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Författarnas förord 
 
Inledningsvis skulle vi vilja tacka alla inblandade som bidragit till färdigställandet av denna 

studie. Det har varit ett givande arbete med många med- och motgångar som har givit oss 

kunskaper och erfarenheter som vi tidigare inte upplevt. Detta då vi lärt oss mycket av 

varandra och fått bra support från våra handledare Agneta och Kristina, vår examinator Jens 

och sist men inte minst våra gruppkamrater som också agerat som opponenter. Vi vill även 

rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp och bidragit med givna svar i formandet 

av vår studie. Vi har lärt oss oerhört mycket av all hjälp och stöd vi fått och har genom denna 

resa utvecklats både som forskare och individer.  
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Sammanfattning  
 
Titel: Honungsbi-ledarskap i e-handelsföretag i Sverige - en studie av hållbart ledarskap 
  
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
  
Författare: Cecilia Rosen och Amarvir Singh 
  
Handledare: Kristina Mickelsson och Agneta Sundström 
  
Datum: 2019 - januari 
  
Syfte: Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur företagsledare inom e-handelsföretag 
i Sverige hanterar hållbarhet genom honungsbi-ledarskap, riktat mot innovationsförmåga, 
miljö och socialt ansvar samt investering i personal.   
  
Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med utgångspunkt i den hermeneutiska 
ansatsen.   En jämförande design har använts för att finna likheter och skillnader mellan de två 
utvalda e-handelsföretagen där totalt 10 semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem 
chefer och fem medarbetare. Varje respondent har fått en egen anonymitetskod för att inte 
kunna spåras tillbaka till dem.  
  
Empiri: Intervjuerna har kodats i 4 olika teman och 3 kategorier har arbetats fram ur varje 
tema för att på ett enklare sätt redovisa resultatet av studien. Dessa har sedan fått varsin rubrik 
i empirin för att på ett enklare sätt kunna följa vad som framkommit i studien. 
 
Slutsats: Studien visar att företagsledare inom e-handelsbranschen arbetar genomgående med 
innovationsförmåga och personalinvesteringar, dock inte lika utmärkande när det kommer till 
miljö och socialt ansvar. Det finns ett behov att utveckla organisationernas gemensamma 
miljömässiga mål samt även förmedla dessa på ett bättre sätt inom sin organisation. Ett av 
företagen behöver även utveckla sin förmåga att utbilda sin personal då de saknar en stark 
utbildningskultur.   
  
Examensarbetets bidrag: Studien har bidragit med ökad förståelse för hur enskilda principer 
inom honungsbi-ledarskap kan studeras inom e-handelsorganisationer. Vår studie har även 
medverkat till ett bidrag om hur e-handelsledare investerar i sin personal genom att rekrytera 
och arbeta med personal som kan ta eget ansvar.  
  
Förslag till fortsatt forskning: För att stärka vår studie rekommenderar vi att den replikeras 
och jämförs mellan andra e-handelsföretag med utgångspunkt i samma tre principer. En mer 
övergripande studie om e-handelsföretag som inkluderar flertalet eller alla principer än de vi 
har valt ut skulle även vara av nytta för att få en helhetsbild av hur principerna påverkar 
varandra och hur e-handelsföretag arbetar med honungsbi-ledarskap. 
  
Nyckelord: Honungsbi-ledarskap, Hållbart ledarskap, E-handel, Innovationsförmåga, 
Investering i personal, Miljö och Socialt ansvar. 
  



 
 

 
 

Abstract 
  
Title: Honeybee leadership in e-commerce businesses in Sweden - a study of sustainable 
leadership 
  
Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration  
  
Author: Cecilia Rosen and Amarvir Singh 
  
Supervisor: Kristina Mickelsson and Agneta Sundström 
  
Date: 2019 - January 
  
Aim: The aim of the study is to gain further knowledge of how business leaders in e-
commerce businesses in Sweden handle sustainability through honeybee leadership, aimed at 
innovation, environmental and social responsibility, and through investment in employees. 
  
Method: This study uses a qualitative method based on the hermeneutic approach. A 
comparative design is applied to compare the two selected e-commerce companies where 10 
semi-structured interviews have been conducted with five managers and five employees. 
Respondents have received their own anonymity code in order not to be traceable back to 
them. 
 
Empirics: The interviews have been coded into 4 different themes with 3 categories 
developed from each theme to present the result of the study in a simpler way. These themes 
have received a separate headline to follow more easily, what has been found in the study.  
 
Conclusion: The study shows that business leaders in the e-commerce industry work 
consistently with innovation and personnel investments, but not as distinctive when it comes 
to environmental and social responsibility. There is a need to develop the common 
environmental goals of the organizations and to convey these in a better way within their 
organizations. One of the companies also showed the need to develop their ability to train 
their staff as they lack a strong educational culture. 
 
Contribution of the thesis: The study has contributed to an increased understanding of how 
individual principles in honeybee leadership can be studied within organizations. Our study 
has also contributed to an insight on how e-commerce managers invest in their staff by 
recruiting and working with staff who can take responsibility. 
 
Suggestions for future research: To strengthen our study, we recommend it to be replicated 
and compared with other e-commerce companies based on the same three principles. A more 
comprehensive study of e-commerce companies that include the majority, or all principles 
than those we have chosen, would also be useful to get an overall picture of how the 
principles affect each other and how e-commerce companies work with honeybee leadership. 
 
Key words: Honeybee Leadership, Sustainable Leadership, E-commerce, Innovation, 
Investment in Personnel, Environment and Social Responsibility. 
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1. Introduktion 
 
Hållbart ledarskap diskuteras ofta utifrån ett honungsbi-perspektiv som anses bidra till att bygga 

samhällen, utveckla ledarskap och dess förhållande med intressenter - men främst främja det 

långsiktiga värdet för en organisation. Honungsbi-ledarskap ser honungsbinas arbetssätt som en 

symbol för samarbete, sparsamhet, eftertänksamhet och läkning (Brozovic, Ravald och Nordin, 

2015). Det är ett intressentorienterat ledarskap med ett socialt och delaktigt förhållningssätt till 

ledarskap som ska generera resultat för organisationen och som även inkluderar ansvarstagande för 

intressenter såsom anställda, kunder, leverantörer, aktieägare med flera. En organisation som leds 

genom honungsbi-ledarskap har visat sig utveckla medarbetare, skydda planeten och omgivningen 

på den, och ska dessutom arbeta samt skydda varumärket ur miljösynpunkt och för framtida 

generationers intressen (Avery & Bergsteiner, 2011a).  

 

Flertal diskussioner tar upp och efterfrågar behov av nytt paradigm för ledarskapsutveckling inom 

organisationer (Gerard, McMillan & D’Annunzio-Green, 2017). Organisationer har tidigare 

misslyckats med att ta del av möjligheter och tillfällen att förändra det egna perspektivet på 

ledarskap och därmed inte kunnat anta nya framgångsrika möjligheter för ledarskapsutveckling. 

Detta har lett till att ledare inte vet vad eller hur organisationer ska förändras (Crews, 2010). Totalt 

har forskarna Avery och Bergsteiner (2012), som lagt grunden till honungsbi-perspektivet, utvecklat 

23 olika ledarskapsprinciper för hur organisationer ska drivas för att hålla i det långa loppet och nå 

framgång (Suriyankietkaew & Avery, 2014). Honungsbi-ledarskap är viktigt att studera eftersom 

det ger ledare en utgångspunkt att arbeta utifrån för att nå en mer hållbar värld för framtida 

intressenter, miljön och jorden vi lever på. Dessa områden har blivit allt viktigare för utveckling i 

dagens samhälle (Gerard et al., 2017). Flertalet studier har gjorts utifrån honungsbi-perspektivet och 

därmed har den utvecklats för att tillämpas på olika sätt både inom forskning och i praktiken. 

 

De flesta studier av honungsbi-ledarskap har studerat alla 23 principer och applicerat dem på stora 

företag för analys (Avery & Bergsteiner, 2011b; Kantabutra & Saratun, 2013; Kantabutra & Avery, 

2013). En av dessa studier är Kantabutra (2014) som genom enkätsvar från cirka 300 CEO-chefer 

visat att 22 av 23 principer från honungsbi-perspektivet, alla utom etik, stödjer en direkt eller 

indirekt förbättring av företagens hållbarhetsresultat. Vidare har också en studie av Kantabutra och 

Saratun (2013) granskat Thailands största universitet utifrån honungsbi-perspektivet men istället för 

att utgå från 23 principer har dessa grupperats i sex olika kategorier för analys: långsiktigt 

perspektiv, organisationskultur, personalutveckling, innovation, socialt ansvar och etiskt beteende. 

Dessa studier visar hur väl alla 23 principer kan appliceras på organisationer, men där ingen av 
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dessa studier har valt att fördjupa sig i ett fåtal av de 23 principerna för att få en djupare förståelse 

för hur olika företag agerar enbart inom denna princip, nämligen det långsiktiga perspektivet av 

hållbart ledarskap.  

 

Bridle (2010) menar att bra ledare alltid haft för avsikt att se de långsiktiga fördelarna framför de 

kortsiktiga. Samtidigt menar forskaren att vi lever i en verklighet där tid betraktas som en bristvara 

och där alla vill ha allting just nu. I relation till tillverkning är mycket utformat för att hålla 

kortsiktigt och därmed tillverkat för att ersättas omedelbart, istället för att repareras. 

Företagsekonomiska incitament att sälja innovativa produkter står därmed i en problematisk relation 

till att skapa produkter som istället håller längre. Likväl som långsiktiga mål och hållbara 

organisationsmetoder i sak kan vara en självklarhet för många ledare, kan det samtidigt vara 

problematiskt att uträtta dem i praktiken (Veider & Kallmuenzer, 2016). För honungsbi-

organisationer omfattar det långsiktiga perspektivet alla nivåer av de 23 principerna som utvecklats 

och handlar om allt från miljömässiga planer och innovativa hållbara lösningar till utveckling av 

personal - oavsett bransch, kulturell anknytning eller land (Avery & Bergsteiner, 2011a). 

 

En bransch som betraktats som en innovation och katalysator, och som dessutom kan förbättra 

företags entreprenörsegenskaper och långsiktiga mål är e-handeln (Shemi & Procter, 2018). 

Effektiva ledare inom e-handel ansluter inte bara snabb innovativ teknik, utan utsätts även för 

ständiga förändringar vilket innebär att kunna fatta snabba beslut, tänka långsiktigt och sätta rätt 

man på rätt plats i organisationen (Liu, Ready, Roman, Van Wart, Wang, McCarthy & Kim, 2018). 

En studie gjord av Meffert och Swaminathan (2018) visar att det långsiktiga perspektivet hos 

teknologiföretag och deras satsningar, såsom inom e-handeln, är av största vikt när det kommer till 

att konkurrera på marknaden. Dels genom att ha rätt man på rätt plats och dels för att kunna följa 

med i utvecklingen mot ett mer hållbart företagande.  

 

Meffert och Swaminathan (2018) menar att ledaren själv bör vara den som förklarar och leder 

organisation och medarbetare in i digitaliseringen, vilket de bör göra efter att de har analyserat och 

planerat på ett sätt som gör att verksamheten styrs så smidigt och hindersfritt som möjligt. Detta kan 

vara problematiskt på flertalet sätt genom att det även ställer krav på medarbetare och teknologi 

som kan vara utom ledarens styrmedel. För att nå framgång bör e-handelsledare ha ett långsiktigt 

och hållbart perspektiv för att kunna fatta bra beslut och följa med i utvecklingen inom teknologi 

och innovation samt de krav som ställs på sådant ledarskap. Vi menar att e-handeln med andra ord 

är en bransch väl utvecklad för möjligheten att nå hållbart ledarskap och därför även intressant att 
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närmare undersöka utifrån ett honungsbi-ledarskap. Det för att få kunskap om hur organisationer, 

och framför allt hur ledare arbetar mot att nå ett långsiktigt hållbart ledarskap. 

 

En tidigare studie av Winit och Kantabutra (2017) har uppmärksammat hur externa och interna 

intressenter, såsom anställda och kunder, uppfattar fördelar och upplevd framgång genom att utgå 

från honungsbi-ledarskapets hållbarhetsprinciper. Vidare har också Kantabutra & Saratun (2013) i 

sin studie av små och medelstora företag (SMEs) utgått från flera intressenters perspektiv. Mycket 

av den tidigare forskningen inom honungsbi-ledarskap bygger på forskning i Asien och riktas 

specifikt mot studier av organisationer i Thailand (Kantabutra & Saratun, 2013), vilket vi anser gör 

det intressant att applicera den på svenska förhållanden. Detta menar vi skulle ge ett annat 

perspektiv på teorins tillämpning samt hur företagen förhåller sig till frågor som rör infrastruktur, 

teknologi, innovation och hållbarhetstänk. Rhineland-kapitalismen, som är den teori honungsbi-

perspektivet växt fram ur, har tidigare studerats i 14 europeiska länder, varav Sverige varit ett av 

dessa länder, och har därmed varit med och utvecklat grunden till den hållbara ledarskapsmodellen i 

form av honungsbi-ledarskap (Avery, 2005). Av den anledningen anser vi det vara en bra grund till 

att få djupare förståelse för utgångspunkten inom svenska företag. Tidigare forskningen har även 

främst koncentrerats till att undersöka hur universitet, konglomerat och organisationer i 

utvecklingsländer använder och förhåller sig till ett honungsbi-perspektiv (Kantabutra & Saratun, 

2013; Morsing & Oswald, 2009). Detta ger ytterligare incitament att få ökad förståelse för hur det 

kan se ut i en bransch som e-handeln som är väl utvecklad i ett industriland som Sverige. 

 

Sammantaget har den största delen av forskningen riktats mot stora företag och främst utgått från 

intressenters perspektiv. Få forskare har diskuterat hållbart ledarskap genom honungsbi-ledarskap 

utifrån ett ledarperspektiv, och fördjupat sig i hur ledare arbetar med hållbart ledarskap. Detta 

menar vi är intressant att forska vidare i då tidigare studier visar att det är av stor vikt att få en 

djupare insyn i hur ledare upplever och arbetar med hållbart ledarskap i praktiken eftersom det är de 

som agerar för att balansera de sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorerna (Dzwairo, 

Nombela & Perumal, 2017). Utifrån vad vi kan se har få tidigare studier riktat in sig mot både e-

handelsföretag och samtidigt utgått från företagsledares perspektiv. Det finns även lite forskning 

som koncentrerat sig på att få en djupare förståelse för det långsiktiga perspektivet som omfattar 

miljö och socialt ansvar, samt innovation och investering i personal. Dessa ingår i flera stadier av 

honungsbi-perspektivet vilket gör det möjligt att få djupare insikt i organisationers förhållningssätt 

till hållbarhet (Gerard et al., 2017).  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur företagsledare inom e-handelsföretag i Sverige 

hanterar hållbarhet genom honungsbi-ledarskap riktat mot innovationsförmåga, miljö och socialt 

ansvar samt investering i personal.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

- Hur arbetar företagsledare inom e-handelsföretag långsiktigt för att hantera krav att utveckla 

innovationsförmåga? 

- Hur arbetar företagsledare inom e-handelsföretag långsiktigt för att ta socialt och 

miljömässigt ansvar?  

- Hur arbetar företagsledare inom e-handelsföretag långsiktigt genom att investera och 

utveckla personalen? 

 

1.4 Forskningsbidrag 
 
Genom att studera företagsledare inom e-handelsbranschen utifrån ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv inom honungsbi-ledarskap, har vår studie bidragit till forskningen genom att 

fylla ett gap i litteraturen om hur hållbart ledarskap kan fungera i praktiken inom en viss bransch. 

Detta är ett område av betydelse för fortsatt forskning av ledarskap och hur ledare i olika avseenden 

agerar hållbart. Vår studie har vidare utvecklat och utökat det hållbara ledarskapsperspektivet, 

honungsbi-ledarskap, som Avery och Bergsteiner (2012), grundat genom att djupare studera tre av 

dessa principer.  

 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning: I detta kapitel presenteras en problematisering kring hållbart ledarskap och 

honungsbi-ledarskap, med utgångspunkt ur tidigare forskning. Denna inledande problematisering 

har sedan mynnat ut i ett syfte och tre forskningsfrågor som ligger till grund för studien. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram: I detta kapitel redogör vi för den teoretiska utgångspunkten som 

vi valt för arbetet, med inriktning mot hållbarhet, ledarskap och specifika inriktningar inom 

honungsbi-ledarskap. Vidare tas hot och möjligheter upp för e-handelsföretag samt definition och 

inriktning i arbetet. 
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Kapitel 3 - Metod: I detta kapitel redogör vi för de metodval som vi har gjort för att genomföra vår 

studie samt vilka synsätt och insamlingsmetoder vi använt. Vidare redogör vi för hur vi gått tillväga 

för att analysera och diskutera det insamlade materialet.  

 

Kapitel 4 - Empiri: I detta kapitlet presenteras det empiriska materialet som sammanfattar de båda 

företagen för sig i syfte att enklare kunna finna likheter och skillnader mellan dem. Varje enskilt 

tema har fått en egen rubrik som innehåller de kategorier vilka genererats från studiens intervjuer. 

 

Kapitel 5 - Analys: I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet i studien. Först 

sker en kort analys av likheter och skillnader mellan de två företagen, sedan analyseras och jämförs 

empirins olika delar enskilt, med utgångspunkt i rubriker som utgår från varje forskningsfråga och 

från teorin. 

 

Kapitel 6 - Bidrag: I detta kapitel presenteras slutsatsen av studien genom besvarande av 

forskningsfrågorna, vilket följs av en kort diskussion om konsekvenser av honungsbi-ledarskap som 

delad modell. Därefter sammanställs studiens teoretiska och praktiska bidrag för att slutligen gå 

över i förslag till vidare forskning inom området. 
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2. Teori 
 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska utgångspunkten som vi valt för arbetet, med inriktning 

mot hållbarhet, ledarskap och specifika inriktningar inom honungsbi-ledarskap. Vidare tas hot och 

möjligheter upp för e-handelsföretag samt definition och inriktning i arbetet. 

 

2.1 Hållbarhet 
 
Begreppet hållbarhet har från olika källor betraktats ur olika perspektiv och visat sig vara av 

övervägande vikt, men även problem, när organisationer har försökt implementera hållbarhet i 

arbetet (Gerard et al., 2017). Det flertalet forskare är överens om är att hållbarhetstänkande driver 

innovation inom företag, inom teknik och produktion men även inom affärsmodeller (McPhee, 

2014; McPhee & Wheeler, 2006). Tillväxten av hållbarhetstänkande utmanar företag runt om i 

världen att förändra hur de opererar, drivs och leds. I ett affärssammanhang ger det även svar på 

andra trender såsom befolkningstillväxt och snabbt utvecklade ekonomier. Den snabba tillväxten av 

kommunikationsteknologi och internet gör samtidigt världen mindre och frågor om hållbarhet blir 

därför av större vikt för branscher som opererar genom internet eller kommunikationsteknologi 

(McPhee, 2014).  

 

Flertalet branschledare och akademiker har insett att hållbarhet är viktigt för långsiktig framgång 

för både företag och de samhällen de är verksamma i (Galpin, Whittington & Bell, 2015). Det 

innefattar även e-handeln, men där medel som chefer kan leda och positionera företag för att vara 

mer hållbara, fortfarande är osäkra (Fan, Chen, Wang & Chen, 2014; Galpin et al, 2015). Enligt 

Avery (2005), som är en av grundarna till honungsbi-ledarskap, betraktas ett företag som hållbart 

när de långsiktigt uppfyller tre villkor. De ska först leverera stark ekonomisk utveckling, de ska 

sedan kunna visa förmåga att uthärda sociala och ekonomiska svårigheter samt kunnat behålla en 

ledande befattning inom sin specifika marknad. Detta för att sedan kunna nå ett hållbart ledarskap. 

 

2.2 Hållbart ledarskap 
 
Hållbart ledarskap är strävan att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet där ingen del 

utnyttjas av de andra (Avery & Bergsteiner, 2012). Ett hållbart ledarskap, lyfter Avery och 

Bergsteiner (2012) fram som den grund som håller företag vid liv och operationellt oavsett om det 

uppstår ekonomiska, sociala eller andra kriser. Med detta menar Avery och Bergsteiner (2012) att 

hållbart ledarskap är det ledarskap som lämpar, utvecklar och anpassar sig efter företagets behov 

och ställning, för att uppnå bästa möjliga resultat för alla parter inom företaget.  
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I dagens samhälle möter företagsledare många utmaningar såsom brist på utbildad arbetskraft, 

ekonomiska kriser, politiska fluktuationer och miljöförändringar (Avery & Bergsteiner, 2012; 

Dzwairo et al., 2017). Ett hållbart ledarskap ska efter dessa utmaningar anpassa beslut och 

handlingar efter det enskilda fallet för att leda organisationen och dess verksamhet genom såväl 

tuffa som goda tider (Avery & Bergsteiner, 2012). Flexibilitet och viljan att utvecklas, påstår 

Dzwairo et al. (2017), är grunden till ett hållbart ledarskap. Flexibilitet ger en ledare förmågan att 

efter varje enskild situation ta beslut som bäst passar organisationen, medan viljan att utvecklas ger 

ledaren ytterligare möjligheter att förbättra och anpassa beslut för att överkomma utmaningar 

(Dzwairo et al., 2017). 

 

Avery och Bergsteiner (2012) påtalar även att ett hållbart ledarskap inte automatiskt innefattar 

ledares osjälviska beslut eller beslut om välgörenhet, och som inte innebär någon fördel eller positiv 

effekt för företaget. Författarna menar istället att hållbart ledarskap ska innefatta ett effektivt 

ledarskap. Det ska inte bara gynna samhället, omgivningen och dess intressenter, utan även 

organisationen och verksamheten de arbetar inom, och som ska skapa ekonomiska och 

affärsmässiga fördelar för företaget. 

 

2.3 Hållbart ledarskap inom e-handel 
 
Hållbart ledarskap är något som kan sättas i relation till e-handelsföretag. Där tidigt fokus har legat 

på företags förmåga att kunna planera, genomföra och kontrollera affärsprocesser vid varje enskilt 

tillfälle och med varje enskild intressent (Lu, Ye & Yan, 2018). Där dessutom en effektiv strategi, 

hållbart förvaltningsansvar och förändringar i företags attityd, kultur och organisationsstruktur blivit 

av extra vikt för e-handelsföretag (Kalakota & Robinson, 2001; Lu, Ye & Yan, 2018). I Sverige har 

e-handeln utvecklats kraftigt under det senaste årtiondet (Ek Styvén, Foster & Wallström, 2017) och 

har blivit en viktig del av vardagen för konsumenterna under det 21-århundradet (Gajendra & 

Wang, 2014). Innovation och teknologisk utveckling har möjliggjort skapelsen av internet där 

miljön, skapad av internet och e-handel, är annorlunda mot vad som tidigare erfarits. Mycket av 

tidigare litteratur menar att e-handel är, och kommer fortsätta vara, än större integrerade delar av 

konkurrerande företag i framtiden (Cope & Waddell, 2001).  

 

Vidare har e-handeln betraktats som en katalysator och en innovation, tillgänglig tjugofyra timmar 

om dygnet, med fler varor och färre geografiska begränsningar (Jung Lee, Yang & Johnson, 2017) 

som kan förbättra företags entreprenörsegenskaper i industriländer (Shemi & Procter, 2018). 
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Samtidigt visar ett flertal studier att import- och exportindustrin under de senaste åren växt 

betydligt, där följaktligen e-handelns effekter kommer att vara betydande för många intressenter i 

det långa perspektivet, i framtiden (Yen och Lu, 2008). Med andra ord, en bransch vars ledare bör 

arbeta utifrån ett utvecklat hållbart ledarskapstänk inom sin organisation. 

 

Tidigare forskning visar att teknologibaserade organisationer, såsom e-handelsföretag, inte bara 

strävar efter teknisk effektivitet samt opererar i ett komplext, ömsesidigt beroende, utan dessutom 

utsätts för influenser från många olika håll (Vilapakkam Nagarajan, 2014). Vilket kan kräva andra 

egenskaper av chefer än på företag utanför e-handelsbranschen. Detta är även något Meffert & 

Swaminathan (2018) lyfter fram då de förklarar vikten av att ta de rätta besluten när det kommer till 

att byta över eller att starta upp företag inom en digitaliserad bransch, vilket de menar kan vara både 

ett framgångsrikt eller förödande beslut för företaget. Meffert & Swaminathan (2018) skriver vidare 

att ledaren själv bör vara den som förklarar och leder sin organisation och medarbetare in i 

digitaliseringen vilket de bör göra efter att de har analyserat och planerat på ett sätt som gör det så 

smidigt och hindersfritt som möjligt för alla inblandade. Med andra ord bör en ledare ha ett 

långsiktigt perspektiv där de driver medarbetare framåt för att kunna fatta rätt beslut för ett hållbart 

samhälle i form av miljömässiga och sociala beslut, och för att kunna följa med utvecklingen av 

teknologin.  

 

Kalakota & Robinson (2001) menar vidare att e-handeln kan ses som ett ekonomiskt lösningsmedel. 

Som vill förändra kostnadsstrukturen inom organisationer, lösa gamla affärsmodeller som finns i 

mer klassiska organisationsstrukturer, samt förändra länkar mellan köpare och säljare. Med andra 

ord är e-handeln i sig en innovativ utvecklingsbransch som plockar allt fler marknadsandelar från 

andra branscher (Svensk handel, 2018). Kalakota & Robinson (2001) menar även att paradigmet för 

e-handelsföretag fram till milleniet varit att agera kortsiktigt på affärsproblem och samtidigt 

ignorera de långsiktiga problemen till framtiden. Cheferna behöver numera gå utanför det gamla 

paradigmet för att planera mer långsiktigt för sin organisation och dess intressenter för att kunna 

vara delaktig i vad framtiden kan komma att medföra.  

 

Vidare ansluter effektiva ledare inom e-handeln inte bara bra teknik, utan de fattar även kritiska 

beslut om vilken teknik och innovativa lösningar de ska anta för sig själva och deras organisationer, 

och ansvarar för deras effektiva användning (Liu et al, 2018). Kritiska beslut som ledningen och 

ledarna fattat kan innebära både fördelar och nackdelar för företaget och dess verksamhet, vilket 

Meffert & Swaminathan (2018) förklarar genom en jämförelse mellan fotografijätten Kodak och 
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kristalljätten Swarovski. Forskarna menar att de var två teknologiberoende företag med olika 

teknologiska ansatser där Kodak på grund av fel beslut från ledningen, inte följde med i 

digitaliseringen och blev tvungna att försättas i konkurs år 2012. Swarovski är.på grund av 

investering i innovation och utveckling. än idag ledande inom sin marknad. Meffert & 

Swaminathan (2018) menar att anledningen till Kodaks undergång var bristen på det långsiktiga 

perspektivet, vilket gjorde att de inte följde med i teknologiutvecklingen. Det vill säga, långsiktigt 

tänkande är viktigt för utveckling, konkurrens och hållbart företagande.   

 

Tidigare forskning av Harris, De Long och Donnellon (2001) visar vidare att e-

handelsorganisationer kräver mer disciplinerad ledning och förvaltning genom att våga satsa högt, 

tillsammans med ett kreativt och flexibelt tankesätt och planering. Framförallt menar Harris et al. 

(2001) att e-handelsledare bör utveckla starkare kompetenser inom sex nyckelområden, i jämförelse 

med chefer inom andra branscher. Dessa innefattar snabbt beslutsfattande, partnerskap, att känna till 

tekniken, att ständigt hålla sig fokuserad trots möjlig informationsbelastning, att ständigt känna av 

och planera för framtiden, samt behålla och utveckla talang.  

 

Dessa sex kategorier menar vi är starkt förknippade med honungsbi-perspektivets 

ledarskapsprinciper, som Avery och Bergsteiner (2011a) har tagit fram för hållbar utveckling. 

Utifrån perspektivet att ständigt känna av och planera för framtiden, att tänka långsiktigt, fokuserar 

de framförallt på de huvudprinciper vi har valt att använda ur honungsbi-perspektivet. Nämligen det 

långsiktiga perspektivet i innovationsförmåga, att känna till tekniken och fatta snabba beslut, ta 

miljömässigt och socialt ansvar, planera för framtidens generationer och gemensamt partnerskap, 

samt utveckling av personalen, att behålla och utveckla talang. Med den ständiga utgångspunkten i 

det långsiktiga perspektivet. 

 

2.4 Honungsbi-ledarskap 
 
Honungsbi-perspektivet är en modell som innefattar hållbart ledarskap. Den har växt fram som en 

motsatt teori till Anglo/US-modellen, vilket istället främjar ett kortsiktigt aktieägarvärde som 

grundar sig i ett tankesätt som många menar är det enda sättet för företag att göra vinst (Kantabutra 

& Saratun, 2013). Kritik började riktas mot Anglo/US-modellen då många forskare istället menar 

att syftet med ett företag går utöver att göra vinst och att fokus även bör läggas på andra intressenter 

än bara aktieägarna samt generera ekonomiskt värde genom att skapa samhällsvärde (Avery & 

Bergsteiner, 2011a). I Europa började Rhineland-kapitalismen sedan växa fram, som visar att 

organisationer även bär ansvaret för det allmänna välbefinnandet (Weber & Larrsson-Olaison, 
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2017). Rhineland-kapitalismen innebär vidare ett tillvägagångssätt som främjar företags långsiktiga 

hållbarhet och dess relationer med flera intressentgrupper. Detta inkluderar bland annat anställda, 

leverantörer och kunder, och som kräver ett miljömässigt och socialt ansvar av företaget 

(Kantabutra & Avery, 2011).   

 

Ur Rhineland-kapitalismen har Avery och Bergsteiner (2011a) utvecklat 23 ledarskapsprinciper 

som ska verka för ett hållbart ledarskap i organisationer. De 23 hållbarhetsprinciperna har 

arrangerats i en pyramid som en vägledning för ingripande. Principerna utgör tre grupper i 

pyramiden vilka innefattar grundprinciper, högre nivåer och nyckelmått av prestanda. 

Grundprinciperna utgör den lägsta nivån i pyramiden och kan beslutas när ledningen i en 

organisation bestämmer sig för att göra det. Pyramiden är utvecklad med tanken att när 

grundprinciperna är på plats underlättar och stödjer det framväxten av de högre nivåerna. Likaså 

utgör sedan nyckelmåtten av prestanda ytterligare en nivå, vars metoder bygger på uppsättningen av 

båda de lägre nivåerna (Avery & Bergsteiner, 2011a). Den fjärde och sista nivån visar de 

prestationsresultat som tidigare forskning visar bidrar till hållbart ledarskap (Avery och Bergsteiner, 

2011b).  

 

Författarna Avery och Bergsteiner (2011a) menar samtidigt att pyramiden avser vara dynamisk i 

alla riktningar. Där interaktioner mellan de olika elementen inte strömmar rakt från botten till 

toppen, utan där principer på samma nivå även kan påverka varandra. Exempelvis handlar en 

långsiktig överlevnad för en organisation om att agera etiskt, men där det finns flertalet olika sätt 

som en ledare kan se till att det sker operativt. Samtidigt behöver inte alla grundprinciper 

implementeras innan organisationer kan se över högre nivåer eller nyckelmått. En exempelvis 

tydlig, stark och delad vision inom företaget, första steget i pyramiden, kan räcka för att gå vidare 

till att skapa en organisationskultur, steg två i pyramiden, som sedan utvecklas till 

personalengagemang, i steg tre i pyramiden.  

 

Honungsbi-ledarskapsprinciper som helhet handlar således mycket om att hjälpa en organisation, 

människorna och miljön runt organisationen att bestå under en längre tid. Mycket av 

utgångspunkten handlar samtidigt om att få ett långsiktigt perspektiv på hur de olika delarna 

tillsammans kan samverka för hållbarhet (Suriyankietkaew, 2016). Det långsiktiga perspektivet är 

även en av grundprinciperna i Avery & Bergsteiners (2011b) hållbarhetspyramid vilket innebär att 

den är viktig att utgå från vad gäller att förstå hållbart ledarskap inom honungsbi-organisationer. 

Genom ett långsiktigt hållbarhetstänk behöver organisationen agera innovativt och förstå vikten av 
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hur organisationen påverkar miljön runt omkring dem samt ta socialt ansvar. De behöver även ta 

tillvara på sin personal inom företaget och kommunicera hur de på olika sätt kan bidra till 

organisatorisk innovation och framgång, utan en negativ påverkan på miljön (Kantabutra & Avery, 

2013). Dessa begrepp innefattar dessutom en del av varje steg i pyramiden och bidrar således med 

en närmare förståelse för hållbart ledarskap inom modellen, samtidigt som den då även 

sammanfattar de olika viktiga stegen till att kunna nå ett hållbart ledarskap (Suriyankietkaew & 

Avery, 2014). 

 

 
 
Figur 1. Modell över Avery och Bergsteiner (2011a) honungsbi-principer. 
 

2.4.1 Långsiktigt perspektiv 
 
Det långsiktiga perspektivet är en av de viktigaste principerna inom honungsbi-organisationer 

(Kantabutra & Saratun, 2013). Det är uppenbart att alla företag behöver kunna överleva på kort sikt, 

men att enbart tänka genom kortsiktiga lösningar är hänsynslöst och gynnar varken samhället, 

kommande generationer eller företaget i det långa loppet (Kantabutra & Avery, 2011). Ansvariga 

ledare ska kunna uppnå goda resultat inom organisationen, för anställda och för intressenter på lång 

sikt. Företaget äventyrar därför både det egna och andras långsiktiga framtid när företagsledare 

fokuserar för mycket på kortsiktiga vinstresultat och misslyckas med att investera resurser effektivt 

(Avery & Bergsteiner, 2011a). Ett långsiktigt fokus påverkar även organisationer genom att de 

lättare kan undvika plötsliga förändringar och strategier. Exempelvis om en högt uppsatt och 

influerande chef slutar inom en organisation. Ledare inom honungsbi-organisationer behöver därför 

vara engagerade i konsekvenserna av fattade beslut och därmed kunna planera och investera på lång 
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sikt. Genom att arbeta långsiktigt kan det innebära att vinster och tillväxt inom organisationen på 

kort sikt försvinner (Kantabutra & Saratun, 2013).  

 

Det långsiktiga perspektivet kan samtidigt vara en speciell utmaning för flertalet företag då press 

kan komma utifrån från analytiker eller aktieägare att nästan uteslutande fokusera på kortfristiga 

avkastningar (Kantabutra & Avery, 2013). Det är med andra ord uppenbart svårt att balansera 

kraven på lång- och kortsiktiga mål, när kortsiktiga mål enklare kastar undan långsiktiga och 

dessutom är lättare att visualisera. Honungsbi-organisationer ska kunna balansera både kortfristiga- 

och långsiktiga frågor avseende investeringar, tillväxt, strategiskt och innovativt tänkande, samt 

planering och arbetsprocesser för att utbilda och behålla anställda (Kantabutra & Avery, 2013; 

Saratun, 2016).  

 

Hur säkerställer då organisatoriska ledare i praktiken organisationers långsiktiga hållbarhet? 

Honungsbi-perspektivet som praktisk inriktning och ram kring organisatorisk hållbarhet är ett sätt 

att undersöka det. Organisatorisk hållbarhet innefattar i det här fallet att tillgodose behoven hos en 

organisations nutida och framtida intressenter (Kantabutra & Saratun, 2013). Organisationers 

långsiktiga perspektiv drivs genom ledarna av dynamiska prestanda, såsom innovationsförmåga och 

effektivitet, där hållbarhet, genom sociala och miljömässiga mål och insikter, integreras i 

organisationen (Avery & Bergsteiner, 2011a). Vidare behöver ledare inom organisationen även ta 

hand om, och utveckla anställda för att tillsammans uppnå och upprätthålla dessa mål. Det är därför 

av största vikt att utgå från det långsiktiga perspektivet i honungsbi-organisationers 

ledarskapsprinciper för att nå ett mer hållbart ledarskap (Avery & Bergsteiner, 2011a; Avery & 

Bergsteiner, 2011b; Pérez, López & del Mar García-De los Salmones 2017). 

 

2.4.2 Innovationsförmåga 
 
Flertalet forskare lyfter fram innovationsförmåga som en nödvändig faktor för ledare att ta beslut 

som ska driva organisationen framåt, och ge bästa möjliga resultat för både verksamheten och dess 

intressenter (Avery & Bergsteiner, 2012; Avery & Bergsteiner, 2011a; Avery & Bergsteiner, 2011b; 

Dzwairo et al, 2017; Kantabutra & Avery, 2013; Kantabutra & Saratun, 2013). Kreativitet och vilja 

att hitta nya sätt att göra saker på förklarar Avery och Bergsteiner (2012) som en av de 

underliggande faktorerna för innovationsförmåga, som gör att en ledare kan förutspå och anpassa 

ledarskapet efter trender, omgivning och utveckling. Vidare anser Avery och Bergsteiner (2012) att 
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ledare ska ha en omfattande bild av företaget, dess verksamhet och intressenter, vilket ytterligare 

ger denne möjligheten att hitta nya vägar att lösa problem som organisationen stöter på. 

 

När det kommer till innovationsförmåga menar även Kantabutra och Saratun (2013) att en ledare 

ska vara en visionär, med vilket de menar att ledaren ska ha en klar vision och förmågan att se en 

framtid för organisationen. Denna vision och förmåga ska då i sin tur ge både ledaren och 

organisationen klara mål som de tillsammans arbetar mot (Kantabutra & Rungruang, 2013). 

Kantabutra och Saratun (2013) menar att den gemensamma visionen i sin tur ska ge hela 

organisationen konkurrenskraften den behöver för att konkurrera i sin bransch. Detta är även något 

Avery och Bergsteiner (2012, 2011a, 2011b) samt Dzwairo et al. (2017) förespråkar då en 

gemensam vision och uppsatta mål ger organisationen drivet att utveckla och stärka den 

förnyelsekraft som behövs för att följa med i trender och utveckling både inom organisationen och i 

omgivningen. Vidare innebär innovationsförmåga enligt Kantabutra och Avery (2013) även en 

viktig källa till tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt.  

 

Innovation är ett av de nyckelmått av prestanda som Avery och Bergsteiner (2011a) presenterar i 

sina hållbarhetsprinciper, som en enskild och viktig del av hållbart ledarskap, vilket påverkar 

organisationens ställning och utveckling. Detta begrepp inom honungsbi-ledarskap behandlar både 

förnyelse av produkter och tillvägagångssätt för organisationens intressenter och ledare (Kantabutra 

& Avery, 2013; Kantabutra & Saratun, 2013). Ledare ska enligt denna princip kunna förbättra och 

anpassa beslut efter enskilda händelser, men även ge organisationen och dess intressenter en grund 

för vidare utveckling. Intressenterna ska i sin tur försöka utveckla produkterna, organisationen och 

sättet de arbetar under denna princip. Med andra ord ska innovation enligt honungsbi-ledarskap 

utveckla sätten organisationen arbetar och tänker, men även deras produkter (Avery & Bergsteiner, 

2012; Avery & Bergsteiner, 2011a; Avery & Bergsteiner, 2011b).     

 

Slutligen när det kommer till innovation som begrepp kan det även syfta på produktutveckling. Vårt 

arbete fokuserar på begreppet innovationsförmåga vilket innefattar hur organisationer tänker, 

förnyar och anpassar sättet de agerar eller tar beslut på, både från ledarens och intressenternas 

perspektiv, vilket då innefattar anställda, styrelsen, konsulter samt ägare.  
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2.4.3 Miljö och socialt ansvar  
 
Hållbart ledarskap kopplas allt som oftast ihop med en miljövänlig synvinkel vilket inte är helt fel. 

Likväl omfattar hållbart ledarskap även aspekter som organisationskultur och socialt välbefinnande 

(Avery & Bergsteiner, 2012; Kantabutra & Avery, 2013; Saratun, 2016). Ledarskap som är hållbart, 

menar Dzwairo et al. (2017), ska ta hänsyn till att balansera både miljöfaktorer och sociala faktorer i 

syfte att förebygga och undvika skador mot både miljön och det sociala välbefinnandet. Ett exempel 

på detta är marknadsföring genom tryckt pappersutdelning. Det är både dåligt för miljön och kan 

dessutom även påverka det sociala välbefinnandet genom att vara för aggressiv vilket kan 

förebyggas och lösas genom exempelvis digitala marknadsföringskanaler. Vidare ska också ett 

hållbart ledarskap ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer vid organisationens och 

samhällets utveckling så att långsiktig hållbarhet kan uppnås (Avery & Bergsteiner, 2012; Dzwairo 

et al. 2017).  

 

En studie av Finkelstein, Whitehead och Campbell (2009) visar även att ledarskapsvärderingar 

inom en organisation är betydande när det kommer till miljömässigt och socialt ansvar. Det är även 

något Mazutis och Zintel (2015) samt Morsing och Oswald (2009) förespråkar då de hävdar att 

ledare påverkar hur organisationen och dess intressenter agerar och tänker. Bartling, Weber och 

Yao (2013) förklarar även att organisationer och ledare påverkas av den kultur som finns nationellt 

och lokalt, vilket beroende på nationella och lokala värderingar kan innebära att organisationer och 

ledare tar mer eller mindre hänsyn till sociala och miljömässiga frågor. Avery och Bergsteiner 

(2012) syftar vidare på att organisationskultur och värderingar bör ligga till grund för varje beslut 

och handling inom verksamheten vilket liknar vid honungsbin och hur de arbetar systematiskt inom 

sin bikupa. 

 

Honungsbi-organisationer lägger stor vikt vid att förorenaren själv bör städa upp föroreningen, och 

inte ska skapa en extra börda för samhället i sig (Kantabutra & Avery, 2011; Kantabutra & Saratun, 

2013). De omfamnar miljömässigt och socialt ansvar, inte för att lagen kräver det eller för att det 

genererar finansiella eller liknande fördelar för organisationen, utan för att det är rätt sak att göra. 

Det är även av stor vikt att utbilda anställda inom gemensamt ansvar, att städa upp och förebygga 

föroreningar samt sociala problem som kan uppstå av organisationens verksamhet (Kantabutra & 

Avery, 2011). Hållbart ledarskap inkluderar att se till att omgivningen såväl som organisationens 

intressenter mår bra både miljömässigt och socialt, och inte skadas av verksamheten som bedrivs 

(Avery & Bergsteiner, 2012). 
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2.4.4 Investering i personal 
 

Att säkerställa ett hållbart anställningsförhållande kan vara avgörande för effektiv långsiktig 

organisationsprestanda (Gerard et al, 2017). Den interna miljön i en organisation behöver därför 

vara effektiv och naturligt utvecklande för att hållbart ledarskap ska kunna utvecklas och uppnås 

(Hargreaves & Fink, 2003). Hållbara resultat uppnås oftare i organisationer i vilka anställda är 

engagerade, motiverade och friska. Dessutom är sammanhållningen av stor vikt i hela 

organisationen vad gäller att kunna uppnå långsiktigt hållbara resultat (Gerard et al., 2017). 

 

Kalakota och Robinson (2001) menar vidare att motiverade och berättigade medarbetare är 

beroende av hållbar innovation inom en organisation. Ingenting är mer kritiskt för långsiktig 

framgång än att inte kunna behålla begåvade medarbetare (Kalakota & Robinson, 2001). 

Palazzeschi, Bucci, och Di Fabio (2018) påpekar även att en utvecklad och hållbar 

innovationsvision är en viktig konkurrensfördel för organisationer idag och främjar inte bara ledare, 

utan även medarbetare. Med förändrande teknologi- och affärstrender skapar ledare en förståelig 

oro för att kunna bibehålla anställda under en längre period. Ledare behöver med andra ord kunna 

erbjuda en bättre kompensation och incitament för de anställda att stanna samt utveckla deras 

motivation (Kalakota & Robinson, 2001; Palazzeschi et al., 2018) 

 

Lambert (2011) menar även att de anställda inte minst medverkar i dialog och social samverkan 

kring att tillsammans bygga en lyckad framtid genom att säkerställa att sammanhållning och social 

integration uppnås. Det är därför av stor vikt att ledare inom organisationen samverkar kring denna 

uppbyggnad för att hjälpa de anställda. Nance (2008) menar även att hindersfri kommunikation, 

mellan ledare och anställd samt anställda emellan, är en viktig faktor för att säkerställa 

framgångsrikt samarbete. Hargreaves och Fink (2003) betonar att organisationens värderingar bör 

spela en viktig roll i hållbart ledarskap. Ledare bör beskriva dem för de anställda, men även 

kombinera dem i sin egen ledarskapsstil, för att de anställda själva ska kunna utnyttja och leva 

genom dem.  

 

Honungsbi-organisationer prioriterar personalutveckling och utvecklar medarbetarnas färdigheter 

genom intern och extern utbildning (Avery & Bergsteiner, 2012). Utbildningen ska vara tillgänglig 

för alla anställda och utgör vidare en stor finansiell investering då ledare kan hjälpa medarbetare att 

utveckla organisationen långsiktigt avseende bland annat ökad produktivitet (Kantabutra & Saratun, 

2013). Kantabutra & Avery (2011) menar att kategorier som innefattar att träna och utveckla 

anställda, samt värdera och upprätthålla vänskapliga relationer är av yttersta vikt för att behålla sin 
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personal. Genom att följa dessa kategorier är det även lättare att kunna planera för ett långsiktigt 

hållbarhetstänk, för och av alla inom organisationen. 

 

2.5 Vikten av de olika delarna 
 
Vikten av ett långsiktigt perspektiv inom såväl innovationsförmåga, sociala faktorer och miljön, 

samt investering i personalen, visar sig vara viktiga element i e-handelsorganisationer och dessutom 

avgörande principer inom Avery och Bergsteiners tjugotre ledarskapsprinciper (Winit & 

Kantabutra, 2017). Det gör dem intressanta att studera närmare. Genom att undersöka dem i en 

kontext av e-handelsledares perspektiv skapar det en insikt i hur denna bransch arbetar med hållbart 

ledarskap. En sådan studie är av vikt då företagsledare är de som tar de avgörande besluten för och i 

organisationen och således ofta en avgörande faktor för organisationens beslut och därmed även 

hållbara ledarskap (Winit & Kantabutra, 2017). Det finns nämligen många hinder för organisationer 

att byta till hållbart ledarskap - kanske främst ur en ledares perspektiv.  

 

2.5.1 Hot mot implementering av honungsbi-ledarskap 
 
Tidigare forskning visar att utvecklingen av företags hållbarhet generellt är ett tillvägagångssätt som 

övervägande har implementerats i det stora företaget (Del Baldo, 2012). Likaså när det gäller 

forskning inom honungsbi-ledarskap har främst stora företag i Thailand stått i fokus. En studie 

gjord av Avery och Bergsteiner (2011b) visar att bytet av ett organisationssystem kräver hårt arbete, 

tålmodighet och uthållighet, vilket kan komma att kräva stora resurser av företag. Resurser som 

kapital, personal och tekniska lösningar vilka större företag kan ha större möjligheter att kunna 

förändra med. En tidigare studie av Kantabutra och Saratun (2013) visar även att kapital är en 

avgörande faktor för att implementera ledarskapsprinciper inom honungsbi-perspektivet, vilket 

större företag ofta har mer av i jämförelse med mindre företag.  

 

Avery & Bergsteiner (2011b) menar vidare att det inte alltid är enkelt att gå över till ett mer hållbart 

ledarskap. För det första är det bekvämt och enkelt att hålla fast vid konventionell visdom, det är 

bekant och något alla känner igen och kan relatera till. För det andra är förändring störande och 

skapar initialt både finansiella och immateriella kostnader. För det tredje ignorerar de flesta hårda 

bevis och fattar beslut på grundval av ideologiska övertygelser. Chefer är inget undantag trots deras 

utbildning och erfarenhet av beslutsfattande. För det fjärde innebär stora förändringar risker som 

kan medföra en minskade måluppfyllese vad gäller kortsiktiga prestationsmål. Intressenter behöver 
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därmed vara beredda att fokusera på lång sikt. Slutligen kan radikala förändringar ta lång tid att 

bädda in och behålla (Avery & Bergsteiner, 2011b).  

 

Det finns med andra ord ett lika stort problem kring att implementera hållbart ledarskap inom 

organisationen som i hur det ska och kan hanteras när det väl finns där. Detta visar att det är av 

intresse att få en inblick i hur chefer agerar och tänker kring innovationsförmåga, sociala och 

miljömässiga aspekter samt personal, vilka de påverkar genom sin e-handelsorganisation.  

 

2.5.2 Hot och möjlighet för e-handelsföretag 
 

E-handelsföretag har ett flertal olika utmaningar och möjligheter framför sig i form av utbud, 

tillgänglighet, priser och interaktion (Akai, Zhiwen, Acheampong & Oduro, 2017). Stort utbud och 

tillgänglighet dygnet runt, över hela världen är möjligheter för e-handelsföretag då de befinner sig 

på internets stora plattform. Detta är samtidigt ett problem då dessa möjligheter istället kan 

begränsa e-handelsföretag i dess handlingsförmåga genom bland annat kostnader, politiska beslut 

och språkbarriärer (Akai et al., 2017).  

 

Vidare menar Akai et al. (2017) att priser även är en möjlighet för e-handelsföretag då de inte har 

lokalkostnader samt andra avgifter vilket gör att de kan erbjuda ett lägre pris. En ytterligare 

utmaning blir att få kunden att bli nöjd med köpet och uppleva att det finns kvalité i produkten 

eftersom det inte finns en direkt kontakt med kunden (Akai et al., 2017). Gajendra och Wang (2014) 

understryker även vikten av kundnöjdhet och produktkvalitet och pekar på problem som kan skapas 

av att e-handelsföretag är mer anonyma på internet samt medför hög risk i online-marknadsplatser 

och online-samhällen. Gajendra och Wang (2014) menar därför att förtroendehantering bedömts 

som en av de viktigaste möjligheterna, men även hoten, mot elektroniska plattformar. Lojala kunder 

är lönsamma för e-handelsleverantörer, medan engångskunder kostar företag mer än de genererar. 

Enligt en undersökning av ISACA, en ideell oberoende organisation som företräder 

yrkesverksamma som arbetar med informationssäkerhet, riskhantering och styrning, är just 

riskmomentet ett av de största problemen för e-handel. Förtroendehantering som kan minska risken, 

genom exempelvis ID-skydd, kan göra det lättare för användare och säljare att interagera med 

varandra och är även ett sätt att skapa en lojalitet med kunden (Cukier, Bauer & Middleton, 2004). 

 

Detta anser vi gör e-handelsbranschen beroende av innovativa lösningar, smarta investeringar samt 

beslut som främjar företaget, för att kunna konkurrera och följa med i utvecklingen. Detta gör det 

intressant att studera denna bransch med ett hållbart ledarskapsperspektiv i syfte att skapa en 
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djupare förståelse för hur dessa utmaningar och möjligheter bemöts och tas till vara av e-

handelsföretag.  

   

2.6 Definition och inriktning 
 
Detta arbete utgår från den definition av hållbart ledarskap som Avery och Bergsteiner (2012) 

skriver om i Sustainable Leadership: Honeybee and Locust Approaches där de lyfter fram hur en 

ledare bör behärska det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvaret i relation till samhället. Med 

andra ord utgår vi från att hållbart ledarskap innebär en strävan att uppnå balans mellan miljö, social 

interaktion och ekonomiska faktorer för att skapa nya hållbara sätt att leda. Vi utgår vidare från e-

handelsföretag som enligt Avery (2005) uppfyller de tre villkor som gör dem till en hållbar 

organisation. De ska först och främst leverera stark ekonomisk utveckling, därefter ska de kunna 

visa förmåga att hantera sociala och ekonomiska svårigheter, samt kunna behålla en ledande 

befattning inom sin specifika marknad.  

 

Vårt arbete utgår vidare från honungsbi-ledarskap riktat mot e-handeln i Sverige, vilket blir en 

kontrast till många av tidigare studier som främst riktat in sig på Thailand. Flertalet forskare menar 

att hållbart ledarskap varit extra viktigt att studera i Thailand eftersom allt för många företag 

tidigare antagit Anglo/ US-modellen vilket både skadade samhället samt ledde fram till den 

ekonomiska krisen i slutet av 90-talet. Thailands kung Bhumibol Adulyade införde därför SEP, 

Sufficiency Economy Philosophy, som innebär att organisationer ska ansvara för ett brett spektrum 

av intressenter och verka för en hållbar utveckling (Winit & Kantabutra, 2017). Forskare menar att 

Thailand därför kan vara ett speciellt fall och är därför av extra intresse att följa hur olika företag i 

landet arbetar för ett mer hållbart samhälle för alla (Kantabutra & Avery, 2013).  

 

Vi anser att hållbart ledarskap bör samverkas i hela världen, även i Sverige, för att nå en mer hållbar 

värld. Kantabutra och Avery (2011) menar att hållbart ledarskap genom olika ledarskapsfilosofier 

implementeras i olika delar av världen, ibland konkurrerande, ibland samexisterande. Det med 

tanke på att de kulturella, politiska, ekonomiska och miljömässiga målen kan se olika ut. Forskarna 

menar därför att det är viktigt att studera det hållbara ledarskapet i olika delar av världen för att få 

en närmare förståelse för hur arbetet kan se ut och därav även en stor anledning till att förstå 

honungsbi-ledarskap i ett sammanhang utanför Asiens och Thailands gränser. 

 

Vidare anser vi att det är viktigt att understryka att hållbart ledarskap genom honungsbi-ledarskap 

inte är något som alla organisationer enkelt kan implementera. Det finns svårigheter för chefer och 
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deras verksamhet som kan göra att ett hållbart ledarskap inte hamnar i fokus. Ytterligare kan det 

också tyda på att företag inte alltid har en grund som syftar till en hållbar verksamhet, utan att de 

vid varje händelse anpassar sig efter utvecklingen som sker. Detta kan då visa att det finns olika 

lösningar att långsiktigt bemöta krav som ställs på organisationer i syfte att få en hållbar verksamhet 

istället för att enbart fokusera på tidigare definitioner och iakttagelser av hållbart ledarskap. Detta 

leder oss fram till vår hållbara ledarskapsmodell vilken baseras på hållbart honungsbi-ledarskap, 

men lägger större vikt vid faktorerna innovationsförmåga, social och miljömässig hållbarhet, samt 

investering i personal, med det långsiktiga perspektivet som utgångspunkt. Detta är ett val av 

faktorer som vi anser är intressanta när det kommer till e-handelsföretag då dessa är aktuella med 

tanke på utveckling, hållbarhet och de utmaningar som uppstår inom denna bransch.  

 

 

2.6.1 Långsiktig Hållbar Ledarskapsmodell 

 

 
 

Figur 2. Egen Långsiktig Hållbar Ledarskapsmodell. 

 

Den teoretiska grunden i detta arbete utgår från Figur 2 ovan vilket är baserat på honungsbi-

ledarskap som har sin utgångspunkt i sociala, miljömässiga samt ekonomiska faktorer. Vi utgår från 

att e-handelsföretag behöver anamma det långsiktiga perspektivet vilket är en grundläggande 

princip inom honungsbi-ledarskap med fokus på, och inriktning mot långsiktig innovationsförmåga, 

social och miljömässig hållbarhet, samt hur företag investerar i personal. Modellen utgör ett stöd att 

analysera e-handelsföretag för att öka förståelsen för vilken betydelse dessa faktorer har för 

branschen.  
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3. Metod  
 
I detta kapitel redogör vi för de metodval som vi har gjort för att genomföra vår studie samt vilka 

synsätt och insamlingsmetoder vi använt. Vidare redogör vi för hur vi gått tillväga för att analysera 

och diskutera det insamlade materialet.  

 

3.1 Kunskapssyn 
 

Vi har valt att utgå från den hermeneutiska ansatsen i vår studie eftersom denna ansats har sin grund 

i att forskaren ska få förståelse för det valda studieobjektet (Eriksson, 2018) genom att utgå från 

människans olika sinnen och upplevda perspektiv (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det är även vad vår 

studie har strävat efter då vårt syfte har grundat sig i att få ökad förståelse för hur företagsledare 

arbetar med hållbart ledarskap genom honungsbi-ledarskap. För att svara upp till syftet har vi sökt 

ökad förståelse för ledares och medarbetares egna perspektiv, vilket följer den hermeneutiska 

ansatsen. Våra forskningsfrågor avser ge ökad förståelse för hur e-handelsledare arbetar långsiktigt 

med principerna innovationsförmåga, socialt och miljömässigt ansvar, samt investering i personal. 

Genom varje enskild forskningsfråga har vi kommit varje enskild del av principerna närmare, där de 

samtidigt har givit oss en helhetsförståelse för vår studie genom en kombination av de tre 

forskningsfrågorna tillsammans.  
 

Hermeneutiken har rötter i olika traditioner för tolkning (Sohlberg & Sohlberg, 2013), vilket vi 

anser passar vår studie väl. Då vi har utfört intervjuer i vår studie har vi samlat in material som vi på 

olika sätt behövt tolka. Detta har vi gjort dels genom att försöka sammanställa det material som vi 

har fått fram, dels genom att arbeta fram olika teman ur materialet för att enklare kunna tolka 

resultatet i relation till vår teoretiska utgångspunkt.  

 

3.2 Forskningsdesign 
 

Vi har genomfört vår studie på två olika företag och har av den anledningen valt att utgå från en 

jämförande design (Bryman & Bell, 2017) för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan 

två företag i samma bransch. Detta innebär att vi ställt olika frågor beroende på om det var chefer 

eller medarbetare vi intervjuade, för att kunna svara upp till vårt syfte som innebär hur ledare 

arbetar med hållbart ledarskap. På så vis ville vi skapa förutsättningar för både lika och olika 

perspektiv beroende på vilken synvinkel det observeras från, det vill säga om det var ledaren själv 
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som skulle berätta om sin position, eller medarbetaren som skulle beskriva cheferna och hur de som 

medarbetare upplever arbetsplatsen. 

 

Vi använde samma frågor för alla med chefsposition och samma frågor för alla medarbetare, 

oberoende av vilket företag vi intervjuade. Detta för att kunna jämföra och få en närmare förståelse 

för alternativa beskrivningar och förklaringar av respondenterna, vilket Yin (2007) menar är viktigt 

i en jämförande design. Vi ville genom denna design få en bredare uppfattning, men samtidigt 

behålla vår djupdykning om hur ledare inom e-handelsföretag arbetar långsiktigt med de principer 

vi valt ut från honungsbi-perspektivet. 

 

3.3 Kvalitativ ansats och fokus 
 
Vi har valt att utgå från den kvalitativa forskningsansatsen eftersom den är nära kopplad till vårt 

syfte med utgångspunkt att få djupare förståelse för vårt valda forskningsämne. Eriksson (2018) 

menar nämligen att kvalitativa metoder fokuserar på människan när forskaren närmare vill förstå 

förhållanden och tolka tankar, mål och handlingar. På så vis anser vi oss komma närmare vårt 

studieobjekt med en kvalitativ ansats. Till skillnad från kvantitativ forskning, som lägger mer fokus 

på mätningar, konkreta svar och resultat, omfattar kvalitativ forskning även en mer fyllig 

beskrivning av det som studeras från olika vinklar, vilket även innebär att det kan finnas mer än ett 

svar på en fråga (Bryman & Bell, 2017). Detta är något som vi i vår studie tillämpar då vi avsett 

förstå hur ledare arbetar med hållbart ledarskap utifrån olika valda perspektiv, vilket gör att vår 

ansats ligger i linje med den kvalitativa forskningens krav.  

 

Fokus i detta arbete ligger på hur ledare inom e-handelsföretag arbetar med hållbart ledarskap för 

att främja innovationsförmåga, social och miljömässig hållbarhet samt investering i personal. Detta 

innebär att studien inte tar hänsyn till de övriga perspektiven inom hållbart ledarskap och 

honungsbi-ledarskap, utöver dessa tre faktorer. Däremot använder denna studie tidigare forskning 

som har tagit hänsyn till dessa perspektiv, vilket då är för att jämföra, analysera och diskutera den 

empiri som studien genererar. Detta för att få en djupare analys och diskussion i studien, vilket 

Gioia, Corley, och Hamilton (2013) samt Bryman och Bell (2017) påtalar i syfte att få en mer 

bearbetad analys och diskussion. Detta har bidragit till att studien analyserats både genom att enskilt 

undersöka de olika delarna, samt genom att sätta ihop dem med varandra i syfte att diskutera 

likheter och skillnader. 
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3.3.1 Primärdata - semistrukturerade intervjuer   
 
Ur den kvalitativa ansatsen och den jämförande designen har vi valt att samla in information genom 

semistrukturerade intervjuer, av den anledningen att semistrukturerade intervjuer tillåter deltagarna 

att själva beskriva egna erfarenheter i en förvald, informell och avslappnad miljö (Pepper & Wildy, 

2009). Att respondenterna är avslappnade och befinner sig i en miljö de känner sig trygga i är, 

enligt Bryman och Bell (2017) en avgörande faktor för att en intervju ska bli bra. Vi har därför 

genomfört alla våra intervjuer på respondenternas respektive arbetsplats där de själva fått välja ut 

konferensrum som intervjuerna hållits i. På så sätt har de själva fått välja en miljö de efter våra 

förhoppningar känner sig hemma i. Vi har sedan, på ett så avslappnat sätt som möjligt, ställt våra 

frågor så respondenterna fått svara utifrån sig själva och sin egen uppfattning. Dels genom att börja 

prata lite allmänt om saker och ting innan intervjun, dels genom att låta respondenterna inleda med 

att presentera sig själva och vad de arbetar med i företaget för att få igång en dialog. I det avseendet 

lever semistrukturerade intervjuer upp till vårt syfte att låta informanterna, i det här fallet 

företagsledare och medarbetare, själva få beskriva sitt perspektiv.  

 

Ett visst mått av struktur är ändå viktigt i en undersökning med syftet att få förståelse och i viss mån 

kunna jämföra de olika fallen med varandra. Detta är ytterligare en anledning till att vi valt 

semistrukturerade intervjuer vilket Bryman och Bell (2017) menar innehåller mer struktur än 

exempelvis ostrukturerade intervjuer. Det innebär dock inte att vår intervjuprocess har varit 

strukturerad in i minsta detalj, utan det innefattar även en flexibilitet i den mening att 

intervjupersonerna själva fått uppfatta och förstå frågorna, samt svara utefter det som de upplever är 

viktigt. Vi har på så vis varit ute efter samtal som ska underlätta och skapa en mindre formell 

situation, vilket Pepper & Wildy (2009) menar är viktigt vid semistrukturerade intervjuer. 

 

Alvesson (2000) menar samtidigt att det är viktigt att inte förenkla eller idealisera 

intervjusituationen utifrån antagandet att de intervjuade är moraliska sanningstalare som ska ge 

fakta om organisationen ur rätt synvinklar och ska avslöja den riktiga sanningen. Flertalet 

kvantitativa forskare menar därför att tolkningsmetoder, såsom intervjuer, är opålitliga och inte 

objektiva nog eftersom forskaren kommer för nära inpå de intervjuade (Qu & Dumay, 2011). För att 

försöka nå en så riktigt bild som möjligt av det respondenterna har uttryckt i intervjuerna har vi 

försökt vara noggranna i våra val av frågor. Flertalet av de inledande frågorna har varit fria för egen 

tolkning av respondenten och har även givit oss flertalet olika svar som genererat både bredd och 

olika perspektiv till vår studie. Vi inledde även med att ställa lite mer breda allmänna frågor, för att 

sedan specificera oss närmare vår forskningsinriktning ju längre intervjun gått, och på så vis även 
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låta den intervjuade bli mer varm i kläderna och än mer bekväm i situationen (Doyle, 2004). Vårt 

syfte med studien har inte heller varit att söka en viss sanning, utan att få en djupare insyn i hur e-

handelsledare arbetar med hållbart ledarskap, vilket vi gjort genom att vara öppna för de svar som 

genererats i studien.  

 

De 10 intervjuerna som genomfördes för att samla in material spelades alla in efter samtycke från 

respondenterna och transkriberades sedan för att lättare kunna arbeta med materialet som vi fått 

fram. Eftersom vi även spelade in materialet blev det enklare för oss som intervjuare att lyssna mer 

ingående på vad respondenterna sagt istället för att behöva anteckna allting, vilket gav oss 

möjligheten att lättare kunna ställa följdfrågor. 

 

3.3.2 Litteraturinsamling och sekundärkällor 
 
I vår studie har vi främst använt vetenskapliga artiklar från databaserna Emerald Insight och 

Academic Search Elite, samt sökportalerna Google Scholar och Discovery, från biblioteket i 

Högskolan i Gävle. Vi har vidare sökt nyckelbegrepp som främst har innefattat: Sustainable 

leadership, Honeybee leadership, E-commerce, E-commerce managers, Sustainability, Sustainable 

development och Corporate Social Responsibility. Vi har även använt facklitteratur och böcker som 

vi har ansett främst givit oss en bredd att gå vidare i vårt val av metod men även i viss mån i 

teoridelen. Denna litteraturinsamling har bidragit till att vi kunnat svara upp på vårt syfte som 

grundar sig i att få förståelse för hållbart ledarskap, genom de valda principerna inom honungsbi-

ledarskap och hur dessa tar sig uttryck inom e-handelsföretag i Sverige. Enligt Bryman och Bell 

(2017) ska litteraturinsamling ge en kumulativ ansats till den studie som forskare vill genomföra. 

Detta har gjorts i syfte att avgränsa oss, se vad som tidigare har forskats på och vad resultatet av det 

har blivit. Genom de vetenskapliga artiklarna och utvalda böckerna vi har använt i vår studie anser 

vi oss ha fått en bra kumulativ grund till vår studie som helhet. 

 

Utöver detta har vi även använt sekundärkällor i form av webbsidor och tidningsartiklar i syfte att 

bättre kunna forma vår studie kring de företag som vi valt att intervjua. Detta gjordes för att skapa 

en relevant och tydlig studie som bidrar till att finna den informationen som behövs för att besvara 

frågeställningarna och syftet i arbetet. Detta menar flertalet forskare är en viktig punkt i formandet 

av studier då relevant information avgör hur trovärdig och relevant studien är för det studerade 

ämnet (Abdalla, Oliveira, Azevedo, & Gonzalez, 2018; Bryman & Bell, 2017). Dessa 
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sekundärkällor innefattade företagens egna webbsidor, appar, artiklar i tidningar om företagen samt 

information från utomstående som varit i kontakt med dessa företag.   

 

3.3.3 Val av företag 
 
Vi har valt ut två företag till vår studie där vi först och främst fokuserat på att kontakta företag 

inriktade mot e-handel. Eftersom vi i vår studie avsett att utgå från den innovativa e-

handelsbranschen ansåg vi att det var ett måste att få tag på respondenter som har insyn i branschen. 

Vi ville även se till att de utvalda företagen var någorlunda lika stora avseende personal, ekonomi 

och inriktning för att vi skulle kunna analysera och jämföra de olika fallen på ett likvärdigt sätt. 

Risken hade annars varit att vi jämfört olika företag med olika mycket resurser som kan vara 

avgörande för vad det finns för möjligheter kring att arbeta med ett hållbart ledarskap (Qu & 

Dumay, 2011). Samtidigt ville vi även se vilka skillnader och likheter det finns när två lika stora e-

handelsföretag arbetar med hållbart ledarskap, oberoende av om de arbetar med varor eller tjänster. 

Detta för att kunna få en bredare bild av e-handelsbranschen. Vi har vidare inte ställt några 

ytterligare krav på företagen avseende redan implementerade strategier av långsiktig hållbarhet om 

de principer vi valt ut att studera. Detta eftersom vi då ansåg oss få en mer allmän och riktig bild av 

hur hållbart ledarskap ser ut inom de utvalda företagen. 

 

Vi hörde av oss till flertalet företag inom e-handelsbranschen som vi efter egen granskning av 

information om de olika företagen, främst från internet samt genom tips från bekanta och vänner, 

valt ut. Vi fick därefter kontakt med tre e-handelsföretag som vi avsåg utföra vår studie genom. Alla 

företag var startupföretag och inkluderade ett varuföretag, ett som säljer både varor och tjänster 

samt ett som enbart säljer tjänster. Eftersom ett av de tre utvalda företagen hoppade av när vi skulle 

utföra våra intervjuer hos dem, fick vi istället vända oss till de två företagen som vi hade. Vi är 

medvetna om att det såklart kan speglas i vårt resultat att vi enbart intervjuat företagsledare och 

medarbetare på två företag istället för de tre planerade. Samtidigt anser vi att två företag ändå ger 

oss möjligheten att dyka djupare i ämnet och samtidigt kunna jämföra dessa med varandra.  

 

3.3.4 Utformning av intervjufrågor och intervjuguide 
 

Eftersom vi valt att använda semistrukturerade intervjuer, är det enligt Bryman och Bell (2017) bra 

att använda sig av en fråge- eller intervjuguide för att täcka de frågeställningar som vi velat få svar 

på i vår studie. Vi utformade våra intervjufrågor på ett sätt som gjorde det möjligt för oss att försöka 

förstå de intervjuades egna perspektiv samt hur de upplever sin verklighet, vilket är en viktig 
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grundsten vid utformandet av en intervjuguide, enligt Bryman & Bell (2017), och dessutom även 

nära kopplat till vårt syfte med studien som då kräver ledares och medarbetares perspektiv på saken.  

 

Vi har i formandet av våra intervjufrågor utgått från syftet med studien och även i anknytning till 

hur vi valt att formulera våra forskningsfrågor. Frågorna är därför ställda utifrån hur företagen på 

olika sätt arbetar långsiktigt i olika avseenden som rör deras mål med verksamheten, personal, 

utveckling, och miljön både inom och utanför företaget i form av social miljö och miljöpåverkan. 

Dessa intervjufrågor var endast till för att inleda konversationerna och inte något som styrde 

konversationens gång. Som nämnts tidigare försökte vi anpassa frågorna till både chefer och 

medarbetare utifrån relevans för båda parternas roll i företagen (Se bilaga, 1.0 och 1.1). Vidare 

använde vi även följdfrågor där vi efterfrågade exempel på händelser som relaterades till frågorna 

där respondenterna fick chansen att utveckla svaren, och ge oss en tydlig bild av vad de menade. 

Detta gjordes i syfte att ge respondenterna chansen att tänka efter om de händelser som de 

relaterade till för att de utförligt skulle kunna beskriva svaren, samt att få respondenterna att svara 

mer bekvämt genom konkreta exempel och inte behöva gå in på svar som i teorin kan passa 

sammanhanget, men som inte har någon koppling till deras arbetsplats eller upplevda erfarenhet. 

Detta hade inte heller gynnat oss i vår studie. 

   

Intervjuguiden (Se bilaga, 1.2) som vi har använt under intervjuerna har specifikt varit till för att 

analysera, observera samt fånga upp den information som varit relevant för studien. Med andra ord 

använde vi frågeformulären som en inledning till vårt syfte och frågeställningar, medan vi under 

samtalets gång analyserade och observerade svaren, samt antecknade relevant information och 

avvikelser. Bryman och Bell (2017) påtalar att syftet med semistrukturerade intervjuer är att få 

ordning på ämnet som undersöks, men att intervjupersonen ska få tillräckligt med frihet att svara 

med egna ord. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att intervjuaren inte ska leda 

intervjupersonerna till svar de själva vill få fram. Detta har vi tagit hänsyn till i denna studie genom 

att vi vid inledandet av intervjuerna förklarade att intervjufrågorna endast hade till uppgift att skapa 

konversation och inte var ett måste att få svar på. Konversationens gång bestämdes av 

intervjupersonen som i sin tur kunde ta stöd av frågorna. 

 

För att säkerhetsställa att våra anpassade frågor inte missuppfattades eller var för svåra att förstå 

utförde vi två pilotintervjuer där vi den ena gången utgick från chefsfrågorna, för att därefter utgå 

från medarbetarfrågorna. Svaren från dessa intervjuer har inte bearbetats eftersom dessa endast var 

till för att testa frågorna, och inte för att få faktiska användbara svar till vår studie. 
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3.3.5 Tabell över respondenter 
 

För att respektera respondenternas villkor för deltagande i form av att de alla velat vara anonyma 

har vi valt att ge dem fiktiva namn. Chef 1A är COO, Chief Operating Officer, och en av grundarna 

på Företag 1, vilket innebär att hen har ansvar för det operativa arbetet inom organisationen. Det vill 

säga som leder och ansvarar för att det vardagliga arbetet i organisationen ska fungera som planerat. 

Chef 2A, är CFO, Chief Financial Officer, på Företag 1 vilket innebär ansvar över ekonomin och 

ekonomiavdelningen. Medarbetarna 1A, 2A och 3A arbetar inom olika områden på företaget med 

marknadsföring, fabrikssamarbeten och som Social Commerce Coordinator. Den sistnämnda 

innebär mycket samarbeten med andra varumärken och företag, i syfte att skapa en unik och 

specifik produkt med avsikt att uppnå en konkurrensfördel på marknaden. 

 

Chef 1B är VD och medgrundare på Företag 2 och ansvarar för att se över alla avdelningar samt se 

till att dessa samarbetar på ett bra sätt. Chef 2B arbetar som Pooling Services Manager, där hen 

ansvarar för konsultpoolen på företaget, samt bemanning. Chef 3B ansvarar för säljavdelningen på 

företaget och är teamledare för säljteamet. Medarbetare 1B och 2B arbetar på avdelningar inom 

sälj- respektive kundrelationer.  

 

Vi har valt ut dessa respondenter då vi försökt få en sådan stor bredd på företagen som möjligt 

genom att tillfråga flera olika avdelningar, både avseende deras medarbetare och chefer. 

 

 
Figur 3. Tabell över respondenterna i studien. 

 

3.3.6 Urval 
 

För att genomföra en undersökning är relevans, storlek och urval viktiga aspekter, om inte till och 

med de viktigaste aspekterna för studiens genomförande (Bryman och Bell, 2017). För att 

genomföra denna studie har vi valt att utföra 10 intervjuer där fem av dessa avser chefer och fem 

avser medarbetare, och där fem intervjuer har gjorts på varje företag. Anledningen till att vi valt att 

använda fem chefer och fem medarbetare är för att spegla vårt syfte. Chefsintervjuerna har 
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genomförts för att få svar på vårt syfte och frågeställningar, medan medarbetarintervjuerna gjorts i 

syfte att ge ett bredare perspektiv, som kan ses med andra ögon. Vi ville även se hur olika chefer 

inom olika företag arbetar med hållbart ledarskap inom e-handelsbranschen medan vi också ville 

skilja på hur olika chefer inom samma miljö kan agera olika. Slutligen valde vi att använda två 

respektive tre medarbetare per företag för att totalt sett få lika många perspektiv och synvinklar från 

medarbetarperspektivet som ledarperspektivet. Vi är medvetna om och har även tagit hänsyn till att 

olika personer har olika perspektiv samt uppfattningar av verkligheten, vilket är intressant för oss då 

det speglar vårt syfte med denna undersökning, och detta kan se olika ut genom olika ögon. 

     

3.3.7 Målstyrt urval  
 

Vi har strategiskt valt ut relevanta respondenter som ska kunna svara upp till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Det innebär att vi har använt ett målstyrt urval som är en form av icke-

sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2017) där vi förutom att noga välja ut respondenter även noga 

valt ut organisationer, som arbetar med e-handel, då vår studie avser att undersöka hållbart 

ledarskap inom just e-handelsbranschen. Vi hade med andra ord inte kunnat intervjua en 

gruvarbetare om hur det är att leda ett e-handelsföretag.  

 

Vi är även medvetna om att vi i vår studie, genom ett målstyrt urval inte kan generalisera vårt 

resultat till en population, men det är inte heller syftet med vår studie. Vi vill på ett djupare plan få 

en närmare förståelse för hur ledare inom e-handelsföretag kan arbeta med hållbart ledarskap. Det 

målstyrda urvalet har därmed hjälpt oss att söka upp relevanta respondenter till vår studie som kan 

svara upp till syftet med studien. Genom exempelvis bekvämlighetsurval eller ett urval som enbart 

ska spegla variation, hade det endast försett oss med framtvingade respondenter som av en 

tillfällighet funnits tillgängliga eller som fått vara med bara för att de skiljer sig åt från en annan 

respondent (Bryman & Bell, 2017). Utan ett målstyrt urval hade det kunnat resultera i ett skevt 

resultat som inte kunnat svara upp på vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

 

3.4 Kvalitetsmått 
 
På grund av olikheter mellan kvantitativ och kvalitativ forskning rekommenderar vissa forskare att 

lägga fokus på olika kvalitetskrav beroendepå val av ansats (Abdalla et al., 2018; Bryman & Bell, 

2017). Reliabilitet och validitet är, enligt Bryman och Bell (2017), de begreppen som avgör hur hög 

kvalitet en studie med kvantitativ ansats har, medan det i kvalitativa studier används alternativa 

begrepp, som trovärdighet och äkthet. Eftersom vi har en kvalitativ ansats i vår studie har vi därför 

valt att utgå från begreppen trovärdighet och äkthet. Dessa begrepp tar även hänsyn till andra etiska 
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och praktiska faktorer, så som anonymitet, vilket passar kvalitativ forskning i syfte att styrka 

studien, samt att uppnå en så hög kvalitet som möjligt.  

 

3.4.1 Trovärdighet 
 
Trovärdighet delar forskare in i fyra delkriterier som innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering (Abdalla et al., 2018; Bryman & Bell, 2017). Tillförlitlighet i detta 

sammanhang innebär att forskaren skall skapa en riktig uppfattning av den verklighet som studerats 

då det kan finnas flera olika beskrivningar av denna verklighet (Bryman & Bell, 2017). För att 

åstadkomma tillförlitlighet i kvalitativa studier som använder semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, kan forskarna försöka föra en dialog med respondenterna i syfte att bekräfta 

att resultatet speglar respondenternas uppfattning vilket vi gjort i denna studie (Abdalla et al., 2018; 

Bryman & Bell, 2017). Vi har fört enskilda e-postdialoger med samtliga respondenter i vår studie, 

där dessa har fått studiens resultat förmedlat till sig, vilket av etiska själ och anonymitetsskäl 

gjordes enskilt, och tas upp senare i studien. Efter resultatet förmedlats till samtliga respondenter 

har de haft chansen att lägga till eller ändra information som saknats eller har uppfattats fel av oss, 

vilket gjorts i syfte att få en opartisk och klar bild av det som sagts i intervjuerna. 

 

Överförbarhet som är det andra delkriteriet inom trovärdighetsbegreppet syftar till att generalisera 

studiens resultat i den kontexten den är gjord, så att det kan tillämpas i olika miljöer inom denna 

kontext (Abdalla et al., 2018; Bryman & Bell, 2017). När det kommer till överförbarhet i kvalitativa 

studier är detta svårt att uppnå då verkligheten studeras utifrån människors ögon där uppfattningen 

från person till person skiljs åt. Av denna anledning har denna vi i studie inte lagt mycket fokus på 

detta kvalitetsmått men ändå försökt uppnå en så hög överförbarhet som möjligt genom att skapa en 

utförlig beskrivning av den verklighet som studerats. Detta har vi gjort genom att beskriva hur 

ledare, genom hållbart ledarskap, arbetar med frågor om innovationsförmåga, social och 

miljömässig hållbarhet samt investering i personal, inom e-handelsbranschen.  

 

Vi har även försökt uppnå en bred diskussion med flertalet synvinklar, genom både 

medarbetarperspektiv och ledarperspektiv, för att kunna analysera och föra en kritisk diskussion i 

syfte att få en djupare insyn i denna kontext. Vidare har vi även använt tidigare forskning för att, 

jämföra resultat från dessa med studiens egna resultat i syfte att få en djupare insyn i hur faktorerna 

innovationsförmåga, social och miljömässig hållbarhet samt investering i personal skiljer sig åt eller 

samspelar inom de olika verkligheter som studerats. 
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För att uppnå pålitlighet inom begreppet trovärdighet ska forskaren förhålla sig kritisk till den egna 

forskningen (Abdalla et al., 2018; Bryman & Bell, 2017). Forskarna ska även försöka skapa en 

fullständig redogörelse för varje del i arbetet utifrån vilken de själva och en kamrat eller kollega 

kritiskt kan granska innehållet, del för del (Bryman & Bell, 2017). Denna studie strävar efter att 

uppnå pålitlighet genom kritisk granskning i form av oppositioner samt innehålls- och 

strukturgranskningar, vilket genomförts av såväl studiekamrater, som av handledare och 

examinator. Detta innebär alltså att studien granskats kritiskt både från forskarnas håll, men även 

från externa parter, vilket bidragit till bättre förståelse för hur det som studeras tolkats, samt 

huruvida tolkningen varit opartisk.  

 

För att uppnå konfirmering inom begreppet trovärdighet, skriver Bryman och Bell (2017) att 

forskarna skall säkerställa att egna värderingar och teoretiska inriktningar inte påverkar studiens 

resultat och det redovisade resultatet i den mån det är möjligt. Med andra ord ska forskarna redovisa 

resultatet fullständigt i den kontext och miljö från vilket empiriskt material är insamlat (Abdalla et 

al., 2018). Denna studie försöker att uppnå detta genom att tydligt skilja på resonemang och 

argument som kommer från empiri, teori samt tidigare forskning. Vidare försöker vi i denna studie 

hålla oss så objektiva som möjligt och inte lägga in egna värderingar i studien överhuvudtaget.    

 

För att uppnå hög trovärdighet har vi slutligen, med noggrannhet och en granskande syn, valt ut det 

tidigare nämnda målstyrda urvalet av respondenter till studien. Detta har gjorts i syfte att få en så 

relevant insamlad information som möjligt, vilket enligt forskare är viktigt då fel vid urval och 

datainsamling ifrågasätter hela studiens relevans, utförande och framförallt trovärdighet (Abdalla et 

al., 2018).  

 

3.4.2 Äkthet 
 
Äkthet beskriver Bryman och Bell (2017) som ett begrepp vilket behandlar mer generella frågor 

som huruvida studien ger en rättvisande bild av den sociala situation och miljö som studeras. Det 

innefattar hur de personer som medverkat i studien får en korrekt bild av den sociala situationen och 

miljön som respondenterna uppfattar den. Vidare lyfts också frågor som hur mycket studien hjälper 

de medverkande personerna att få en korrekt bild av hur andra upplever den sociala situationen och 

miljön som de lever i (Bryman & Bell, 2017). Ytterligare handlar begreppet äkthet om hur mycket 

undersökningen bidrar till att ge de medverkande personerna möjlighet att ändra på sin situation 



 
 

30 
 

samt hur mycket den påverkar dem att genomföra ändringar för förbättring i deras situation och 

miljö (Bryman & Bell, 2017). Denna studie har behandlat dessa frågor genom att försöka ge en så 

rättvisande bild som möjligt av den sociala situation och miljö som de som medverkat i studien 

uppfattat att de lever i. Vidare försökte vi även bidra till att de medverkande personerna fick 

möjligheten att lära sig mer om sin situation och miljö för att ändra och förbättra dessa genom att 

förmedla det resultat som framkommit i studien, genom de enskilda e-postmeddelanden som 

skickats ut till varje respondent, som vi tidigare nämnt. 

 

3.4.3 Etiska överväganden och anonymitet 
 
Vi har valt att utgå från fyra etiska principer i vår studie. Dessa avser informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet, och skapar på olika sätt riktlinjer för 

hur förhållandet mellan forskare och respondent vid oenigheter kan lösas kring en studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att följa alla dessa fyra krav har vi innan varje påbörjad intervju 

förklarat bakgrunden till, och syftet med vår studie för respondenten. Vi har även försett varje 

respondent med ett samtyckesformulär (Se Bilaga 2.0). Formuläret har behandlat deltagarnas 

frivilliga medverkan och deras rätt att avbryta sin medverkan, vilket relaterat till 

informationskravet. Den medverkande har i formuläret även fått information om att de själva får 

bestämma rätten till hur länge och på vilka villkor de ska delta i vår studie vilket lever upp till 

konfidentialitetskravet. Den medverkande har även i formuläret fått information om att de när som 

helst och utan någon som helst anledning kan avbryta sin medverkan i studien, vilket lever upp till 

nyttjandekravet. Avslutningsvis har deltagarna sedan fått skriva under och därmed fått lämna 

samtycke till att delta i studien, som då innefattar samtyckeskravet.  

 

Som ett led i samtyckesformuläret har deltagaren, förutom att få skriva under samtyckesformuläret 

till att delta i studien, dessutom fått välja om de velat vara anonyma eller inte. Då alla våra 

respondenter har valt att vara anonyma har vi därför även bytt ut namnen och dessutom inte valt att 

skriva ut företagens namn. Detta på grund av att respondenternas identiteter inte på något sätt ska 

kunna kopplas ihop med vår studie, vilket Yin (2007) menar är extra viktigt om slutrapporten på ett 

eller annat sätt kan påverka de personer som studerats eller intervjuats. Då vi dessutom valt ut 

företag med likvärdigt antal anställda, har det inneburit att varje företag inte har så många anställda 

till antalet eftersom de är startups, vilket vi anser visar vikten av anonymitet i vår studie är extra 

viktig. Detta på grund av att det kan bli ännu enklare för utomstående eller chefer att räkna ut vem 

som intervjuats. 
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Det är även viktigt att den intervjuade känner sig skyddad av sekretess, har rätten till ett privatliv 

samt att få bestämma över sin egen medverkan i studien (Bryman & Bell, 2017). Qu & Dumay 

(2011) menar att detta är extra viktigt när intervjuer med anställda genomförs och som innefattar 

deras egna arbetsliv, eftersom det kan komma att påverka deras ställning med arbetsgivaren på ett 

oönskat sätt. Det är därför av stor vikt att insamlat material kan hållas anonymiserat. Eftersom vårt 

arbete behandlar hur ledare arbetar med hållbart ledarskap, där frågorna ställs till både chefer och 

anställda, ansåg vi att svaren eventuellt skulle kunna komma att särskilja sig en del beroende på 

vem som intervjuats, både med fokus samt perspektiv mellan chef och chef, men även mellan 

anställd och chef, eller anställd och anställd. 

 

3.5 Källkritik  
 
En annan viktig del inom en studie är att kunna vara kritisk mot de källor som ingått i studien. 

Eneroth (2005) menar bland annat att det finns vissa problem som kan uppkomma vid 

litteraturinsamling och sekundärdata. De artiklarna vi har baserat vår teori på är inte helt fria från 

egna värderingar, vilket kan ha skapat en personlig innebörd och egen tolkning av författaren. Ett 

annat problem handlar om böcker och rapporter som inte bara samlat in information, utan även 

sammanfattats i vissa bestämda begrepp och vinklar, där författaren vill uttrycka ett visst 

vetenskapligt ställningstagande. 

  

För att arbeta med det har vi främst försökt studera varje enskild artikel genom dess allmänna 

innebörd och inte försökt fokusera på vad varje mening betyder eller bara återspeglat vad de 

kommit fram till för resultat. Vi har även jämfört dessa med flertalet andra artiklar för att få en så 

bred bild som möjligt till vårt eget teorikapitel, vilket vi grundat vår studie på. Vi har även använt 

artiklar som är peer reviewed, vilket innebär att andra forskare har granskat och utvärderat 

materialet i artikeln. Dessutom har vi försökt att använda så nya artiklar som möjligt för att visa på 

nyare forskning inom området samt försökt få en högre trovärdighet till vår egen studie genom 

arbeten som nyligen blivit granskade. Vi har även försökt lösa begreppsbildningar och 

förutbestämda vinklar genom att leta efter samma begrepp i olika facklitteratur och se om de 

överensstämmer med varandra. På så sätt har vi försökt undvika de problem som Eneroth (2005) 

nämner.    
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3.6 Metodkritik 
 
Kvalitativ metod får ofta kritik för att den visar en så pass liten del som inte är representativ för 

befolkningen eller som inte genererar ett generaliserbart resultat. På så sätt menar flera forskare att 

det inte heller genererar den typen av forskning som återspeglar verkligheten eftersom den inte är 

replikerbar (Eneroth, 2005). Vi menar att syftet med vår studie inte innebär att generalisera, och 

skulle studien replikeras och utföras igen kan det innebära olika resultat beroende på urval, tid, 

tolkning samt andra faktorer där svaren kan variera.   

 

En risk med intervjuer menar Bryman och Bell (2017) är att den intervjuade ofta önskar ge en 

positiv bild av sig själv och svar som de anser är socialt önskvärd, då i jämförelse med svar som är 

mer negativt riktade och som i många fall kanske efterliknar den verklighet de faktiskt upplever. På 

så vis kan denna önskan även påverka de svar som respondenten ger i intervjun. Detta är även något 

som kan ha påverkat de svar vi har fått från respondenterna och därmed vinklat vårt resultat åt ett 

visst håll. Vi anser samtidigt att vi har fått blandade svar från respondenterna som både innehåller 

positiva och negativa sidor av hur de själva upplever sin vardag och sin utveckling på företaget de 

arbetar på. Däremot har vi i denna studie tagit hänsyn till att respondenterna kan ha personliga eller 

professionella avsikter och har på grund av det försökt analysera, jämföra, samt kritiskt granska 

svaren som intervjuerna genererat i syfte att få en så opartisk och tydlig bild som möjligt.   

 

På samma sätt kan även frågorna vi har ställt till respondenterna ha tolkats på olika sätt och därmed 

spelat en viktig roll för det resultat vi har fått fram. Vi är även medvetna om att val av andra 

respondenter och företag kunde ha givit oss annorlunda resultat till vår studie (Bell, 2015). Likaså 

har vår tolkning av materialet spelat en viktig roll för studien, vilket kan ha påverkat den i en viss 

riktning. Samtidigt är tolkandet en viktig del av vår uppsats eftersom vi har utgått från den 

hermeneutiska ansatsen. Ett annat problem med intervju som insamlingsmetod innefattar att ingen 

av oss är van att intervjua, vilket kan innebära att vi ställer frågor och uttrycker oss på ett sätt som 

även får den intervjuade att svara på ett visst sätt (Bryman & Bell, 2017). Vi har haft detta i åtanke 

och försökt minimera sådana händelser där vi stimulerat intervjun på ett sätt som avvikit från syftet 

och som givit otydliga och irrelevanta svar.  

 

Risken för bortfall är dessutom stor vid intervjuer, menar Bell (2015), eftersom respondenterna 

svarar på förutbestämda frågor av de intervjuade och därmed kanske inte tänker på eller utvecklar 

allt som annars hade kunnat varit till studiens fördel. På så sätt kan en oupptäckt skevhet i materialet 

skapas och därmed ge ett annorlunda resultat. Vi är därför medvetna om att våra frågor kan ha 



 
 

33 
 

utelämnat svar som hade kunnat genererats om vi ställt andra frågor. Däremot har vi försökt bemöta 

detta genom följdfrågor och frågor där vi bett om exempel för att få respondenterna att öppna upp 

och ge så utförliga svar som möjligt. 

 

3.7 Analysmetod 
 
Ur de 10 intervjuer som vi har genomfört på de två olika företagen har vi analyserat vårt material 

genom att försöka få fram olika teman. Bryman och Bell (2017) menar att dessa teman är till för att 

gruppera olika övergripande begrepp för att på ett enklare sätt kunna bryta ner materialet som 

samlats in. Arbetet med dessa teman började därför egentligen direkt när vi genomförde den första 

intervjun och pågick hela vägen fram till att vi hade utfört den sista och hade transkriberat alla 

intervjuerna.  

 

För att finna teman har vi först och främst utgått från våra forskningsfrågor som innefattar 

hållbarhetstänk i företagens innovationsförmåga, miljömässigt och socialt ansvar samt investering i 

personal. Eftersom dessa forskningsfrågor även varit grunden till våra intervjuer har vi utifrån det 

insamlade materialet arbetat fram fyra teman som har en nära koppling till våra forskningsfrågor, 

nämligen hållbar företagsutveckling, utveckling av innovationsförmåga, miljömässigt och socialt 

ansvar samt personalinvesteringar. Anledningen till att vi har valt dessa fyra teman är för att vi ville 

separera hållbar företagsutveckling, som innefattar långsiktigt perspektiv, från de övriga tre för att 

komma närmare hur de arbetar långsiktigt. Detta för att sedan kunna applicera svaren vi fått fram på 

de tre övriga teman i analysen eftersom dessa enskilt utgör varsin forskningsfråga, medan det 

långsiktiga perspektivet ingår i alla tre.  

 

Med utgångspunkt från varje enskilt tema har vi återigen gått igenom vårt framtagna material flera 

gånger om och tagit fram kategorier som hör till varje tema. Detta menar Yin (2007) arbetas fram 

genom att jämföra olika begrepp som finns i materialet, och som på olika sätt blir en del av de 

teman som vi tidigare arbetat fram. Vi har därför kategoriserat tre begrepp till varje tema för att få 

en bra överblick och samtidigt hålla nere antalet, då vi ansåg att fler kategorier hade gjort analysen 

lite för bred. Dessa kategorier innefattar trender, effektiva investeringar och långsiktig planering till 

första temat hållbar företagsutveckling. Förnyelse, anpassning och ständig förändring tillhör temat 

om utveckling av innovationsförmåga, och kategorierna miljö, motverka slöseri samt 

organisationskultur kopplar vi samman med temat om miljö och socialt ansvar. Intern miljö, 

utbildning och eget ansvar faller under det fjärde temat, personalinvesteringar. Vi har därefter döpt 

varje rubrik i empirin efter de teman vi har fått fram, där kategorierna följer inom parentes efter 
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varje temarubrik. Vi har sedan utifrån dessa teman och kategorier sammanfattat vårt framtagna 

material i analysen och sedan försökt koppla samman dessa med vårt teoretiska avsnitt. Vi har 

därefter utifrån kategorierna försökt jämföra de två företagen i syfte att lyfta fram likheter och 

skillnader. Detta för att kunna skapa en diskussion genom vilken vi sedan besvarar vårt syfte och 

redogör för vårt bidrag till forskningen genom studien.  

 

3.8 Analysmodell 
 

 
Figur 4. Egen långsiktig hållbar ledarskapsmodell för analys. 

 

Utifrån vår analys har vi valt ut tre kategorier som vi kopplat till varje enskild princip. Förnyelse, 

anpassning och ständig förändring är ihopkopplade med principen innovationsförmåga. Intern 

miljö, utbildning och eget ansvar hör till investering i personal och miljö, motverka slöseri och 

organisationskultur hör till principen miljö och socialt ansvar. Under dessa har vi i modellen valt att 

sammanställa de tre kategorier som hör till det hållbara, långsiktiga perspektivet. Dessa innefattar 

trender, effektiva investeringar samt långsiktig planering, och är alla på olika sätt en del av alla tre 

principer innovationsförmåga, investering i personal samt miljömässigt och socialt ansvar. Det 
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långsiktiga perspektivet har fått en egen rubrik i empirin för att belysa den hållbara 

företagsutvecklingen, men arbetas under analyskapitlet in under de tre olika principernas rubriker 

för att enklare kunna svara upp på våra forskningsfrågor som även dem är tre till antalet och 

innefattar varsin princip.  
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4. Empiri  
 
I detta kapitlet presenteras det empiriska materialet som sammanfattar de båda företagen för sig i 

syfte att enklare kunna finna likheter och skillnader mellan dem. Varje enskilt tema har fått en egen 

rubrik som innehåller de kategorier vilka genererats från studiens intervjuer. 

 

4.1 Företag 1 
 
Det första företaget som vi har intervjuat i vår studie är ett svenskt modeaccessoarföretag som säljer 

smycken, samt är det varuföretag som vi har valt ut till vår studie. Företaget driver främst 

försäljning via e-handel, men även via utvalda distributörer. Företaget är en startup som bildades 

2015 och har idag 20 anställda.  

 

4.1.1 Hållbar företagsutveckling (trender, effektiva investeringar, långsiktig planering)  
 
För Företag 1, som är ett modeaccessoarföretag, innebär ett långsiktigt perspektiv enligt Chef 1A att 

tänka på modetrender, vad som händer runt omkring företaget och förstå hur beroende de är av sin 

omvärld. För att hela tiden vara i framkant samt försöka förutspå framtiden och vad kunderna 

önskar är det viktigt att en hel del research ständigt görs i syfte att följa med i vad som är inne och 

trendigt. Det menar även flera medarbetare, att deras roller innebär mycket research, att punkta upp 

modetrender som kommer att komma, vad som kan komma att hända om två till fem år, och vad 

som kan göras i syfte att utnyttja denna information till företagets fördel. 

 

Förutom research och trender menar Chef 2A att företaget på kort sikt effektivt behöver kunna 

investera i saker som kan generera långsiktiga vinster och marknadsandelar. Hen menar att det 

exempelvis innebär att kunna planera vilka produkter som ska produceras om ett, två eller tre år för 

att företaget ska kunna leva vidare. Medarbetare 1A fyller även i att deras långsiktiga investeringar 

innebär hur de planerar marknadsaktiviteter idag och vad dessa kan komma att resultera i det långa 

loppet. Det kan då handla om hur en kampanj i framtiden ska se ut, eller hur de väljer att 

marknadsföra en produkt på ett visst sätt och vad detta kan generera för företaget framöver. 

Samtidigt menar Medarbetare 3A att hen mer dessa kampanjer som kortsiktiga mål eftersom de på 

företaget ofta strävar efter att snabbt kunna se resultat när de arbetar med samarbeten och 

kampanjer. Hen menar vidare att det kan vara svårt att planera långsiktigt inom marknadsföring 

eftersom marknaden svänger snabbt hela tiden. 
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En annan aspekt för Företag 1, menar Medarbetare 2A, är hur de ska nå ut och kunna behålla den 

bästa arbetskraften i det långa loppet, vilket i sin tur kan generera ekonomiska fördelar för företaget 

tillsammans med en stabil och trevlig arbetsplats. 

 

“Jag tror en annan aspekt är, hur attraherar vi här på Företaget den bästa arbetskraften, som gör 

att vi på sikt kan växa ännu mer, med duktiga, kompetenta och drivna människor.” - Medarbetare 

2A 

 

Chef 1A menar samtidigt att de på ledningsnivå varit dåliga att sätta upp långsiktiga mål för 

verksamheten, vilket även resulterat i att dessa inte heller har kunnat kommuniceras ner på 

respektive avdelningar på företaget. Hen menar vidare att det är något som de är tvungna att arbeta 

vidare med inom organisationen. Medarbetare 1A fyller även i att hen anser att de ofta är bättre att 

sätta upp kortsiktiga mål jämfört med långsiktiga eftersom dessa är närmare i tiden och på så sätt 

lättare att rikta in sig mot. Chef 1A menar samtidigt att hen i det egna arbetet varit tvungen att bli 

mycket mer organiserad och disciplinerad under tidens gång, då arbetet i början gick ut mycket på 

att släcka bränder och arbeta med ett problem först när det dyker upp. Numera handlar det istället 

om att försöka skapa rutiner och processer samt att följa upp dessa och utvärdera hur arbetet gått, 

vad som hade kunnat göras bättre, samt hur de ska planera för dessa i framtiden för att allt ska 

fungera så smidigt och hindersfritt som möjligt. 

 

4.1.2 Utveckling av innovationsförmåga (förnyelse, anpassning, ständig förändring) 
 
Att konstant utmanas av nya oförutsägbara utmaningar och jobba med förnyelse, och att hitta nya 

lösningar är ett vardagligt arbete inom Företag 1, menar Chef 1A och Chef 2A. Detta beror på att de 

är verksamma inom områden som utvecklas i en hög takt samt att det tidigare inte funnits något 

förarbete inom deras nischer, men även på grund av att de är ett startupbolag. De har därför fått 

arbeta mycket med att ta snabba beslut samt anpassa dessa efter vad företaget behövt just då. 

 

“Det är ju en väldigt stor del av ens vardag att jobba mycket ad-hoc. Jag tror att när man jobbar i 

ett startup-bolag och inom e-handel egentligen, så finns det alltid problem som dyker upp, det är 

väldigt ofta som saker och ting sker där det inte finns, det finns inga lathundar...” - Chef 2A 

 

Flera Medarbetare pekar även på den konstanta utvecklingen i system och teknologi. För att följa 

tidigare nämnda modetrender blir anpassning till dessa förändringar av stor vikt för företagets 
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utveckling. Chef 2A menar att förnyelse i bolaget sker hela tiden i form av rent teknologiska 

förändringar, allt från att förändra sin e-handelsplattform, till att byta betallösningar efter vad 

marknaden efterfrågar. Medarbetare 2A menar vidare att förnyelse och ständig förändring är en stor 

del av hens arbete i samarbetet med fabriker och att skapa nya produkter att sälja. 

 

“Mycket av min tid har initialt varit att förstå, vad krävs av någon som har mitt jobb, vad ska man 

veta, vad är ok att inte veta osv. Den förändringsprocessen, den sker fortfarande. Därför att ju fler 

produkter vi får, desto fler produkter måste jag lära mig nya saker om.” - Medarbetare 2A 

 

Alla medarbetare på Företag 1 menar även att de ständigt utvecklas på företaget, både personligt 

och i sin arbetsroll. Medarbetare 3A påpekar att hen får bra stöd i arbetet samt alltid blir hörd när 

det är något hen vill kunna påverka. Både Medarbetare 2A och 3A menar att de aldrig tidigare 

arbetat i de roller som de har på Företag 1 och att de får mycket fritt utrymme att själva testa sig 

fram, även om de båda är tydliga med att det oftast inte är de som säger sista ordet, då det är 

cheferna som oftast tar de avgörande besluten. Medarbetare 1A och 3A menar vidare att de även har 

veckomöten med sin chef för att följa upp hur arbetet gått, men även för att diskutera personliga 

saker, vilket de anser är positivt för deras utvecklingskurva, både på ett personligt plan och i arbetet.  

 

Det är lika viktigt att anpassa sig till marknaden som det är att följa med i utvecklingen. Detta anser 

flertalet medarbetare och chefer på Företag 1 är viktigt för e-handelsföretag då de ser att fler och 

fler branscher och butiker börjar flytta sig mot online-baserade lösningar. Chef 1A menar att det 

finns vissa trösklar i den moderna e-handeln såsom tid att få paket, att behöva hämta upp paketet 

hos ett postombud, samt eventuellt även skicka tillbaka, om det inte lever upp till förväntningarna. 

Jämfört med traditionell fysisk handel där kunder kan prova, känna och klämma på produkten samt 

se den med egna ögon, vilket är omöjligt att leva upp till vid e-handel. Detta är en av anledningarna 

enligt Chef 2A att de använder sig av distributörer vid sidan av sin e-handel. Chef 2A menar vidare 

att innovativa lösningar som sker inom e-handel såsom gratis hemleverans, användarvänlighet och 

fördelaktiga erbjudanden, så som pris, är en stor nyckel för e-handeln och Företag 1 fortsatta 

framgång. Detta krav på innovationsförmåga har enligt Chef 1A även lett till att Företag 1 förnyat 

sättet att sälja samt utvecklat säljtekniker och produkter för att bemöta denna utveckling på bästa 

sätt.  
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4.1.3 Miljö och socialt ansvar (miljö, motverka slöseri, organisationskultur) 
 
Det är flertalet av både chefer och medarbetare som associerar hållbarhet och långsiktigt perspektiv 

med miljö och miljöpåverkan. Chef 2A menar att ett långsiktigt perspektiv innebär att kunna förutse 

vad som i framtiden kommer att vara viktigt för kunder och som därmed kommer spela en viktig 

roll även för bolag. Det innefattar bland annat miljöpåverkan, att minska användningen av resurser 

som i framtiden inte kommer att finnas, att motverka onödigt slöseri av resurser samt att bolag ska 

bete sig ur etiska och miljömässiga aspekter i åtanke. 

 

“Det blir ju mer och mer viktigt för bolag att visa upp det man gör, även för oss, fler blir synade i 

sömmarna och ja jag tror att det kommer att bli viktigare och viktigare.” - Chef 2A 

 

Medarbetare 2A liknar även företaget vid en person och menar att alla företag bör ta ett socialt 

ansvar i världen och förstå hur de påverkar miljön idag samt hur de kan hjälpa människor och liv på 

jorden imorgon, att även de som företag nu behöver börja tänka på vad de vill vara för sorts person 

ute i världen, om det är en miljövänlig person och någon som bryr sig om andra människor, eller en 

person som bara vill göra snabba affärer och vinster i bolaget.  

 

Chef 1A menar samtidigt att de på Företag 1 sedan tidigare inte har arbetat mycket med 

miljömässiga mål eller företagets miljöpåverkan, men att ett arbete nu har inletts med att börja 

tillverka kläder i ekologiskt och organiskt material. Hen menar vidare att de även börjat titta på mer 

miljövänliga, nedbrytbara förpackningar, men att dessa planer i det stora hela är ett 

omställningsarbete som tar tid. Medarbetare 2A styrker även detta och menar att idén väcktes när 

Adidas gick ut med att de skulle återvinna alla skor från och med år 2022. Socialt ansvar och 

miljöfrågor är något som ligger rätt i tiden och något som Medarbetare 2A menar behöver 

implementeras i företaget och som kommunicerats ut som ett viktigt långsiktigt mål för Företag 1. 

Samtidigt kan det ta lång tid innan tankar och planer blir till verklighet, eftersom ekologiska 

alternativ inte är något som de tidigare har arbetat med inom organisationen. Dock är detta ett mål 

väl värt att sträva efter, menar Medarbetare 2A.  

 

Vidare menar Medarbetare 2A att företaget i dagsläget arbetar med miljötester hos vissa fabriker, 

vilka även inkluderar en undersökning i att barnarbete inte förekommer i fabrikerna, samt att 

mänskliga rättigheter följs på dessa runt om i Asien. Den ständiga utvecklingen och förändringen i 

både e-handeln och bolaget som startup har gjort att arbetet inte blivit prioriterat. Ju fler som 
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anställs i Företag 1, desto mer tid och rutiner kommer att läggas på denna typ av arbete, i syfte att 

bli en starkare medmänniska. 

 

Samtidigt menar flertalet Medarbetare att de har lite, eller ingen information alls om de långsiktiga 

miljömässiga målen och vilket socialt ansvar som krävs av dem. Medarbetare 1A menar att hen inte 

har någon insyn alls om de miljömässiga målen och Medarbetare 3A tycker också det är en svår 

fråga att svara på som hen inte har tydlig information om. Likaså menar Chef 2A att det inte finns 

några tydligt uppsatta mål eller någon policy inom Företag 1 som har kommunicerats ut, men att de 

i den mån det går försöker att inte skicka varor fram och tillbaka över hela världen eller att skriva ut 

papper i onödan, både på kontoret men även ute på lagret. Vidare menar hen att detta samtidigt kan 

vara svårt eftersom andra aspekter är inblandade, så som kostnadsfrågor. Hen menar vidare att de 

inte följer någon specifik plan kring detta och att det därför blir högst tillfälligt och något företaget 

bör arbeta mer mot. 

 

“Kan vi hålla saker hemma i Sverige och fixa det här så gör vi det istället för att skicka saker fram 

och tillbaka till Thailand, för att någon annan ska göra arbetet” - Chef 2A 

 

Alla medarbetare i Företag 2 menar vidare att den sociala miljön inom företaget är en viktig del, 

men att det finns utvecklingsmöjligheter kring detta. De menar att organisationskulturen idag 

inkluderar att alla ska vara en del av gemenskapen, exempelvis genom att äta frukost en gång i 

veckan, skapa god stämning genom att hålla god ton mot varandra, men även genom att ha 

företagsevent och afterworks. De menar samtidigt att detta är något som de skulle kunna göra mer 

av och involvera fler i. Chef 1A menar även att ett långsiktigt mål inom Företag 1 är att skapa en 

organisationskultur som alltid tänker steget längre när nya processer formas detta för att nå en bättre 

hållbarhet inom och utanför företaget, men även för att åstadkomma bättre sammanhållning där alla 

vet klart och tydligt vad som krävs av dem i deras arbetsroller. 

 

4.1.4 Personalinvesteringar (intern miljö, utbildning, eget ansvar) 
 
Motivation, kommunikation och samarbete är av stor vikt för alla inblandade på ett företag, menar 

Chef 2A, när det handlar om att nå långsiktiga mål och en hållbar organisationskultur. Hen arbetar 

med att försöka motivera de anställda att göra ett så bra arbete som möjligt samt menar att god 

kommunikation är av stor vikt. Detta genom att lägga tid, på att lära ut en bra grund samt att försöka 

vara ganska prestigelös i vem som gör vad och istället för att lägga vikt i vem som gör vad, försöka 
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se vilka resultat de kan nå tillsammans, och på så vis försöka skapa ett bra samarbete med de 

anställda. Det menar även Medarbetare 2A som ser sin chef som ett bollplank som alltid finns där 

med ett annat synsätt och med möjliga alternativ att lösa problem som uppstår. På så sätt samarbeta 

fram en lösning tillsammans. Chef 2A menar vidare, att en förutsättning för att kunna samarbeta 

med de anställda på ett bra sätt, är att avdramatisera lärandet. Det är något som ska ske naturligt 

även om det är något nytt för den anställde och att hen får pröva sig fram i att hitta egna lösningar 

till problemet, där frågan samtidigt alltid ska vara fri om problem dyker upp. Samtidigt menar 

Medarbetare 1A att samarbete är något som Företag 1 kan bli bättre på, kanske främst genom att 

vilja släppa in nya människor och idéer i en redan fungerande verksamhet. 

 

Chef 1A menar även att en medveten handling från deras sida är att personalen i Företag 1 ska 

kunna ta eget ansvar och utveckla egna rutiner i arbetet, vilket främst ska utveckla personalen och 

lära dem att fatta egna beslut som grundar sig i företagets bästa. Både Chef 1A och Chef 2A 

poängterar vikten av att alla kan ta eget ansvar och komma med nya idéer och förslag till 

förbättringar inom organisationen. Chef 1A menar att det inte alltid finns tid att lära ut allting eller 

att de hunnit sätta fasta rutiner som säger hur de ska agera i varje given situation, vilket har att göra 

med att de fortfarande är en startup och en bransch i ständig utveckling. Det menar även 

Medarbetare 2A som visar att det är ett sådant klimat i startups och något alla som arbetar inom 

startups behöver vara medvetna om. 

 

“Vi har som grundfilosofi en egen äganderätt, man får ganska mycket ansvar hos oss här främst om 

man är ansvarig på en avdelning, men även om man inte är ansvarig på en hel avdelning, även om 

man är ansvarig för vissa arbetsuppgifter så är det väldigt mycket eget arbete.” - Chef 1A. 

 

Medarbetare 2A och 3A menar att de ofta får vara med och fatta beslut som rör den egna 

avdelningen, men att det är ganska naturligt att vissa beslut behöver tas på nästa nivå, av chefen. 

Chef 1A menar samtidigt att hen är medveten om att ett arbete inom e-handel kanske inte är ett 

arbete som passar alla människor. Hen menar att det kan vara svårt för någon med egna satta rutiner 

och som är duktig på någonting att behöva passa in i just deras organisation och ha ögonen öppna 

för att kunna arbeta på andra, nya sätt. Helt enkelt för att de är vana att arbeta på andra sätt som 

bland annat kan inkludera mer fasta rutiner och att få längre tid, att kunna fatta rätt beslut.  

 

Chef 2A menar även att de varit dåliga att erbjuda extern utbildning inom Företag 1, vilket kan 

komma behövas i framtiden, men där hen i alla fall försöker uppmana anställda att hela tiden lära 
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sig nya saker. Chef 1A styrker detta, men menar även att extern utbildning är något som de har 

pratat mycket om under den senaste tiden, där flertalet personer med ansvar inom ett eget område 

kommer att få möjligheten att gå utbildning nästa år och de kommande åren framöver. Detta menar 

hen är en viktig investering i personalen och i företaget, dels eftersom de är ett ungt företag och dels 

för att ingen av grundarna tidigare arbetat inom denna branschen. Det innebär att flertalet av de 

anställda är mycket bättre på det de gör än någon annan inom företaget. Att inte försöka 

vidareutveckla den arbetskraften vore därför slöseri med resurser, menar Chef 1A. Hen menar att 

internutbildningar av den anledningen inte heller blir av största vikt mer än när någon ny person 

kommer in i bolaget. De ska istället främst rikta in sig på externa utbildningar där ny information 

kommer utifrån, men som ska hjälpa företaget att bygga en starkare konkurrenskraft med 

grundstenen i de anställdas kompetens. Chef 1A menar att detta blir en långsiktig investering och 

även ett incitament att få de anställda att stanna i bolaget. 

 

4.2 Företag 2 
 
Det andra företaget som vi har intervjuat i denna studie är ett startupföretag som bildades 2016 och 

har idag totalt 18 anställda. Företaget har sin verksamhet inom digital bemanning där de genom sin 

appen-baserade lösning och speciella avtalslösningar, hjälper kunder att hitta kompetens och 

bemanning efter deras behov. Företag 2 är det tjänsteföretag som vi har valt ut till vår studie. 

 

4.2.1 Hållbar företagsutveckling (trender, effektiva investeringar, långsiktig planering) 
 
Alla Chefer och Medarbetare på Företag 2 anser att det är av stor vikt att följa trender för att på ett 

långsiktigt sätt vara i framkant i sin bransch. Långsiktigt tänkande innebär för Företag 2, enligt Chef 

1B, att se möjligheter och lösningar istället för begränsningar samt vad tekniken kan erbjuda för 

lösningar kring det. 

 

“Så egentligen försöka se det så långsiktigt som möjligt och vart man vill komma med sin idé eller 

produkt och så får man helt enkelt prata med de som kan tekniken för att se vad som är möjligt idag 

och vad som blir möjligt framöver.” - Chef 1B 

 

Vidare innebär detta enligt Chef 3B att konstant planera och utveckla företaget efter dessa trender, 

både långsiktigt och kortsiktigt, för att försöka maximera effektiviteten på investeringarna. Däremot 

ligger fokus i att investera effektivt hela tiden på lång sikt då Företag 2 anser att en hållbar och 

långsiktig utveckling gynnar alla inblandade. Detta försöker de göra genom att se över framtida 
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möjligheter, att kunna utöka och förbättra sin verksamhet genom att finnas på flera kompetens- och 

resursmarknader samt genom att hela tiden förbättra verksamheten inom de befintliga marknaderna 

de redan är verksamma inom.  

 

“Långsiktiga målen är att vi ska finnas på flera marknader och finnas för flera typer av tjänster, 

idag har vi bara extrapersonal för 9 kategorier men det är ju egentligen ingen begränsning, alltså 

vi bygger en plattform som gör det möjligt att köpa kompetens och resurser på flera olika sätt och 

inom flera kategorier. Ja vi har långsiktiga mål och stora visioner. - Chef 3B 

 

Flertalet Chefer och Medarbetare på Företag 2 anser utöver detta att det är viktigt att ha både 

kortsiktiga och långsiktiga mål som förmedlas på ett bra sätt till alla inom organisationen. 

Anledningen, menar Medarbetare 2B, är att alla inom företaget bör veta vart företaget är på väg för 

att tillsammans bidra till att nå de målen som de har inom företaget. Vidare lyfter också 

Medarbetare 2B vikten av “performance”, vilket enligt hen innebär att tydliga mål som till exempel 

resultatsiffror sätts upp, dock att dessa är till för att ge en klar bild av vilka mål företaget och 

intressenterna vill nå snarare än ett tvång att arbeta hårdare. Medarbetare 2B menar att det istället 

ska skapa en företagskultur som främjar öppenhet, eget ansvar, gemenskap samt andra aspekter i 

syfte att förstärka kulturen som denne menar att Företag 2 har. Detta lyfter Chef 1B ytterligare fram 

och berättar att Företag 2 försöker ha en balans genom att ha både mål uppsatta i siffror och 

idégrundade mål för att kunna se vart företaget är på väg samt kunna mäta interna och externa 

förändringar och behov. Ett exempel på hur Företag 2 arbetar, inkluderar enligt Chef 1B NPS, Net 

Product Score, som är ett verktyg för att mäta kundnöjdhet samtidigt som konsult- och 

medarbetarnöjdhet. Detta menar Chef 1B är för att vara mer attraktiva som arbetsgivare samtidigt 

som det fyller huvudmålen att skapa långsiktig trivsel och kundlojalitet.  

 

4.2.2 Utveckling av innovationsförmåga (förnyelse, anpassning, ständig förändring) 
 
Att jobba med oförutsägbara utmaningar och förnyelse samt hitta nya lösningar är dagligt arbete för 

Företag 2, menar Medarbetare 1B. Anledningen är, enligt Medarbetare 1B, att de är verksamma 

inom en bransch som utvecklas snabbt och att de är en startup vilket kräver förnyelse, anpassning 

samt ständig förändring efter situationen. Vidare hävdar Chef 1B också att det är på grund av att de 

är ett av de första företagen inom digitala bemanningsbranschen vilket gör att de jobbar med en 

nisch som inte har något förarbete. Detta kräver enligt Företag 2 konstant förändring och förnyelse, 

vilket Medarbetare 2B förklarar är vardag inom företagets verksamhet. Hen förklarar vidare att 
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anpassning sker från situation till situation samt att de ofta får ansvara för processerna själva och ta 

egna snabba beslut i stunden. Detta för att enklast kunna lösa problemet, vilket de senare utvecklar 

och förbättrar genom reflektion samt genom att skapa tydliga riktlinjer för att på bästa sätt kunna 

lösa liknande problem även i framtiden.  

 

“En stor del handlar om plötsligt behov som ska lösas (...) det är mycket fingertoppskänsla och det 

är mycket från situation till situation, att man får anpassa det och se så här, vad är 

förutsättningarna? Och sen ha lite känsla i stunden. och många situationer som dyker upp här är ju 

helt nya också för att det är så pass nystartat företag fortfarande.” - Medarbetare 2B 

 

Ytterligare understryker alla Chefer att de personliga egenskaperna hos personalen, genom att 

anpassa sig efter situationen och den företagskulturen som främjar innovativt tänkande, är viktigt 

för verksamheten. Anledningen, berättar Chef 1B, är på grund av att e-handelsbranschen är snabbt 

växande och nischmarknaderna som de är verksamma inom är fortfarande i ett tidigt stadium, vilket 

kräver en högre förmåga att arbeta innovativt.  

 

Vidare utvecklar Företag 2 också rutiner och riktlinjer konstant, enligt alla Chefer och Medarbetare 

på företaget, för att bemöta den snabba utvecklingen i system och teknologi. Detta har gjort att 

Företag 2 förnyat sin säljprocess några gånger, vilket enligt Chef 1B är för att på bästa sätt kunna 

bemöta kunden och sälja sin produkt. Chef 1B poängterar även att detta har sin grund i den unga 

marknaden och att kunder inte är helt redo att börja köpa bemanning digitalt, då det är ett ganska 

nytt koncept även idag, vilket de hoppas på att lösa med utvecklingen av företaget och marknaden.  

  

“Vår säljprocess har vi gjort om några gånger, vi såg att vi har en digital lösning och vi ska sälja 

digitalt och parallellt så hade vi manuella processer (...) Men såg att kunderna inte var riktigt redo 

att köpa digitalt och våra onboarding digitalt var inte så tydlig och effektiv så vi gjorde om hela 

säljprocessen som manuell, tills marknaden är mer mogen att köpa digitalt och att vi har löst, ja 

men den digitala nyckeln och onboarding på ett bra sätt.” - Chef 1B 

 

Medarbetare 1B styrker detta genom att berätta att dessa ändringar i rutiner och processer kan ske 

nästan varje vecka eller till och med kan vara en daglig förändring. Detta är enligt Medarbetare 1B 

för att bäst anpassa sig efter den turbulenta marknadssituationen som e-handelsföretag går igenom, 

där kunder både öppnar upp sig för online-baserade lösningar, men samtidigt också dras tillbaka till 

traditionella fysiska lösningar. De andra Cheferna och Medarbetarna på Företag 2 anser också att 



 
 

45 
 

det är aktuellt för e-handelsföretag då de vet att ganska många branscher och butiker börjar använda 

sig av digitala lösningar. Däremot anser de att det är svårt att få en stabil grund då kunder 

fortfarande är osäkra på den moderna e-handeln gentemot den traditionella fysiska handeln, vilket 

gör att utmaningen blir att försöka ge kunderna den tillfredsställelsen och säkerhetskänslan inom e-

handeln som de får från den traditionella fysiska handeln.  

 

4.2.3 Miljö och socialt ansvar (miljö, motverka slöseri, organisationskultur) 
 
Både Chefer och Medarbetare på Företag 2 pratar om hur e-handeln har en minimal effekt på miljö 

och miljöpåverkan, vilket de kopplar ihop med långsiktighet och hållbarhet. Chef 2B menar att e-

handeln är något som gynnar miljön eftersom varor inte behöver transporteras fram och tillbaka till 

fysiska butiker. Kunder handlar online från lagerlokaler som kan vara flera till antalet och därmed 

flyttas utanför stadskärnorna, vilket även kan gynna urbaniseringen och närmare transportering. 

Chef 2B lyfter fram vikten av att ta miljömässigt och socialt ansvar, samt att ansvaret ligger både på 

privatpersoner och företag tillsammans för att förebygga slöseri. 

 

“Det finns saker som både privatpersoner och företag kan göra, att man tänker på transport, hur 

man rör sig och vilka medel man använder sig av, till exempel som att skriva ut massa papper i 

onödan, alltså många sådana grejer, inte göra sådana onödiga saker som att förbruka.” - Chef 2B 

 

Chef 1B menar att Företag 2 har liten miljöpåverkan eftersom de arbetar mycket digitalt och har det 

i sin organisationskultur att försöka använda så miljövänliga alternativ som möjligt. De försöker att 

inte resa så mycket i arbetet förutom när det är nödvändigt. De har därmed inte heller många fysiska 

kundmöten utan de flesta samtal tas via telefon, och ifall de behöver ha fysiska möten använder de 

sig av kollektivtrafiken. Vid inköp av exempelvis mat försöker Företag 2 använda sig av ekologiska 

alternativ så långt det är möjligt för att hålla miljöpåverkan så liten som möjligt. Dessutom 

understryker både Chef 1B och Chef 2B att lite papper skrivs ut eftersom de flesta arbetar på 

bärbara datorer och därmed antecknar digitalt. Medarbetare 1B menar även att de istället för att 

skicka ut pappersfakturor till kunder, mejlar e-fakturor och styrker även det Chef 1B påpekade att 

fler möten sker via telefon än att behöva ta sig fysiskt till en annan plats, vilket hen menar på har 

minskat koldioxidutsläppen för Företag 2. 

 

Å andra sidan har några av Cheferna och Medarbetarna på Företag 2 lite eller ingen information om 

de långsiktiga sociala och miljömässiga målen som företaget har. Medarbetare 2B anser det är en 
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svår fråga att svara på som hen inte har tydlig information om, då de enligt hen inte är någon 

miljöbov som företag, eftersom de är ett digitalt bemanningsföretag, vilket kan vara anledningen till 

varför ämnet inte tas upp lika ofta inom företaget. På samma sätt menar Chef 2B att denna 

information kanske inte finns hos alla då ansvaren är tilldelade till de cheferna och medarbetarna 

som specifikt har koll på dessa frågor. Vidare försöker de som har ansvaret för denna fråga, enligt 

Chef 2B, tillsammans med de som behöver förändra processer lösa dessa problem samt ger dem 

direktiv om hur de ska hålla miljöpåverkan så låg som möjligt. Ett exempel som Chef 2B gav var att 

de i deras tidigare kontor hade kopiatorn en våning upp, vilket var i syfte att förebygga onödigt 

slöseri av utskrifter som då var ett beslut från den chefen som hade hand om miljöfrågor. 

 

När det kommer till socialt ansvarstagande ser Företag 2, enligt alla Chefer och Medarbetare, till att 

både det interna och externa sociala välbefinnandet inte störs. Detta gör de genom att externt inte 

använda sig av överflödig fysisk marknadsföring, vilket både förebygger slöseri av material 

samtidigt som den digitala reklamen som de använder sig av når kunderna via den plattformen de 

befinner sig på. Det värnas även om den interna sociala miljön i Företag 2 enligt alla Chefer och 

Medarbetare, genom att de gemensamt har måndagsmöten, luncher, enskilda möten med chefer, 

afterwork-event, företagsevent samt en öppen miljö där alla får uttrycka sig fritt. Den öppna miljön 

lyfter Medarbetare 1B och 2B vidare genom att påtala att de inom företaget får den hjälpen som de 

behöver, samt att vända sig till någon kollega inte är något som upplevs som negativt inom 

företaget, vilket grundar sig i den öppna organisationskulturen.  

 

4.2.4 Personalinvesteringar (intern miljö, utbildning, eget ansvar) 
 
Att titta långsiktigt på investering i personal menar Chef 1B är en viktig del av deras organisation 

eftersom personalen är de som tillsammans med cheferna ska driva företaget framåt. 

 

“Alltså jag tror ju på om man tittar på personalen så är det den största tillgången egentligen (...) 

att se till att folk får ansvar, tar ansvar och liksom lever den kulturen man vill ha för då kommer de 

kunna bidra på bästa sätt för att vi ska kunna utvecklas på lång sikt.” - Chef 1B 

 

Motivation och ansvar är det som Medarbetare 2B anser är viktigt när det kommer till att nå de 

långsiktiga målen tillsammans och för att kunna främja den trivselkulturen som gör arbetsplatsen 

attraktiv. Att tänka långsiktigt vart företaget ska, hur hen kan vara med och bidra till att nå dit, men 

även vad som kan utveckla hen bäst att bli en större del av den stora helheten. Chef 2B lyfter detta 
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vidare och påstår att ge ansvar till medarbetare både ger dem chansen att utvecklas individuellt men 

även gör att ansvarsvikten delas mellan alla på företaget, så att alla tillsammans strävar efter samma 

mål. Detta understryker också Medarbetare 1B som förklarar hur det personliga och professionella 

livet har utvecklats snabbt och gett hen bättre framtidsutsikt samt större förmåga att hantera saker 

på grund av ansvaret som hen har fått, vilket denne aldrig tidigare haft. 

 

Alla Chefer på Företag 2 anser vidare att det är viktigt att ha en platt och öppen organisation där alla 

kan komma med idéer och bidra till att utveckla företaget. Detta gör de genom att ha ett 

diskussionsvänligt klimat, där alla är värda att ha en egen åsikt och att bli hörda i samma 

sammanhang. Chef 2B menar vidare att hen försöker vara ödmjuk inför varje ny situation som 

uppstår och att hen inte alltid behöver vara den bästa personen för att lösa problemet. Det är lika 

viktigt och värdefullt att kunna bolla över frågan eller diskutera tankar med en annan kollega, även 

när någonting behöver lösas snabbt och detta innefattar ett viktigt beslut, varvid det kan bli än 

viktigare att diskutera problemet med en kollega för att kunna fatta rätt beslut snabbt. 

 

Cheferna på Företag 2 förklarar vidare vikten att ge ansvar och utveckla företaget tillsammans med 

alla genom att påpeka att de är ett startupföretag, vilket innebär att alla rutiner och processer inte 

helt är skrivna i sten. Detta innebär att Företag 2 får anpassa och utveckla varje situation efter hand, 

och bästa sättet att hantera detta är att dela ansvaret och utveckla personalen på ett sätt som 

specialiserar dem till varje enskild process. Chef 1B menar att företagskulturen kräver att de 

anställda har de personliga egenskaperna att kunna ta initiativ på egen hand, för att på bästa sätt 

växa tillsammans genom enskilda processer. Det menar även Chef 1B är fokus vid rekrytering då de 

söker efter hur en person skulle fungera på en startup, om de har viljan och möjligheten att ta eget 

ansvar, komma med idéer och visa engagemang i arbetet som kan utveckla både dem och företaget 

framåt i rätt riktning. Detta menar de är viktigare än erfarenhet, vilket de genom arbete och stöd till 

medarbetarna själva utvecklar, för att på bästa sätt få företaget och de anställda att spegla 

företagskulturen tillsammans. 

 

“Vi lever ju i en sådan föränderlig miljö så det som blir viktigt är de personliga egenskaperna, hur 

man har förmåga att anpassa sig, vara kreativ, komma med bra idéer. ” - Chef 1B 

 

Slutligen poängterar Chef 1B att ingen lämnas ensam på Företag 2 även om det inom företaget 

krävs att varje enskild individ är driven och tar egna initiativ. I den grunden är det därför även 

viktigt att se till att alla får den utbildningen som krävs för att veta vad de ska göra, vad som krävs 
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av dem samt vem de ska vända sig till om de behöver hjälp eller ifall det uppstår något problem. 

Chef 1B menar att företaget både på enskild nivå och tillsammans, ska fungera på ett bra sätt och att 

varje enskild avdelning och medarbetare har de verktygen som de behöver för att lösa problem som 

uppstår. För att ge de anställda den utbildning och kunskap som behövs för deras uppgifter erbjuder 

Företag 2 utbildning både internt och externt till alla anställda beroende på vad de anställda behöver 

lära sig samt vilka resurser som behövs för att utbilda dem. 
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5. Analys och diskussion   
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet i studien. Först sker en kort 

analys av likheter och skillnader mellan de två företagen, sedan analyseras och jämförs empirins 

olika delar enskilt, med utgångspunkt i rubriker som utgår från varje forskningsfråga och från 

teorin. 

 

5.1 Likheter och skillnader mellan Företag 1 och Företag 2 
 
Företag 1 och Företag 2 är till stor del lika i företagsstruktur och storlek på företaget då de båda har 

18 respektive 20 medarbetare, samt har en liknande företagskultur. Däremot är de verksamma inom 

olika marknader då Företag 1 är aktiv inom modeaccessoarbranschen medan Företag 2 säljer 

bemanningstjänster digitalt. Denna skillnad innebär då stora olikheter i hur företagen bedriver sin 

respektive verksamhet, samtidigt som de i grunden har en liknande företagsvision. Detta innebär att 

de inom respektive marknader vill utveckla företaget och e-handeln för att bli, och vara 

marknadsledande både långsiktigt och hållbart. Långsiktig hållbar utveckling är, enligt Del Baldo 

(2012), något som främst implementeras i stora företag, vilket vi genom resultatet av denna studie 

vill visa även existerar i start-ups. Vi har utgått från att de på olika sätt arbetar långsiktigt med 

innovationsförmåga, miljö och socialt ansvar samt investerar i sin personal. 

  

Nedan har vi närmare specificerat hur Företag 1 och Företag 2 på lika och olika sätt agerar i arbetet 

med innovationsförmåga, miljö och socialt ansvar samt investering i personal. Vidare har vi valt att 

benämna Företag 1 och Företag 2 som “företagen” när vi velat belysa deras likheter i studien. 

 

5.2 Innovationsförmåga  
 
Under denna rubrik har vi valt att analysera hur företagen arbetar med innovationsförmåga genom 

begreppen förnyelse, ständig förändring och anpassning. 

 

5.2.1 Förnyelse och ständig förändring 
 
Båda företagen poängterar vikten av att följa nya trender, hitta nya sätt att lösa problem samt att 

kunna planera i förväg, genom att göra research, för att kunna vara i framkant i sin bransch. Detta 

stödjs även i teorin då Avery och Bergsteiner (2012) menar att viljan att hitta nya sätt att göra saker 

på är ett sätt för ledaren att kunna anpassa ledarskapet efter trender, omgivning och utveckling. Vår 

tolkning är därför att e-handelsföretagen vi har studerat i Sverige hela tiden försöker hitta nya 
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innovativa lösningar för att nå långsiktig framgång samt kunna konkurrera på e-handelsmarknaden. 

Det innebär bland annat att finna trender inom de områden som de arbetar i, så som modetrender för 

Företag 1 och tekniktrender för Företag 2, för att hela tiden kunna vara i framkant i respektive 

marknader. Eftersom e-handeln är en innovativ utvecklingsbransch som plockar allt fler 

marknadsandelar från andra branscher krävs det att företagen ständigt följer med i utvecklingen för 

att inte hamna efter andra företag (Svensk Handel, 2018). Om företagen inte försöker hitta nya 

innovativa lösningar tolkar vi det därför som att de hamnar efter i sin valda nisch och därmed tappar 

konkurrensfördelar på marknaden. 

  

Utifrån vårt resultat ser vi att de flesta medarbetare på båda företagen ofta får vara med och fatta 

egna beslut inom de områden de arbetar i. Däremot är det oftast deras chef som fattar de avgörande 

besluten inom organisationen som helhet, vilket också ses som en självklarhet för flera medarbetare 

på båda företagen. Detta stämmer överens med teorin i den mening Meffert och Swaminathan 

(2018) beskriver att e-handelsledare själva ska vara de som förklarar och leder sin organisation, och 

därmed även de anställda, in i den digitala branschen. Utifrån detta är vår tolkning att allas åsikter 

är värda att höras i båda företagen och att varje enskild individ ska få stöd i arbetet på bästa möjliga 

sätt. Samtidigt är chefen i många fall den som fattar de svåraste och slutliga besluten. Detta innebär, 

enligt Meffert och Swaminathan (2018), att företagsledare innan varje beslut ska analysera och 

planera för att göra det så smidigt och hindersfritt som möjligt för de anställda, och målet som ska 

uppnås. Vi upplever därför att e-handelslederna på företagen på så sätt driver på innovativt 

tänkande, där medarbetarna får vara med och bestämma om det som rör dem och deras arbete, men 

där chefen har sista ordet när de svåra besluten ska tas. Sista ordet grundar sig i beslut som kan vara 

svåra för en anställd att ta på egen hand, eller som rör organisationen i sin helhet snarare än ett 

specifikt område 

 

5.2.2 Anpassning och förnyelse 
 
Tekniken är en viktig faktor för båda företagen som använder innovativa teknologiska 

betallösningar och utveckling av e-handelsplattformen för att nå olika säljlösningar. Liu et al. 

(2018) menar att kritiska val, såsom teknologiska och innovativa tekniklösningar, är en stor del av 

e-handelsledares arbete, och McPhee (2014) menar att hållbarhetstänkande driver innovation inom 

företag, teknik och produktion. Valet av tekniklösningar tolkar vi som en del av att nå en hållbar 

företagsutveckling och därmed även ett långsiktigt mål för båda e-handelsföretagen. Kantabutra och 

Avery (2013) menar nämligen att denna typ av innovationsförmåga är en viktig källa till tekniska 
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framsteg och ekonomisk tillväxt. Genom att företagen arbetar med innovativa lösningar för 

intressenter, såsom kunder och leverantörer, skapar det enligt vår tolkning en ekonomisk tillväxt i 

bolagen. Dessa beslut blir därför av stor vikt för företagsledare att kunna ta, för att företaget ska 

kunna ligga i framkant i den hårda konkurrensen och även skapa goda förutsättningar för 

medarbetarna att kunna arbeta mot långsiktiga mål.  

 

Teknologibaserade organisationer, så som e-handelsföretag, strävar inte bara efter teknisk 

effektivitet, utan utsätts dessutom för influenser från många olika håll vilket kräver än mer att de 

följer med i utvecklingen (Vilapakkam Nagarajan, 2014). Vi tolkar dessa innovativa teknologiska 

lösningar som medvetna val av företagsledare på båda företagen, vilka grundar sig i beslut om deras 

ansikte utåt. Eftersom det inte finns en fysisk kontakt med kunder på samma sätt som fysiska 

butiker, kräver detta tekniska lösningar för att bemöta kunderna på andra sätt. Detta innebär att 

innovativa tekniklösningar både blir en naturlig del av arbetet i Företag 1 och Företag 2, men även 

en väsentlig del för att följa med i utvecklingen inom e-handel. 

  

Förutom tekniska lösningar visar vår studie att det är viktigt för företagsledarna i båda företagen att 

kunna fatta snabba beslut då e-handeln är en bransch som utvecklas i snabb takt. På så vis krävs det 

att de ständigt kan följa med i förändringar som sker, snabbt kan lösa problem samt delegera 

uppgifter till rätt personer. Båda företagen poängterar fingertoppskänsla, att kunna se vilka 

förutsättningar som finns, och sedan anpassa beslut från situation till situation. Enligt Avery och 

Bergsteiner (2011a, 2011b, 2012) ska ledare enligt honungsbi-ledarskap kunna förbättra och 

anpassa beslut efter varje specifik situation vilket också ska ge organisationen en grund för vidare 

utveckling. De anställda ska sedan försöka utveckla produkterna, organisationen och sättet de 

arbetar under denna princip. Vår tolkning är att det är av stor vikt att ledare inom de e-

handelsföretagen vi har studerat klarar av att fatta rätt beslut snabbt vid svåra situationer och att leda 

intressenter, såsom de anställda, att nå de uppsatta målen. Detta ser vi är av stor vikt eftersom de 

ständigt behöver följa med i utvecklingen och annars kan innebära försvagning i form av minskad 

konkurrenskraft. 

  

Vi anser att empirin även visar att Företag 1 och Företag 2 passar väl in på fem av de sex 

nyckelområden som Harris et al. (2001) menar att e-handelsledare bör utveckla för att bli hållbara 

ledare. Harris et al. (2001) menar att e-handelsledare snabbt behöver kunna fatta beslut, de ska 

känna till tekniken de använder sig av, de ska ständigt kunna hålla sig fokuserade trots möjlig 

informationsbelastning, de ska ständigt känna av och planera för framtiden, samt kunna behålla och 
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utveckla talang. Även om företagsledare ständigt behöver kunna fatta snabba beslut, vilket även Liu 

et al. (2018) påpekar är en viktig egenskap för effektiva ledare, är vår tolkning att innovation inte 

bara innebär snabba lösningar för de företagen vi har studerat. Detta innebär även ett långsiktigt 

systematiskt arbete, vilket handlar om att ständigt pröva nya idéer, backa upp med teknologi och 

involvera medarbetare, vilka i sin tur hjälper företagsledare att fatta snabba, och riktiga beslut för 

företaget i det långa loppet. Kantabutra och Saratun (2013) menar att långsiktig planering innebär 

att organisationer då kan undvika plötsliga förändringar och strategier på ett enklare sätt. Detta 

anser vi visar att de olika nyckelområdena av Harris et al. (2001) är viktiga i kombination med 

varandra, vilket även är det som vi uppfattar att båda företagen arbetar med. Ett av dessa 

nyckelområden finner vi dock inte stöd för i vår studie vilket är partnerskap, vilket kan innebära att 

vi inte ställt tillräckligt nära frågor som innefattade detta område eller att det enligt vår studie inte 

finns något stöd för denna teori. 

 

5.3 Miljö och socialt ansvar  
 
Under denna rubriken har vi valt att analysera hur företagen arbetar med miljö och socialt ansvar 

genom begreppen organisationskultur, miljö och motverka slöseri. 

 

5.3.1 Organisationskultur 
 
Ledare på båda företagen lägger stor vikt vid hur den interna miljön och trivseln på arbetsplatsen ser 

ut inom organisationen, så som hur organisationskulturen ska främjas eller genom att alltid tänka 

steget längre när nya processer formas för flertalet inblandade i organisationen. Detta anser vi visar 

att båda dessa e-handelsföretag tar hänsyn till intressentperspektivet som Avery och Bergsteiner 

(2012) lyfter fram, där fokuset inte bara riktas mot aktieägarna och ledningen utan även mot de 

anställda, kunderna samt leverantörerna. Vår tolkning är att ledare på båda företagen anstränger sig 

för att förebygga problem som stör det sociala välbefinnandet på företaget genom att ha rutiner och 

processer som fångar upp dessa och genom att lösa dem så snabbt som möjligt.  

 

Vårt resultat visar även att båda företagen har företagsevent och afterwork-event i syfte att utveckla 

långsiktiga relationer, öka trivsel samt i syfte att skapa en bättre arbetskultur, för och mellan de 

anställda inom organisationen. Detta tolkar vi som ytterligare försök att främja en god 

organisationskultur inom båda företagen vilket Finkelstein et al. (2009) påtalar är viktigt eftersom 

ledarens värderingar och handlingar har stor påverkan på organisationskulturen. 
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5.3.2 Miljö och organisationskultur 
 
Att i grunden ha värderingar och en organisationskultur som främjar beteende att långsiktigt ta 

hänsyn till miljöfrågor och omgivningen, är enligt Avery och Bergsteiner (2012,) en viktig faktor 

för långsiktig hållbarhet inom organisationer. Detta visar båda företagen då de tar hänsyn till sin 

omgivning och försöker ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Företag 1 planerar att utveckla 

produkter så att de är återvinningsbara och Företag 2 har konstanta mål att använda sig av 

miljövänliga produkter inom företaget, samt motverka slöseri. Detta gör dem genom 

återvinningsbar textil till kläder och miljövänligt papper som används enbart för nödvändigt bruk. 

Däremot visar resultatet i vår studie att dessa miljömässiga mål ibland är otydliga för medarbetarna 

på båda företagen som menar att de inte har insyn i den planeringen. Detta går emot Kantabutra och 

Avery (2011) som menar att det är av stor vikt att utbilda anställda för att tillsammans omfamna 

miljömässigt- och socialt ansvar i en hållbar organisation. Vår tolkning i sammanhanget är att detta 

kan bero på att ansvaret för miljöfrågor är tilldelat några specifika medarbetare eller chefer som 

själva försöker driva fram och lösa dessa frågor, vilket Chef 2B specifikt påpekar. Det kan även 

innebära att de som e-handelsföretag inte är en lika stor miljöbov i jämförelse med många andra 

branscher, vilket Medarbetare 2B poängterar. Detta är även en genomgående ny process för Företag 

1 som innebär att de inte ännu hunnit gå ut med informationen till alla anställda, och att de tidigare 

prioriterat annorlunda inom organisationen. 

  

Att företagen inte förmedlar miljömässiga frågor och mål till de anställda tolkar vi som att ingen av 

företagen helt följer principen om miljö och socialt ansvar inom honungsbi-ledarskap. Anledningen 

är för att de miljömässiga målen inte sitter i grunden eller aktörernas värderingar inom 

organisationen, vilket Avery och Bergsteiner (2012) beskriver som viktigt för ett honungsbi-

ledarskap. Däremot är vår tolkning att båda företagen i grunden vill att alla inom företaget 

tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Detta syns då i att cheferna och medarbetarna på båda 

företagen talar om att främja trivsel, utveckling, förebygga slöseri samt att jobba tillsammans för att 

nå de bästa långsiktiga miljömässiga och sociala resultat som möjligt. Kantabutra och Avery (2011) 

menar att det är av stor vikt för företagsledare att gemensamt förebygga och ta ansvar för såväl 

miljömässiga som sociala problem som kan uppstå i och av organisationens verksamhet. Gerard et 

al. (2017) samt Kantabutra och Rungruang (2013) poängterar även att sammanhållning och 

gemensamma mål är viktigt för att uppnå långsiktigt hållbara resultat, vilket gör det än viktigare att 

ha tydliga gemensamma mål och kommunikation i organisationen.  
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Vi anser samtidigt att cheferna på företagen inte helt lyckas balansera de tre sociala, miljömässiga 

och ekonomiska faktorerna som ett hållbart ledarskap enligt Dzwairo et al. (2017) ska ha. Däremot 

anser vi att de fortfarande kan vara nära en balans av dessa faktorer då cheferna på båda företagen 

är medvetna om dessa miljömässiga frågor och medarbetarna omedvetet tar miljömedvetna beslut, 

så som att inte skriva ut papper i onödan eller att inte resa så mycket i tjänsten för möten, utan 

istället ta telefonmöten. Detta kan dock enligt Bartling et al. (2013) innebära att organisationer och 

deras aktörer påverkas av kulturen och värderingarna som finns nationellt och lokalt, vilket enligt 

Bartling et al. (2013) innebär en hög social- och miljömedvetenhet i europeiska länder, som 

Sverige. Däremot kan detta också syfta på att företagen inte prioriterar miljömässiga frågor och 

istället väljer att främja ekonomiska och sociala faktorer. Vår uppfattning är dock att detta inte är 

helt korrekt då företagen själva visar på en medvetenhet om att de saknar tydliga riktlinjer och 

informationskanaler när det gäller långsiktiga miljömässiga mål. 

 

5.3.3 Motverka slöseri och miljö 
 
Att motverka slöseri och arbeta mer miljövänligt är även faktorer som Företag 1 blivit influerade av 

utifrån av framförallt varumärket Adidas som från och med år 2022 ska börja använda 

återvinningsmaterial i alla deras skor. Som en följande trend i det allt viktigare fokuset på miljön 

menar Företag 1 därför att de börjat få upp ögonen och planerar för mer långsiktiga miljövänliga 

egenproducerade varor. Bartling et al. (2013) menar att bakgrunden till detta är att organisationer 

och ledare påverkas av den kultur som finns både lokalt och nationellt, vilket även kan innebära att 

organisationer och ledare tar mer eller mindre hänsyn till sociala och miljömässiga frågor och 

trender. Vi tolkar detta som att faktorer utifrån haft stor påverkan på Företag 1 beslut om långsiktiga 

miljöambitioner, vilket vi även ser som ett stort steg i att bli en mer hållbar organisation. Eftersom 

e-handeln blivit en viktig del av vardagen för konsumenterna under det 21-århundradet (Gajendra & 

Wang, 2014), och företag börjat inse att hållbarhet är viktigt för långsiktig framgång (Galpin et al., 

2015), tolkar vi det även som ytterligare ett steg som företagsledare inom Företag 1 vill ta i sin 

varuproduktion, eftersom konsumenternas krav ökar allt mer idag, och troligen än mer i framtiden. 

Det blir således ett viktigt incitament för dem att fokusera mer på för att kunna konkurrera 

långsiktigt på marknaden även framöver. 

  

Enligt Kalakota och Robinson (2001) ska e-handelsföretag fram till millenniet ha agerat kortsiktigt 

på affärsproblem och ignorerat de långsiktiga problemen till framtiden. Företag planerar nu istället 

mer långsiktigt i sin organisation och för dess intressenter. Vår tolkning är att båda företagen som vi 
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intervjuat har en god plan i att agera långsiktigt avseende miljö, organisationskultur och framtida 

processer, men att det inte alltid tränger bort de kortsiktiga målen. Detta eftersom vår empiri visar 

att flertalet medarbetare och chefer menar att det är viktigt att ha både kortsiktiga och långsiktiga 

mål i ett företag. När det exempelvis handlar om att planera en marknadsföringskampanj är det svårt 

att tänka för långt fram eftersom marknadsföring svänger mycket. Detta anser vi återigen ställer 

krav på företagen att ständigt vara med i de snabba förändringarna som sker och att snabbt kunna 

fatta beslut därefter, vilket Liu et al. (2018) påpekar är viktiga egenskaper för ledare. Vår tolkning 

är därför att båda företagen anser att det är viktigt att arbeta mot kortsiktiga mål, även om de 

långsiktiga ska stå i fokus. Syftet med detta är att nå en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga 

mål för att balansera ekonomiska, sociala och miljöfaktorer, för att nå ett hållbart ledarskap. Detta 

förespråkar även Kantabutra och Avery (2013) samt Saratun (2016) som säger att honungsbi-

organisationer ska kunna balansera både kortfristiga- och långsiktiga frågor avseende effektiva 

investeringar, tillväxt, strategiskt och innovativt tänkande samt planering och arbetsprocesser. 

  

Detta går samtidigt hand i hand med vad Avery & Bergsteiner (2011b) påtalar, då de menar att det 

inte alltid är enkelt att gå över till ett mer hållbart ledarskap. Det kan vara bekvämt och enkelt att 

hålla fast vid den kunskap och de processer som finns eftersom det är bekant och något alla känner 

igen och kan relatera till. Detta är samtidigt något som vi utifrån faktorer som miljöanpassning, och 

viljan att bli mer miljövänliga, tolkar som något som inte helt stämmer överens med Företag 1. De 

har viljan att förändra processer, men det tar tid och krävs god planering i förväg innan dessa kan 

förverkligas, vilket Avery och Bergsteiner (2011b) även menar då radikala förändringar tar lång tid 

att bädda in och behålla. Vår tolkning är därför att Företag 1 i framtiden kommer att agera som ett 

än mer miljövänligt företag jämfört med idag, då framförallt genom ekologiska och miljövänliga 

egenproducerade produkter. 

  

Slutligen anser vi att hänsyn även bör tas till Företag 2 som arbetar miljövänligt i den mån att de 

inte har lika stor påverkan på miljön som många andra företag eftersom de är helt digitalt baserade. 

Med det menar vi främst att kunder inte behöver ta sig med eget färdmedel, så som med bil, till 

butiker de ska handla i, och att Företag 2 inte heller har varor som skickas eller returneras då de 

enbart säljer digitala lösningar. Detta anser vi kan kopplas ihop med teorin om e-handelsbranschen, 

som enligt Kalakota och Robinson (2001) förändrar länkar mellan köpare och säljare och löser 

gamla affärsmodeller som ingen annan bransch tidigare gjort. Företag 2, som är en del av den 

innovativa e-handelsbranschen, anser vi speglar en framtid där företag påverkar miljön allt mindre, 

och strävar fortsatt efter att minska den ytterligare, genom miljövänliga beslut.  
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5.4 Investera i och utveckla personal 
 
Under denna rubriken har vi valt att analysera hur företagen investerar i och utvecklar personal 

genom begreppen intern miljö, utbildning och eget ansvar. 

 

5.4.1 Intern miljö 
 
När det kommer till att investera i sin personal menar Företag 2 att de anställda är den största 

tillgången de har och därför även bland de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när det handlar om 

att nå långsiktiga mål. Det är viktigt för Företag 2 att ha en platt och öppen organisation där alla kan 

komma med egna idéer och bidra till att utveckla företaget. Lambert (2011) menar att de anställda 

är en stor del i att tillsammans med cheferna bygga en lyckad framtid i form av sammanhållning, 

social integration och dialog. Vi tolkar detta som att det är viktigt att den interna miljön i Företag 2 

är grundad utan hierarki där alla ska kunna vara med och bidra till företaget, genom dialog, genom 

exempelvis nya idéer från både ledare och medarbetare, samt genom social integration, att alla får 

vara med och känna att de är en del av företaget. Med andra ord finns det en sammanhållen helhet, 

trots olika avdelningar med olika kunskaper och intressen i att driva företaget framåt, samt en typ av 

sammanhållning med viljan att påverka alla positivt i det långa loppet, vilket vi uppfattar att både 

anställda och chefer på Företag 2 upplever. Detta stämmer väl överens med Kantabutra & Averys 

(2011) mening om att kategorier som innefattar att träna och utveckla anställda, samt värdera och 

upprätthålla vänskapliga relationer är av yttersta vikt för att behålla sin personal. 

  

Motivation och samarbete är andra delar som vi uppfattar ingår i den interna miljön hos Företag 1 

och i att utveckla sin personal långsiktigt. Detta genom att försöka se vilka resultat de presterar 

tillsammans med sin avdelning och med de övriga i bolaget, prestigelöshet i vem som gör vad samt 

genom att lägga tid på att lära ut rätt grunder, vilket ska ge bra förutsättningar för de anställda. 

Kalakota och Robinson (2001) menar att motiverade och berättigade medarbetare är beroende av 

hållbar innovation inom en organisation, vilket företag enligt Hargreaves och Fink (2003) gör 

genom att arbeta så att den interna miljön är så effektiv och naturligt utvecklande som möjligt för 

att hållbart ledarskap ska kunna utvecklas. Genom att lära ut bra grunder till de anställda, är vår 

tolkning att detta skapar en naturlig utveckling i Företag 1 arbete och blir därför också en naturlig 

del av deras utveckling inom företaget. På så vis arbetar företagsledare inom Företag 1 delvis 

genom att på individnivå försöka se vad som kan göras bättre, som gynnar både företaget och 

individens utveckling, men som även visar vad som görs tillsammans med andra i organisationen. 
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Därmed pekar ledarna på hur varje anställd bidrar till helheten i att driva organisationen framåt, 

vilket enligt Kantabutra och Avery (2013) visar på hur företag tar tillvara på sin personal inom 

företaget genom att kommunicera hur de på olika sätt kan bidra till organisatorisk innovation och 

framgång.  

  

Detta är samtidigt något som vi utifrån empirin uppfattar att Företag 1 kan arbeta mer med då det 

även verkar finnas vissa svårigheter att släppa in nya människor i en fungerande verksamhet. Det 

finns med andra ord en motsägelse i att de tydligt arbetar med de anställdas motivation och idéer 

samtidigt som vissa verkar komma till tals mer än andra. Vi tolkar det därför som att Företag 1 

saknar, eller inte varit tillräckligt tydliga med vilken vision de har och att de bör arbeta ännu mer 

med detta i sin interna miljö på företaget, vilket enligt Palazzeschi et al. (2018) är en viktig 

konkurrensfördel för organisationer idag och inte bara främjar ledarna utan också medarbetarna. 

Samtidigt anser vi att den hindersfria kommunikation som Nance (2008) menar att hållbara 

organisationer bör ha, är svårt att uppnå då många olika viljor och personligheter är inblandade. 

 

5.4.2 Utbildning 
 
Utbildning är enligt båda företagen en viktig effektiv investering att kunna erbjuda till de anställda 

för att långsiktigt, investera i sin personal, såväl internt som externt. Företagen menar att flertalet av 

de anställda är mycket bättre på det de gör än någon annan inom företaget, att vidareutveckla den 

arbetskraften ser företagen därför som en självklarhet. Detta menar även Avery och Bergsteiner 

(2012) då hållbara organisationer prioriterar personalutveckling och utvecklar medarbetarnas 

färdigheter genom intern och extern utbildning. Kantabutra och Saratun (2013) menar vidare att 

utbildningen ska vara tillgänglig för alla anställda inom företaget. Vi har utifrån studien kunnat se 

att Företag 2 hunnit längre i sin process jämfört med Företag 1, genom att både erbjuda intern och 

extern utbildning. Företag 1 anser att de i dagsläget redan gör allt de kan för att utveckla personalen 

internt, och istället behöver erbjuda de anställda externa utbildningar. Detta är dock samtidigt något 

som ligger i framtiden och som vi även tolkar som en vilja av Företag 1, inte något som är en 

inplanerad personalvård. Dessutom menar Företag 1 att utbildningen främst kommer att ges till 

ansvariga inom vissa områden och inte kommer att erbjudas till alla anställda. Detta anser vi blir en 

investering i ansvariga anställda, vilka i sin tur kommer att bidra med nya idéer och utveckling till 

medarbetarna inom Företag 1. 
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Vi anser att hänsyn bör tas till att dessa val av extern utbildning kan vara i en utvecklingsfas med 

grunden att Företag 1 fortfarande är ett ungt bolag. Därför kan både tid, kapital och utveckling av 

interna processer vara anledningar till att det inte tidigare varit möjligt att erbjuda externa 

utbildningar. Detta menar även Avery och Bergsteiner (2011b) då uppbyggande av processer och 

organisationssystem kräver tålmodighet och uthållighet, att resurser och rätt typ av personal är 

något som större företag har större möjligheter att kunna förändra med. Detta poängterar även 

Kantabutra och Saratun (2013) som menar att kapital är en annan avgörande faktor för att kunna 

implementera honungsbi-ledarskapsprinciper, såsom att utbilda och därmed vidareutveckla sin 

personal. Något som större företag ofta har mer av i jämförelse med mindre företag. 

 

5.4.3 Eget ansvar 
 
Något som flertalet medarbetare och chefer i båda företagen däremot tydligt uttrycker är det egna 

ansvaret som läggs på medarbetarna i organisationen. Det är viktigt att varje enskild individ tar egna 

initiativ och genom egen vilja och medel, driver företaget framåt. I den ständigt föränderliga miljön 

ger företagsledarna flexibilitet och stort eget ansvar till medarbetarna, vilket grundar sig i att 

cheferna inte alltid har möjligheten eller tiden att ta varje enskilt beslut. Detta kan kopplas samman 

med Dzwairo et al. (2017) som skriver om flexibilitet, vilket ger ledaren förmågan att anpassa och 

förbättra beslut efter varje given situatio, en flexibilitet som vi tolkar är synonymt med öppenhet om 

ett underförstått fördelat ansvar som företagsledare då ger till sina anställda i form av de får ta 

många egna beslut. Vi upplever att företagsledarna anser att lika bra beslut tas av medarbetarna 

inom deras valda områden, vilket ger företagsledarna möjlighet och tid att fokusera på andra delar 

av bolaget, samtidigt som personalen och företaget utvecklas långsiktigt. 

  

Eget ansvar är samtidigt något som vi inte finner något direkt och tydligt stöd i från tidigare 

forskning, men som vi upplever är en stor del av hur dessa e-handelsledare arbetar med att leda och 

utveckla sin personal på båda företagen. Hargreaves och Fink (2003) betonar hur organisationens 

värderingar bör spela en viktig roll i hållbart ledarskap, vilket vi även tolkar kan vara en del av 

företagsledarnas val i att utveckla medarbetarna genom att låta dem komma med egna idéer, 

engagera sig i arbetet samt utveckla egna rutiner. Samtidigt ser vi att detta bara är en del av det egna 

ansvaret hos företagen i vår studie och inget konkret som tidigare tagits upp i litteraturen, och som 

tydligt visar hur honungsbi-organisationer arbetar med eget ansvar hos de anställda, inom principen 

investering i personal. Vilket kan innebära att de två svenska företag vi har studerat skiljer sig från 

tidigare forskning som studerats i Asien och främst Thailand.  
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5.5 Sammanfattande modell 
 
Nedan har vi sammanfattat företagens likheter och skillnader i en tabell för att på ett överskådligt 

sätt visa vad som framkommit i vår analys ovan.  

 

Likheter Skillnader 

• Företagsstruktur, storlek på företag och 

företagskultur. 

• Strävar hela tiden efter förnyelse och 

anpassning efter nya trender för att nå 

långsiktig framgång. 

• Teknologiska och innovativa 

tekniklösningar är viktiga delar för att 

nå långsiktiga mål inom företagen. 

• Lägger stor vikt vid socialt 

välbefinnande, innovationsförmåga och 

utveckling av personal. 

• Båda företagen har företagsevent och 

afterwork-event i syfte att utveckla 

långsiktiga relationer. 

• Inget av företagen är särskilt bra på att 

kommunicera miljöfrågor och miljömål 

inom organisationen. 

• Företagen främjar öppenhet inom 

organisationen och strävar hela tiden 

efter en god intern miljö. 

• Båda företagen poängterar vikten av att 

medarbetare kan ta eget ansvar inom sitt 

arbetsområde. 

• Verksamma inom olika marknader, 

digitala tjänster och varor. 

• Företag 1 planerar att utveckla 

miljövänliga produkter, men detta är 

ett långsiktigt mål som kommer ta tid 

att genomföra praktiskt. 

• Företag 2 påverkar inte miljön på 

samma sätt som Företag 1 då de inte 

skickar varor till stora delar av 

världen. 

• Företag 1 behöver arbeta mer med sin 

företagsvision och att släppa in nya 

medarbetare i organisationen, där 

Företag 2 kommit längre i sin process 

att alla röster blir lika hörda. 

• Företag 2 erbjuder idag extern 

utbildning vilket Företag 1 inte gör, 

men som de planerar att under 2019 

erbjuda till ansvariga anställda. 

 

Figur 5. Tabell över likheter och skillnader mellan Företag 1 och Företag 2. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras slutsatsen av studien genom besvarande av forskningsfrågorna, vilket 

följs av en kort diskussion om konsekvenser av honungsbi-ledarskap som delad modell. Därefter 

sammanställs studiens teoretiska och praktiska bidrag för att slutligen gå över i förslag till vidare 

forskning inom området. 

 
6.1 Besvarande av forskningsfrågor  
 
Vårt syfte var att få ökad förståelse för hur företagsledare arbetar med honungsbi-ledarskap i e-

handelsföretag i Sverige genom tre principer. För att uppnå detta har vi utgått från data insamlad 

genom semistrukturerade intervjuer där vi jämfört och analyserat två företag inom e-

handelsbranschen. Dessa företag visar på stora likheter men även vissa olikheter när det kommer till 

hur deras företagsledare arbetar med innovationsförmåga, socialt och miljömässigt ansvarstagande 

samt investering i personal, vilket vi visar genom att besvara våra forskningsfrågor nedan. 

 

Hur arbetar företagsledare inom e-handelsföretag långsiktigt för att hantera krav att utveckla 

innovationsförmåga? 

Företagsledarna arbetar med att öka innovationsförmågan i företagen genom research, trender och 

långsiktig planering för att konstant kunna ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga. Vidare är 

e-handelsbranschen en snabbt utvecklande bransch, vilket innebär att företagsledarna ofta utmanas 

av oförutsägbara problem som ofta dyker upp plötsligt, vilket kan göra det svårt att tänka 

långsiktigt. Företagsledarna fattar därför snabba beslut, arbetar med ständig förnyelse, förändring 

samt anpassning efter förändringar inom marknaden, för att bäst kunna ta tillvara på möjligheter 

och resurser. De planerar samtidigt långsiktigt genom innovativ teknologi och genom långsiktig 

planering kan de lättare undvika många plötsliga förändringar. Med andra ord är 

innovationsförmåga och innovativa lösningar av stor vikt för företagsledare inom de svenska 

företag som vi har studerat inom e-handelsbranschen, då de ofta arbetar med problem där rutiner, 

processer och riktlinjer inte tidigare funnits att utgå ifrån. 

 

Hur arbetar företagsledare inom e-handelsföretag långsiktigt för att ta socialt och miljömässigt 

ansvar?  

Miljö och socialt ansvar är även en viktig aspekt för de e-handelsföretag som vi studerat. När det 

kommer till det sociala välbefinnandet är båda företagen och deras företagsledare aktiva i att 

utveckla processer och rutiner för att fånga upp, samt förebygga problem som skulle kunna störa det 
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sociala välbefinnandet på arbetsplatserna. Samtidigt är de hela tiden redo att ta tag i problem som 

förekommer och lösa dessa anpassat efter varje enskilt problem. Vidare när det kommer till 

långsiktigt miljömässigt ansvar, strävar företagsledare inom Företag 1 efter att effektivisera 

leveranssystem och dess kvalitè, vilket de vill göra genom att inte skicka onödiga exporter samt 

genom att använda miljövänliga material. Samtidigt strävar företagsledare inom Företag 2 efter att 

kontrollera den redan minimala miljöpåverkan de har genom att använda sig av miljövänliga 

produkter och alternativ som till exempel kollektivtrafik. Däremot finns lite otydligheter när det 

kommer till att förmedla de långsiktiga miljömålen till medarbetarna på båda företagen, då de flesta 

inte har någon information om vart företaget står i dessa frågor. Detta kan förklaras både genom att 

det saknas tydliga riktlinjer hos de båda företagen, samtidigt som det även kan innebära att de som 

e-handelsföretag inte anser sig ha lika stor påverkan på miljön som andra företag eftersom de är 

digitalt baserade. 

 

Hur arbetar företagsledare inom e-handelsföretag långsiktigt genom att investera och utveckla 

personalen? 

Investering i, och utveckling av personal är ett kärnfokus som företagsledarna inom e-

handelsbranschen har. Anledningen är att företagen som vi studerat inom denna bransch konstant är 

i behov av, och förlitar sig på kompetens när det kommer till företagens verksamhet. På grund av 

den ständiga förändringen och förnyelsen som krävs inom branschen behöver företagsledare 

anpassa rätt personal och lägger även stor vikt vid eget ansvar hos de anställda. Båda företagen 

speglar just detta där företagsledarna inom Företag 2 även cementerar att personalen är den 

viktigaste tillgången de har, då hela verksamheten förlitar sig på att alla arbetar tillsammans, tar 

ansvar och egna initiativ. Detta menar även Företag 1, då eget ansvar och att bidra med nya idéer är 

en viktig aspekt för att trivas och utvecklas i deras organisation. 

 

Företagsledare inom båda företagen fokuserar långsiktigt på intern miljö, utbildning och utveckling 

av sin personal. Detta grundar sig i att en intern miljö där personalen trivs är viktig för välmående 

och trivsel, vilket både gör företagen till mer attraktiva arbetsgivare samtidigt som personalen bättre 

samarbetar med varandra vilket i sin tur bidrar till en bättre kultur och gemensam utveckling. 

Samtidigt är intern utbildning viktig för företagen eftersom det bidrar till att alla medarbetare får 

den kunskapen och verktygen de behöver för att företagen som helhet, och de som enskilda 

individer, kan utvecklas långsiktigt tillsammans. Den stora skillnaden mellan båda företagen 

gällande dessa faktorer är att företagsledare inom Företag 2 även erbjuder extern utbildning vid 

behov. För Företag 1 är det en process att inom det närmsta året erbjuda extern utbildning till 
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flertalet anställda, men inget som ännu förverkligats, vilket vi uppfattar beror dels på resursskäl och 

dels för att de är en startup, där stora beslut kan ta tid och även är beroende av kapital som tidigare 

prioriterats till annat.           

  

6.2 Konsekvenser av en delad modell 
 
Eftersom honungsbi-ledarskap i grunden är en modell av 23 principer och således även kan tolkas 

genom ett helhetsperspektiv på hållbart ledarskap, har detta självklart även haft inverkan på vår 

studie eftersom vi enbart valt ut tre av dessa principer. Detta kan få konsekvenser i att vi inte tagit 

hänsyn till de övriga principerna och därmed gått miste om information om hur dessa påverkar 

varandra. Det kan även vara ett problem i sig att dela upp en helhet i olika delar eftersom helheten i 

sig ska vara större än summan av de olika delarna. 

 

Vi anser samtidigt att en fokusering av alla principer inte hade kunnat ge oss samma djup som de tre 

principer vi studerat. Ett djup är viktigt eftersom vi menar att hållbart ledarskap innebär 

medvetenhet i den egna ledarrollen och kan därmed verka i olika avseenden beroende av vad som 

ska uppnås. Med andra ord menar vi att en förståelse för principer som är en del av en helhet, såsom 

de tre principer vi har valt ut, är en strategi att förstå dynamiska samband och hur de bidrar till en 

helhet i form av hållbart ledarskap.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag  
 
Honungsbi-ledarskap har tidigare främst studerats ur ett intressentperspektiv och i större 

organisationer med utgångspunkt från Asien och mer specifikt Thailand. Med grunden att flertalet 

forskare efterfrågar nytt paradigm för ledarskapsutveckling inom organisationer, såsom honungsbi-

ledarskap, har vår studie bidragit till teorin genom att visa på hur e-handelsledare i små startup-

företag med utgångspunkt i Sverige arbetar med hållbart ledarskap. Vi har visat hur honungsbi-

perspektivets principer avseende innovationsförmåga, miljö och social hållbarhet samt investering i 

personal ser ut i två e-handelsföretag i Sverige. I den meningen har vi även bidragit till teorin med 

en insikt i hur ledare inom den innovativa branschen e-handel arbetar med de tre principerna inom 

honungsbi-ledarskap. 

 

6.4 Praktiskt bidrag 
 
Genom att studera två mindre e-handelsföretag har vår studie medfört praktiska bidrag i form av 

svårigheten för företagsledare att alltid tänka långsiktigt i varje val som görs i och för 
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organisationen, där den ständigt föränderliga miljön har gjort det svårt att tänka för långt fram i 

tiden och istället kräver anpassning till situationen efter hand. Vår studie visar även att det 

miljöinriktade arbetet inom både e-handelsföretag- och startups inte är prioriterat då e-

handelsföretagen inte har lika stor miljöpåverkan som andra företag och startups inte har resurserna 

eller möjligheterna att ta stora miljöpåverkande beslut direkt vid starten. Detta har då lett till att det 

blivit ett långsiktigt mål för de startups vi har studerat och kan tyda på svårigheter för e-

handelsföretagen att undersöka förbättringar. Vidare är investering i personal något som e-

handelsföretagen och startups genom intern och extern utbildning arbetat med, vilket blivit 

huvudfokus för ett av företagen medan det andra företaget fortfarande arbetar med att få in dessa 

rutiner och verktyg på plats. 

 

Genom att försöka finna likheter och skillnader mellan de två olika företagen har vi fått en 

förståelse för hur ledare och medarbetares interna och externa arbete inom de tre valda principerna 

kan se ut inom e-handelsbranschen i Sverige. Det visar att dålig kommunikation om miljöfrågor inte 

gynnar medarbetare att ta miljövänliga beslut och att plötsliga problem som dyker upp går att 

förebygga långsiktigt genom planering och innovativt arbete. Trots att vi valt två företag som verkar 

i samma bransch, är dessa samtidigt olika i val av verksamheter, där en är riktad mot varor och en 

mot tjänster. Samtidigt finner vår studie fler likheter än skillnader i val som företagsledare gör när 

det kommer till innovativt beteende, miljömässigt och socialt ansvar, samt personalinvesteringar.  

 

Denna studie bidragit med ett perspektiv hur företagsledare i Sverige, som är ett av de länder som 

ligger till grund för honungsbi-perspektivets studerande, arbetar med 3 av dessa 23 principer inom 

honungsbi-ledarskap. Ytterligare är företagen i denna studie startups och har ett fokus inom e-

handel. Detta gör att svenska förhållanden inom både startups och e-handelsföretag också utforskas 

och bidrar med ett perspektiv utifrån ett utvecklat land där rhineland-kaptialism, vilket påverkat 

honungsbi-perspektivet, används och återfinns. Framtida forskning kan då använda denna studie 

både i syfte att forska vidare inom svenska förhållanden men även i andra länder, för att jämföra 

med Sverige. 

 

Vår studie har även medverkat till ett praktiskt bidrag om hur e-handelsledare investerar i sin 

personal genom att rekrytera och arbeta med personal som kan hantera krav om eget ansvar. Istället 

för att leda dem in i varje beslut får de själva pröva sig fram och ta egna beslut som utvecklar dem i 

sin arbetsroll och som personer. Detta är något som verkar fungera väl inom båda organisationerna 

men som företagsledare i båda företagen ändå poängterar inte passar för alla. Eget ansvar är 
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dessutom ett begrepp som vi inte finner stöd i tidigare teori om hur e-handelsledare investerar i sin 

personal. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom honungsbi-ledarskap som helhet grundar sig i totalt 23 principer, och vi på grund av 

studiens storlek och den tid vi haft tillgodo att göra den här studien, inte kunnat undersöka alla 

dessa, är det även ett förslag till vidare forskning. Vi menar att en större jämförande studie mellan 

olika e-handelsföretag avseende flertalet principer, eller alla, är av stor vikt för att få ett större 

helhetsperspektiv på e-handeln och dess företag utifrån ett honungsbi-perspektiv. Eftersom vi även 

tycker oss ha funnit ett nytt praktiskt bidrag avseende vikten av det egna ansvaret som 

företagsledare lägger på de anställda i e-handelsföretagen, anser vi även att flera studier inom just e-

handeln skulle behöva genomföras för att ytterligare få stöd i det resultat som vi har kommit fram 

till.  

 

Vi anser vidare att vår studie även skulle kunna göras om med andra startup-bolag inom e-

handelsbranschen och med utgångspunkt i samma tre principer ur honungsbi-ledarskap för att se om 

dessa skiljer sig åt mot vår studie. Det för att se om vi kommit fram till något generellt eller om det 

är stor skillnad beroende på vilka företag som studeras. Eftersom vi valt att titta närmare på tre 

principer anser vi även att det går att bryta ner honungsbi-ledarskap ytterligare genom att endast 

studera en princip i vald bransch. Detta för att komma ännu närmare ett specifikt ämne och gå än 

mer på djupet i hur företag arbetar med detta ämne. Med grunden att honungsbi-

ledarskapspyramiden är en modell med utgångspunkt i hållbart ledarskap, ska den kunna användas 

på alla företag och branscher. Dessutom är det en ganska ny modell som vi anser behöver testas på 

ännu fler företag och marknader för att kunna utvärderas till fullo. Av den anledningen anser vi att 

vidare forskning bör fokusera på andra branscher än just e-handeln, för att få ett bredare perspektiv 

på honungsbi-ledarskap och dess modell.  
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