

arbete. På större arbetsmarknader behöver det inte vara något större problem, där 

fler arbetsgivare leder till fler öppningar.  

Om man är arkitekt så är man verkligen det. Som alltså det är ju en del av 

ens identitet, det är inte bara ett jobb, utan man brinner för det även 

utanför jobbet och det är liksom en del av en själv så och även 

fritidsintressen och sånt där präglas av det. Och jag vet inte om det 

kanske är just för att det är typiskt kreativa yrken som med konstnärer 

och musiker och sådär, det är väldigt kreativa och väldigt engagerade 

människor som ändå har valt det här yrket. Och då, jag tänker att om det 

är en så pass stor del av, av ens personlighet, då är det kanske naturligt 

att man dras till personer som ändå, som man har det gemensamt med 

och hittar sin respektive på det viset.  

(#30, storstad, medelstort företag, arkitekt) 

Några informanter nämner också permanens i anställningen som ett motiv till att 

försöka erbjuda arbete till den medföljande. Arbetsgivaren vill anställa människor 

som avser stanna en längre tid, och därför kan flytta till orten. För att få en familj att 

flytta krävs vanligtvis att medföljande också får arbete, och några informanter 

berättar hur det lokalt skapats nätverk av olika aktörer och genom samarbete 

underlätta inflyttning. 

Så de gör ju ett samarbete med kommunen och med landstinget och… 

olika, för att hitta. För att de vill ju helst ha upp familjer, de vill inte ha fly 

in – fly out-anställda. För de blir så kortvariga.  Utan de vill ju helst hitta 

familjer som vill flytta [geografisk riktning], bosätta sig i kommunerna. 

(#11, mellanstor stad, litet företag, reklam/kommunikation) 

 

3.1. Fördelar med släktband på arbetsplatsen 

De flesta som intervjuats uppger att det förekommer släktband bland anställda i 

större eller mindre omfattning. Ibland har det varit en medveten strategi att anställa 

till exempel någons barn eller partner, ibland är det band som uppstått genom 

parbildning på arbetsplatsen. När de intervjuade resonerar kring förekomsten av 

släktband och hur det fungerar kommer många positiva aspekter fram. Utan att 



 

kvantifiera svaren, kan vi ändå påstå att de positiva omdömena om att rekrytera 

släktingar är fler än de negativa aspekter som tas upp.  

Förutom att det, som nämndes ovan, är ett snabbt och enkelt sätt att rekrytera, 

menar många att det ger en positiv bild av företaget som ett som värnar om de 

anställda. En familjemedlem, egen eller annans, som blir anställd kan känna 

tacksamhet över den chans han eller hon fått, och göra sitt yttersta för att visa att det 

var en bra rekrytering6. Den anställde som rekommenderat sin släkting känner å sin 

sida ett ansvar gentemot arbetsgivaren; av självbevarelsedrift man vill visa att man 

rekommenderat en släkting som är kompetent och inte bara en släkting som behöver 

arbete. 

 … när allting bygger på personliga relationer innan en anställning så 

är det… Ja men det måste ju vara så! Det måste vara större chans att du 

känner ett ansvar både mot arbetsgivaren och mot din kontakt som har 

rekommenderat dig för ett jobb och…  

(#8, landsbygd, mikroföretag, besöksnäring) 

... om den personen har blivit rekommenderad då finns det större chans 

att den personen kommer ta det här jobbet på mer allvar det är bara det. 

(#35, storstad, litet företag, service) 

Några informanter berättar om hur den anställde som rekommenderat en släkting – 

oftast föräldrar som rekommenderat sina barn – kan träda in som inofficiell 

biträdande arbetsledare. Den som rekommenderat en släkting känner ansvar både 

för släktingen och för företaget, och det är också en trovärdighetsfråga för den som 

rekommenderar, och medför att arbetsgivaren litar på att rekommendationen. 

… om då det går lite trögt kanske till en början så vet man, då kommer 

föräldrarna lite snyggt där ute i periferin in och hjälper till lite grann. 

(#18, mellanstor stad, medelstort företag, logistik) 

Tar man in nån släkting eller nån då, jamen, då blir ju lite grann prestige 

i också att, att, jamen att prestera bra och visa upp ett, liksom… Så att 

man inte tappar ansiktet inför sina släktingar.  

(#9, liten ort, medelstort företag, industri) 

Den som blir rekommenderad av en släkting och får arbetet kan också känna ett 

ansvar och en plikt att göra ett bra arbete, dels för att inte genera den släkting som 

hjälpt till, dels för att visa att man fått arbetet för att man är kompetent och inte bara 

för att man har släktingar på företaget. 
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… då går de i god [för] varandra och då kan man inte göra bort sig på 

samma sätt.  

(#25, storstad, litet företag, hotell) 

 

Arbetsgivaren kan också känna sig trygg då det finns en historia, en kunskap om den 

sökande. Arbetsgivaren har förtroende för den anställde som rekommenderar en 

släkting och det förtroendet avspeglar sig på släktingen. Just ”arvet” hemifrån, att ha 

vuxit upp där föräldrarna pratat positivt om sin arbetsplats och barnen mer eller 

mindre inskolats i hur arbetsplatsen fungerar och vikten av att arbetet fungerar ses i 

många studier som en orsak till att släktband är positivt för en arbetsplats7. 

Vet man att föräldrarna är bra personer så tror jag nog att det, den 

liksom vetskapen har färgat av sig… /…/ på det barn då som kanske… 

vuxna barn som söker.  

(#5 Mellanstor stad, stort företag, industri) 

Att ett företag har släktingar bland de anställda, och att flera generationer arbetat på 

företaget framhålls av en del som ett tecken på att det är en bra arbetsplats och att det 

finns både en tradition och en stolthet att arbeta där. Det gäller förstås företag som 

varit verksamma en längre tid på orten och där en tradition hunnit etablera sig. 

Också företag som inte kan visa upp en lång historia på orten uppfattar släktband 

som ett tecken på att man är en bra arbetsplats, en arbetsplats som värnar om sina 

anställda och hjälper dem med till exempel arbete åt släktingar (ofta barn). Det är en 

arbetsplats som uttrycker familjaritet, och i viss mån suddar ut gränsen mellan arbete 

och hem. 

Då ställer vi gärna upp för vår personal och då vet vi ju att de kommer ju 

jobba med hela hjärtat.  

(#35, storstad, litet företag, städservice) 

…så det är en väldigt liksom intern miljö [att många är släkt med 

varandra eller vänner] och det är någonting som är både våran 

utmaning men också nånting som gör att vi har en jäkla fin 

sammanhållning.  

(#29, storstad, stor arbetsplats, statligt bolag) 

 

3.2. Nackdelar med släktband på arbetsplatsen 

Det finns naturligtvis många nackdelar med att rekrytera släktingar, negativt för 

företaget i stort, negativt för den som rekryteras och negativt för övriga anställda. 

Släktrekrytering kan påverka ett företags prestation negativt om den rekryterade 

anställs mer baserat på sitt släktskap än sin kompetens8. Att släktingar rekryteras kan 
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innebära att andra anställda misstror den rekryterade på grund av släktskap (vare sig 

det är med ledningen eller andra anställda) och inte ser till dennes kompetens. Andra 

anställda kan också känna osäkerhet att prata mer öppet när ”släktingen” är med och 

känna viss rädsla över att ens arbete och åsikter diskuteras med chefer9. 

En VD vars fru behövde jobb och jag blev ombedd att hjälpa till och det 

fanns ju inget sånt jobb./…/ hon var ju sjuksköterska./…/ han undrade 

om inte företagshälsan kunde rekrytera henne då. Då tyckte jag också att 

det var ett dilemma för våra medarbetare skulle ju gå dit och kanske bli 

behandlade av henne.  

(#2, mindre stad, stort företag, tillverkning) 

Även om den anställde släktingen (nepoten) är en bra rekrytering och det har varit 

kompetensen som varit avgörande för att denne fått tjänsten, kan blotta misstanken 

att det är släktbandet som påverkat rekryteringen leda till att andra anställdas moral 

påverkas negativt10. Rekryteringen signalerar orättvisa, oavsett om nepoten uppfyller 

kompetenskraven eller genomgått tester11.  

… om det finns en risk för att nån skulle säga, ”ja men det får han, för att 

han, hans pappa jobbar här som chef” eller ”klart att hon, hon får igenom 

det för jag vet hon är ju gift med den chefen” eller så. Så blir, det blir inte 

schysst mot individer och det blir inte bra mot företaget.  

(#22, storstad, stor arbetsplats, kommunal besöksnäring) 

En farhåga som lyfts i några intervjuer, och även i andra studier12, är att 

släktrekrytering och släktband på arbetsplatser riskerar att motverka eller försvåra 

innovation och utveckling. För stor samhörighet, familjaritet och socialt kapital kan 

leda till att man inte vill riskera att ändra balansen och att pröva saker man inte vet 

hur de fungerar. Samhörighet kan alltså vara ett hinder i organisationen. 

Går man fram mycket på en rekommendation /…/ kanske man missar 

möjligheten att [hitta] personen som sen kunde ta chefsrollen.  

(#36, mellanstor stad, medelstort företag, finansiella tjänster)  

Att låta liksom det här med släktskap till exempel styra kan ju få 

ödesdigra konsekvenser, att man tar in nån för att man tänker att ”jamen 

det här är ju, har ju, kommer från en bra familj” och så, det är ju ingen 

garant för att den personen är bra till just den här tjänsten…    

(#9, liten ort, medelstort företag, industri) 
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En aspekt på hur samhörighet kan cementera rådande struktur hänger samman med 

att familj och arbete flyter in i varandra, och att familjeangelägenheter blir en del av 

arbetet och vice versa13.   

… nästan bara var familjemedlemmar som jobbade där och det var liksom 

något gammalt och det var liksom nåt gammalt och den chefen hade 

plockat in släkt och vänner på det här boendet. Och min uppfattning är 

att det var ju all välmening men – det var folk hon kände och tyckte var 

bra och sådär – men det blev ju som att de satt hemma vid köksbordet. 

(#34, storstad, stor arbetsplats, kommunal förvaltning) 

Det finns också risk att nepoten hamnar i en olycklig situation. Nepoten kan tona ner 

sina kunskaper och kompetens, och hålla en olyckligt låg profil för att inte väcka 

uppmärksamhet14. Förväntningar och krav på denne kan bli orimligt höga och kännas 

pressande och orättvisa.  

Kraven som har varit ställda på mig har ju varit oproportionerliga under 

väldigt lång tid.  

(#19, storstad, medelstort företag, läkemedel) 

Några av de intervjuade tar också upp hur sårbart det kan vara för främst anställda 

makar eller föräldrar – barn om företaget kommer i en situation då det blir aktuellt 

med uppsägning. Ett varsel eller en uppsägning drabbar inte bara de enskilda 

medarbetarna utan hela familjen. Tryggheten i att arbeta tillsammans med andra 

familjemedlemmar byts till sårbarhet: 

Vi har varit tvungna att spara pengar, dra ner bemanning och så vidare 

och det är klart, då blir det ju lika känsligt på andra sidan om man ska 

säga upp de här… personerna med släktband. Det brukar bli ett jävla liv.  

(#4, storstad, stort företag, industri) 

Att ha vänner som söker arbete eller som arbetar på samma företag upplevs av många 

vara minst lika positivt eller negativt som släktband. En personalspecialist på ett 

industriföretag på en liten ort hade inga negativa erfarenheter av släktband på 

arbetsplatsen, varken egna eller bland anställda. Däremot uppfattades vänskapsband 

mellan en person på ledningsnivå och en anställd ”på golvet” vara mer problematiskt. 

... om man har en chef då som bor granne med sin medarbetare så kan det 

ju vara extra känsligt att ta tuffa samtal till exempel.  

(#9, liten ort, medelstort företag, industri) 
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4. Strategier och policy 

Många studier pekar på att släktband kan vara ”pareto optimalt”, dvs. gynna en eller 

några utan att missgynna andra. Så länge rekrytering sker professionellt, det finns 

bra screeningprocesser och tester, och HR-kompetens kan man säkerställa att 

meriter avgör en rekrytering15. Meritokrati, som bygger på formella meriter och 

kompetens, ska prioriteras, menar de som inte ser släktband i sig som ett problem16. 

Ett sätt att säkerställa meritokrati är att tillämpa riktlinjer och policys. 

Några av de företag och arbetsplatser vi besökt har policys, några har mer konkreta 

riktlinjer (som de inte vill kalla policy), vissa agerar när problem väl uppkommer, och 

åter andra menar att släktband inte har förorsakat problem. Ett privat företag som 

har formell policy menar att: 

Varför vi vill undvika släktskap, det är egentligen för att man hindrar 

varandras utveckling, egentligen, i slutändan. För man måste hållas 

åtskilda och, i arbetet, och om den ena plötsligt blir chef… så kan man 

behöva flytta på den andra personen eller sätta chefen på nån annan 

avdelning. Så att det är egentligen det som är grunden för det hela.  

(#12, liten ort, medelstort företag, detaljhandel) 

Ett sätt att arbeta med policys är att tillämpa strikta regler vid rekrytering, regler som 

omfattar tester och intervjuer. Främst är det bland de företag som har HR-kompetens 

som använder eller förordar olika tester. 

Vi arbetar ju med liksom rekryteringsprocessen som en, ja men den röda 

tråden liksom. Vi tar aldrig in dem bara för, så här med armbågen, utan 

alla måste genomgå alla stegen om man ska ta dem..//.. vi har ett 

rekryteringsverktyg, där vi sköter liksom alla bitarna i processen.  

(#29, storstad, stort företag, underhållning) 

Men vi har den policyn att det är samma krav oavsett om du är släkt eller 

inte, man får ju ingen förtur utan det som händer är att, den personen får 

söka precis som alla andra på samma sätt, och det är samma krav på den 

med betyg, arbetslivserfarenheter och allting. Så kraven är ju desamma.  

(#21, storstad, stort företag, ekonomi) 

Ett exempel på riktlinjer, som informanten snarade kallade att vara ”tydlig” än att 

vara en riktlinje, handlade om att skilja på föräldrars roll som personliga assistenter 

hemma men inte på särskolan. Informanten berättade att det inte är helt ovanligt att 

föräldrar kommer med propåer om att vara assistent även på skolan, med 

motiveringen att de känner barnets behov.  
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Och då har vi varit väldig tydliga med att – och de kan vara personliga 

assistenter åt sina egna barn –, det är ju vanligt. Och så säger vi att de 

inte kan jobba så länge de har sina barn där. ..//.. Och det vill vi absolut 

inte för att barnen blir ju helt annorlunda när föräldrarna är med..  

(#38, mellanstor stad, liten arbetsplats, kommunal verksamhet) 

Ett privat företag, som inte har någon formell policy, poängterar vikten av 

medvetenhet och att det gäller att agera snabbt om problem uppstår. 

Finns misstanken och det börjar på att snackas om att ’det där känns fel’… 

Då går det liksom, då går det inte att stoppa det utan då, i det här fallet 

blev jag tvungen att bryta isär paret då.  

(#13, större stad, stort företag, industri) 

Många poängterade också att det viktigaste är att det inte förekommer släktband 

(eller vänskapsband för den delen) mellan en chef och en underordnad, speciellt om 

de är på samma avdelning. Uppstår en sådan relation, exempelvis genom att ett 

parförhållande uppstår bland redan anställda, måste chefen eller HR-ansvarig agera 

innan misstankar bland övriga medarbetare kan uppstå om särbehandling. Risken att 

ett förhållande mellan chef och anställd ska färga av sig på stämningen och 

arbetsklimatet togs upp också av de som inte upplevt denna situation. 

Man kanske inte vågar prata med den medarbetaren om, om en 

medarbetare här är gift med en chef till exempel så kanske man inte 

vågar vara öppen och ärlig och tycka och tänka.  

(#37, mellanstor stad, liten arbetsplats, statlig myndighet) 

Kommunala myndigheter/arbetsplatser har Kommunallagen att förhålla sig till. 

Kommunallagens 6 kap. 25 § säger ”En förtroendevald eller en anställd hos 

kommunen eller landstinget är jävig, om 1. saken angår honom själv eller hans make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets 

utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon 

närstående”. En av de intervjuade kommuntjänstemännen hänvisar också till lagen 

och den berörda kommunens utvidgning av lagen.  

Exakt var gränsen för detta jäv alltså släktskapsjäv går är svår att dra, 

men personalstrategiska avdelningens rekommendation är att 

anställning av nära anhörig inte bör förekomma. Varken direkt eller 

indirekt alltså att en underordnad chef anställer nära anhörig till 

överordnad chef.  

(#34, storstad, stor arbetsplats, kommunal förvaltning) 

Kritiker mot policys menar att det är lika diskriminerande att utestänga någon på 

grund av släktskap som att utestänga någon mot bakgrund av kön, etnicitet, religiös 

eller politisk övertygelse etc17. En informant i en organisation där det pågår ett arbete 
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mot professionalisering av rekryteringsprocesser (som tidigare haft stora inslag 

rekrytering baserad på släktband) uttrycker medvetenhet om denna risk: 

… det är lätt att det, vad heter det, pendeln slår åt andra hållet då, så att 

de som jobbar med det här och tycker att: ”nä nu får det räcka”. Nästan 

inte ens tittar på den kompetensen. Om det nu skulle vara en som skickar 

in sin ansökan, ”nämen hon är ju släkt med henne, henne ska vi inte ha”.  

(#26, storstad, stor arbetsplats, statlig myndighet) 

  

 

5. Familjeföretag 

I familjeföretag är, av naturliga skäl, släktband mer eller mindre ofrånkomliga. 

Genom att rekrytera egna familjemedlemmar förstärks en positiv familjeorienterad 

miljö. Företaget blir en gemensam angelägenhet för flera i familjen eller släkten, 

genom att värderingar och kunskap går från en generation till en annan18. Epitetet 

familj ses ofta som något positivt familjärt, vilket är en resurs som signalerar 

engagemang, pålitlighet, kvalitet, kundorienterat bemötande19. 

Familjeföretag ses av många av de intervjuade som en garant för omsorg. Att vara ett 

familjeföretag uppfattas av många som ett positivt varumärke. En ägare av ett mindre 

familjeföretag upplever att företagets kunder ofta presenterar dem just som 

familjeföretag och poängterar att det är familjeägt och familjedrivet. Genom att det är 

ett litet familjeföretag där familjen både äger och driver verksamheten får kunderna 

bra service och bra bemötande – det blir familjärt även i relationen till kunderna.  

Jag tror att du känner att du har större chans att få bra service och ett 

bra bemötande om det är familjen och den som utför tjänsten och äger 

hela tjänsten och äger allt, att det är samma personer, så förutsätter du 

nästan att du ska få bättre bemötande och service och…  

(#8, landsbygd, mikroföretag, besöksnäring) 

Ett av de större familjeföretagen menar dock att i takt med att man vuxit  

… räcker det inte med att ta in släkten eller barnen och så vidare utan vi 

måste liksom fokusera på, på kompetens för att på sikt bli effektiva och 

överleva.  

(#4, storstad, stort företag, industri) 

För en del stora familjeföretag blir kompetens viktigare vid rekrytering än familj och 

släkt. Men det är stora företag där rekrytering sker av HR-personal och inte 

grundaren eller dennes barn/släktingar. I små familjeföretag ser man inte att den 
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släkt som rekryteras är mindre kompetent. Kanske är det olika innebörd som stora 

och små företag lägger i begreppet kompetens.  

Även vikten av ansvar betonas, exempelvis att anställda som har släktband till sin 

arbetsgivare förmodligen tar större ansvar och visar större lojalitet. Ansvaret går 

också åt andra hållet, det vill säga att ägaren känner ansvar för sin familj och släkt. 

Genom att ge en släkting arbete hjälper man den i framtida yrkesliv, tar ett socialt 

ansvar och visar värdet av familj och familjerelationer. En ägare av ett mindre 

familjeföretag uttryckte det så här när det gällde systersonen: 

Liksom, vad fan. Familj är ändå familj. Det tar man ju hand om. Och, och 

har man möjlighet att ge en familjemedlem ett, ett jobb, under 

förutsättning att det passar och att det blir bra för båda…//.. det är klart 

att familjeband blir väl annorlunda. På nåt sätt. Det är klart att han har 

till viss del förtur, men jag menar, han är 15 år. Jag hade heller inte, 

egentligen behöver jag honom kanske inte så jättemycket. Men han vill 

jobba, han vill tjäna lite pengar, och han vill hjälpa till, och han vill så, det 

är klart att man som morbror ställer upp med det.  

(#23, storstad, mikroföretag, restaurang) 

Ägaren av ett mindre familjeföretag på landsbygden pratar om hur företagandet är ett 

familjeprojekt och ett sätt att stanna i bygden. Samtidigt är det ett framgångsrikt 

företag med en nischprodukt och tämligen oberoende av geografiskt läge som sådant. 

Däremot kan det vara svårt att rekrytera personal med den kompetens man behöver. 

Det har ägaren delvis löst genom att anställa familjemedlemmar och nära släktingar. 

Så vi har ju jobbat jättenära varann, inom familjen./…/Så att för min del 

har det inte varit problem så…//.. Det kan då vara svårare att ha vänner 

som anställda, vänner är nästan ännu värre. Syskon, det kan vara bättre, 

där kan du säga och vara rakare och samtidigt så har man.. där delar 

man samma uppväxt. /…/ jag kan ju se på syrran om hon är trött… (#3, 

landsbygd, mikroföretag, industri) 

När det gäller produktivitet och vinst i familjeföretag pekar olika studier på olika 

resultat. En amerikansk studie20 av de 500 största familjeföretagen enligt Standard & 

Poor visade på bättre ”performance” i familjeföretagen jämfört med andra företag, 

men det gällde tämligen stora företag. En förklaring till det positiva resultaten i 

familjeföretag, menar Anderson och Reeb (2003), är kontinuiteten, att det inte bara 

står och faller med en person (grundaren) utan är en familj som tillsammans arbetar 

mot ett tydligt mål.  

 ... de mest framgångsrika inom [verksamhet]-branschen, alltså 

privatägda, det är faktiskt familjeföretag  

(#7, landsbygd, litet företag, industri) 
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Jag tror, även för personalen och de övriga anställda, att se att det finns 

ett sånt engagemang i verksamheten och att det inte står och faller med 

en enskild ägare utan att det finns, det finns ett, ett stöd från hela 

familjen.  

(#19, storstad, medelstort företag, läkemedel) 

Andra studier hävdar att det är precis tvärtom, att familjeföretag är mindre effektiva 

på grund av att familjens bästa går före företagets21. Familjeföretag är dock 

sinsemellan lika olika som icke-familjeägda företag; de varierar i storlek (både 

omsättning och antal anställda), inriktning (produktion eller service), geografiskt läge 

mm.  Just familjeföretagens olika egenskaper har Dyer (2006) försökt fånga i en 

modell, eller typologi, och han ser också den modellen som en förklaring till de 

motstridiga resultaten kring effektivitet och produktivitet i familjeföretag. Han 

beskriver fyra typer av familjeföretag genom tre dimensioner; transaktionskostnader 

(”agency costs”), familjen som tillgång/resurs, och familjen som belastning. Den 

första typen är klanföretagen. I dessa är familjen en tillgång och 

transaktionskostnaderna låga är ofta små första-generationens företag, där i stort sett 

bara familjen arbetar – exempelvis ett hantverksföretag. Den andra typen kallar Dyer 

professionella familjeföretag. De kännetecknas, till skillnad klanföretagen, av höga 

transaktionskostnader (mer formaliserade kontrollsystem, till exempel) men familjen 

är en tillgång. I dessa företag behåller familjen ägandet men förlitar sig på 

professionella ledare - ett exempel WalMart. Den tredje typen är mamma- och 

pappaföretagen, i vilka transaktionskostnaderna är låga men familjebelastningen 

hög. Familjemedlemmar rekryteras just för att de är familj och utbildas eller 

uppfostras inte till att ta över företaget. Företagen kan ha funnits i flera generationer, 

men har inte vuxit eller utvecklats. Restauranger och jordbruk är exempel på denna 

typ av familjeföretag. Den fjärde typen, slutligen, är de självcentrerade företagen, i 

vilka transaktionskostnaderna är höga och familjen är en belastning. 

Familjemedlemmarna sätter sina egna intressen över företagets, och det saknas ett 

formellt kontrollsystem. Dyer ger som exempel en del företag i södra Italien, men 

nämner inga specifika branscher. 
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6. Slutord – professionalism och pragmatism? 

Hälften av de intervjuade var HR-chefer, HR-ansvariga eller personalchefer. Många 

hade flera års erfarenhet av rekrytering både på nuvarande arbetsplats och på andra 

företag, och menade att det skett en förändring under senare år i hur man från 

företagens sida ser på rekrytering. Delvis har det att göra med vikten av att rekrytera 

rätt person, en felrekrytering kostar tid och pengar. 

För att det kostar ju pengar att rekrytera, men samtidigt så kostar det 

ännu mer att rekrytera fel. Och sen kanske det ändå, man inser att det här 

var fel, och så måste man avsluta den om två månader. Och så ska man 

börja om med en ny rekryteringsprocess, och det är enormt kostbart. 

(#16, storstad, medelstort företag, hotell) 

Det handlar också om att ha verktygen att rekrytera rätt kompetens, att ha kunskap 

om hur man kan rekrytera rätt kompetens, rätt person och på ett korrekt sätt. HR-

funktionerna har därmed blivit alltmer viktiga, menar de som arbetar med 

rekrytering.  

Professionalisering är en strategi för att hantera släktband – de förekommer inte 

sällan men det finns oftast rutiner att hantera eventuella problem som kan uppstå. En 

annan tydlig strategi vi ser är att arbeta pragmatiskt, att lösa problemen när de 

kommer. I familjeföretagen där släktband är mer eller mindre legio, är just 

rekrytering av släkt en pragmatisk lösning. I större företag är rekrytering via 

anställdas nätverk och familjer också en pragmatisk lösning. Uppstår problem, så 

löser man dem men det är onödigt att se problem där inga finns. 

Det funkar så länge det går bra, men när det blir en intressekonflikt och 

alltså det blir, det påverkar teamet, då tappar vi ju i prestation och leverans 

och på sikt så kommer våra kunder känna av att det.  

(#32, storstad, litet företag, resor) 

Så, å ena sidan kan vi tala om en förskjutning mot (ökad) professionalisering vid 

rekrytering. HR-chefer, personalansvariga etc., arbetar tillsammans med 

rekryterande chef för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Det handlar om 

behovsanalyser, upprätta kravprofiler och annonser, genomföra urval och inetrvjuer, 

ta referenser, och inte sällan arbeta med test och personbedömningar.  Å andra sidan 

finner vi också pragmatiska lösningar; att göra det som behövs och fungerar ’just nu’. 

Det finns ingen given motsättning mellan dessa. Vi har pratat med HR-ansvariga som 

säger att all rekrytering inte följer samma mall, inte minst kan det gälla vid akuta 

situationer (exempelvis en förskollärare som anmäler sig sjuk en morgon och det 

behövs ersättare direkt), eller vid korta anställningar (till exempel feriejobb). 

Professionalism och pragmatism går kanske hand i hand. 
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