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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Medarbetarengagemang: En kvalitativ studie om hur hållbart ledarskap kan främja 

medarbetarnas engagemang 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Emma Qvicklund och Anna Sandström 

 

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2019 – januari  

 

 

Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett medarbetarperspektiv få förståelse för hur 

honeybee-ledarskap bidrar till ökat medarbetarengagemang på ett stort företag. För att 

kunna uppnå syftet formulerades de två forskningsfrågorna “Hur bidrar företagets kultur 

och vision till att främja medarbetarengagemang?” och “Hur bidrar företagets arbete med 

att behålla medarbetare över tid till att främja medarbetarengagemang?” 

 

Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio respondenter från 

fyra olika varuhus inom ett stort detaljhandelsföretag. Det insamlade materialet 

bearbetades och analyserades tematiskt utifrån studiens forskningsfrågor för att kunna 

uppnå studiens syfte. 

 

Resultat & slutsats: Denna studie visar att företagets kultur och vision samt arbete med 

att behålla medarbetare över tid främjar medarbetarnas engagemang. Ansvar och 

möjligheter till karriärutveckling framkom som de centrala delarna som skapar 

engagemang där ledarna i företaget spelar en viktig roll. 

 

Examensarbetets bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att den kartlägger och skapar teori 

kring arbetet med att främja medarbetarengagemang utifrån några av honeybee-

ledarskapets principer. Studiens praktiska bidrag är att den givit större förståelse för den 

roll som ledare har för att främja medarbetarnas engagemang och hur de kan använda det 

för att bedriva ett mer hållbart ledarskap. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien har antagit ett medarbetarperspektiv och utförts 

på ett företag inom detaljhandeln. I framtida forskning rekommenderas därför ett 

jämförande perspektiv där även ledare inkluderas. Vi föreslår även att en annan kontext 

studeras, förslagsvis företag med en mindre välutvecklad kultur.   

 

Nyckelord: hållbart ledarskap, honeybee-ledarskap, medarbetarengagemang, 

företagskultur, vision, behålla medarbetare över tid 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Title: Employee engagement: A qualitative study about the impact of sustainable 

leadership on employee engagement 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
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Aim: From an employee perspective, this study aims to increase the understanding of how 

honeybee leadership can contribute to increased employee engagement in a large 

company. In order to reach the purpose of the study two research questions were formed; 

“How does the company’s culture and vision contribute to promote employee 

engagement?” and “How does the company’s work with long-term retention of staff 

contribute to promote employee engagement?” 

 

Method: Ten qualitative semi-structured interviews were conducted with respondents 

from four different department stores within one company. Based on the research 

questions, the empirical findings were processed and analyzed in order to reach the 

purpose of the study. 

 

Result & Conclusions: This study shows that the organizational culture, vision and long-

term retention of staff promote employee engagement. Responsibility and opportunities 

for career development emerged as the central parts that create engagement. The leaders 

of the company have an important role in encouraging engagement among the employees. 

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution is that the study shows and create 

new theory about the work to promote employee engagement based on a selection of the 

honeybee-principles. The practical contribution is that it gives a deeper understanding of 

the role of the leader on promoting employee engagement and it shows how leaders can 

use a more sustainable leadership. 

 

Suggestions for future research: This study has adopted an employee perspective and has 

been conducted in one company. For future studies we suggest that another context should 

be studied and that a leader perspective should be included. 

 

Key words: sustainable leadership, honeybee leadership, employee engagement, 

organizational culture, vision, long-term retention of staff  
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1. Introduktion 

I detta inledande avsnitt diskuterar vi kring honeybee-ledarskap och medarbetarengagemang. 

Därefter presenteras studiens syfte följt av två forskningsfrågor samt studiens avgränsning. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse för studiens disposition. 

 

Forskare menar att behovet av en ny typ av ledarskap uppstod i och med den globala finanskrisen 

under år 2008 (Avery & Bergsteiner, 2011a; Casserley & Critchley, 2010; Kantabutra & Avery, 2011; 

Kantabutra & Saratun, 2013; Suriyankietkaew & Avery, 2014a). Då började det efterfrågas ett 

ledarskap där företag ställer om från kortsiktigt vinstintresse till långsiktigt och hållbart företagande. 

En förutsättning för omställningen var att utveckla ett ledarskap som ersätter aktieägarfokuset med 

en helhetssyn där inte bara ekonomin är central utan där alla intressenter behandlas som viktiga för 

företaget (Gerard, McMillan & D’Annunzio-Green, 2017; Porter & Kramer, 2011; Suriyankietkaew 

& Avery, 2014a; Tideman, Arts & Zandee, 2013). Företagen förväntas idag värna om sina 

medarbetare och att ta hänsyn till omvärlden ses som en naturlig del av ledarskapet (Avery & 

Bergsteiner, 2011c; Lee, 2017). Tideman et al. (2013) menar att företag, ekonomi, miljö och samhälle 

ska vara sammankopplade och att ledare behöver se hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv och inte 

som separata delar. Antagandet av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har bidragit till ett nytt 

intresse för ett ledarskap där företrädare i städer, regeringar och företag ska verka för att uppnå bättre 

sociala och ekonomiska resultat utan att påverka miljön (Bendell, Sutherland & Little, 2017).  

 

Det hållbara ledarskapet är därmed ett aktuellt forskningsområde och ett förslag som tas upp i den 

tidigare forskningen är “honeybee”-ledarskapet vilket anses bidra till att människor, vinster och planet 

är i balans under företagets livscykel (Avery & Bergsteiner, 2011c). Det är en dynamisk 

ledarskapsmodell som grundar sig i 23 principer på olika nivåer och är inriktat på värdeskapande för 

alla intressenter, inte bara aktieägarna (Avery & Bergsteiner, 2011c). Det kräver av företag att de har 

ett långsiktigt perspektiv både när det gäller att öka kundnyttan samt att få engagerad och trogen 

arbetskraft (Avery & Bergsteiner, 2011c). Kantabutra och Saratun (2013) har kunnat se att honeybee-

ledarskapet även visas i god förvaltning, lägre kostnader och ett bättre rykte för företaget. För att 

uppnå det, menar Avery och Bergsteiner (2011c) att ledare behöver anta ett makroperspektiv över 

företaget och fråga sig vad som är syftet med företaget och dess plats i samhället. Svaret ger en 

indikation på om ledaren tänker ur ett honeybee-perspektiv där syftet är att främja samarbeten mellan 

intressenter samt ha ett långsiktigt perspektiv när det gäller ledarskap.  

 



 

2 

 

Avery och Bergsteiner (2011b) använder honeybee- och locust-perspektiven för att symbolisera två 

olika typer av ledarstilar och beskriva skillnaderna i dessa när det gäller intressenter och aktieägare. 

Locust-ledare sätter fokus på regelbundna vinstutdelningar samt tillväxt och bryr sig inte om hur de 

uppnår det. Det här beteendet motverkar planering och långsiktiga investeringar vilka är viktiga delar 

för ett företags framtid. Ofta finns det en chef högt upp i hierarkin som har till uppgift att driva 

vinstrelaterade frågor oavsett hur det påverkar medarbetare och välmående i företaget. Honeybee-

ledarskap sätter istället fokus på hållbarhet, medarbetarnas delaktighet och utgår från ett långsiktigt 

perspektiv på företaget. Honeybee-ledare bryr sig om sina medarbetare och försöker behålla dem på 

lång sikt samt utvecklar dem genom utbildningar. Nya medarbetare väljs noggrant ut för att passa 

företagets kultur och värderingar där medarbetarna även förväntas dela med sig av sina kunskaper till 

varandra och att samarbeta (Avery & Bergsteiner, 2011b). Det är Avery och Bergsteiners (2011c) 

tolkning av det hållbara ledarskapet som används som definition i denna studie: ett ledarskap som 

gör att företag överlever på lång sikt med intressenter, aktieägare, miljö, samhälle och ekonomi i 

åtanke.  

 

Engagerade medarbetare, en öppen företagskultur, en stark vision och en strävan efter att behålla 

medarbetare över tid är delar av honeybee-ledarskapet som bidrar till att skapa värde för intressenter 

och företag (Avery & Bergsteiner, 2011c). Suriyankietkaew och Avery (2014a, 2014b) har kunnat se 

att medarbetarnas engagemang anses vara den del inom honeybee-ledarskap som har störst påverkan 

på medarbetarnas och andra intressenters tillfredsställelse med företag och dess ledning. Engagemang 

är även en del av ett företags framgång då engagerade medarbetare anstränger sig mer i sitt arbete. 

En positiv företagskultur kan bidra till att förbättra medarbetarnas engagemang (Chong, Shang, 

Richards & Zhu, 2018) och det är därför betydelsefullt att ledare förstår vad i företagets kultur som 

gör medarbetarna engagerade. Det har till exempel framkommit att en tydlig vision kan bidra till 

medarbetarnas engagemang (Albrecht, Beridahl & Marty, 2018; Taneja, Sewell & Odom, 2015) och 

att medarbetare som är engagerade väljer att stanna kvar längre vilket anses vara positivt för företag 

(Bandura & Lyons, 2014; Zhang, Avery, Bergsteiner & More, 2014). Trots det saknas forskning 

riktad mot hur delar inom honeybee-ledarskapet främjar medarbetarengagemang, vilket därför 

kommer att vara fokus i denna studie. Vi definierar i denna studie medarbetarengagemang som: ett 

positivt och meningsfullt arbetsrelaterat sinnestillstånd som sammankopplar medarbetarnas händer, 

huvud och hjärta med företagets vision och mål (Rao, 2017; Schaufeli, Salanova, González-Róma & 

Bakker, 2002).  

 

Trots att stora företag utgör den minsta andelen av det totala antalet företag i Sverige är det dessa som 

har störst andel anställda (Ekonomifakta, 2017). I Sverige är det dessutom ett lagkrav för stora företag 
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att hållbarhetsrapportera om de anställda, miljö och sociala förhållanden (FAR, u.å). Vi anser därför 

att det är relevant att undersöka medarbetarengagemang på ett stort företag och har riktat oss mot ett 

företag med en stark företagskultur där de strävar efter att vara inkluderande och värdesätta 

medarbetarna. 

 

Den tidigare forskning vi tagit del av riktad mot honeybee-ledarskap, har till stor del fokuserat på 

olika typer av företag och organisationer i Asien där honeybee-ledarskapet har studerats i sin helhet 

(Kantabutra & Avery, 2011; Kantabutra & Avery, 2013; Kantabutra & Saratun, 2013; 

Suriyankietkaew & Avery, 2014a, 2014b). Det saknas dock forskning kring hur de enskilda 

principerna påverkar varandra ur ett honeybee-perspektiv. Vi ser därför att forskning i en annan 

kontext kan bidra med nya insikter kring honeybee-ledarskap, även då kulturen i Asien skiljer sig 

stort från den i Sverige. Gerard et al. (2017) rekommenderar även hållbart ledarskap, i praktiken och 

utifrån olika kontexter, som ett lämpligt område för vidare forskning.  

 

Honeybee-ledarskapet är ett komplext forskningsområde som består av 23 olika principer. Inom 

ramen för vår uppsats, och den tid vi har till vårt förfogande, har vi därför valt att avgränsa oss till att 

studera hur några av principerna påverkar medarbetarengagemang. Vi anser att det är viktigt att 

fokusera på medarbetarengagemang då medarbetarna utgör grunden i ett företag. Engagerade 

medarbetare kan därmed vara avgörande för ett företags framgång (Fahim, 2018).  Enligt vad vi har 

kunnat hitta finns ingen forskning på större företag inom honeybee-ledarskap gällande vad som 

främjar medarbetarengagemang, vilket är ett gap vi vill fylla med denna studie. Genom att först 

kontrollera att det finns ett honeybee-ledarskap i företaget och sedan studera några av principerna, 

vill vi få djupare förståelse för hur dessa kan användas för att skapa medarbetarengagemang genom 

honeybee-ledarskap. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett medarbetarperspektiv få förståelse för hur honeybee-ledarskap 

bidrar till ökat medarbetarengagemang på ett stort företag.       

1.2 Forskningsfrågor 

Utifrån introduktionen har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

• Hur bidrar företagets kultur och vision till att främja medarbetarengagemang? 
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• Hur bidrar företagets arbete med att behålla medarbetare över tid till att främja 

medarbetarengagemang?  

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till ett stort svenskt företag som verkar globalt och har en tydlig strategi för hållbar 

utveckling där de utgår från FN:s globala mål för hållbarhet. Företagets hållbarhetsstrategi beskriver 

vikten av att arbeta långsiktigt och att balansen mellan miljö, ekonomisk och social påverkan bidrar 

till ett bättre liv för människor, vilket är företagets vision.  

 

Studien avgränsas ytterligare genom att den inte antar ett helhetsperspektiv på honeybee-ledarskap. 

Studien utgår från medarbetarengagemang och hur företagskulturen och visionen samt företagets 

arbete med att behålla medarbetare över tid främjar medarbetarnas engagemang. Detta då engagerade 

medarbetare kan vara avgörande för företags långsiktiga överlevnad och framgång. 

1.4 Disposition 

Introduktionen inleds med en problematisering kring hållbart ledarskap där de 

fyra principerna inom honeybee-ledarskap, medarbetarengagemang, 

företagskultur, vision och behålla medarbetare över tid, presenteras. Därefter 

presenteras studiens syfte, två forskningsfrågor, avgränsning och avslutningsvis en 

disposition. 

  

Litteraturgenomgången består av sju delar baserad på tidigare forskning; 

hållbarhet, hållbart ledarskap, honeybee-ledarskap, medarbetarengagemang, 

företagskultur, vision och behålla medarbetare över tid. Avsnittet avslutas med 

en modell som skapats utifrån den presenterade teorin. 

  

Metoden beskriver studiens tillvägagångssätt. Där redogörs för studiens 

metodval såsom forskningsansats, tillvägagångssätt, urval och analysmetod. 

Källkritik, metodkritik och forskningsetiska principer diskuteras också i 

avsnittet. 

  

Empirin presenterar det studerade företaget och vad som framkommit i de 

semistrukturerade intervjuerna. Materialet från intervjuerna har satts samman 

och sedan kategoriserats utefter de teman som framkom. 

  

Introduktion 

Litteratur-
genomgång 

Metod 

Empiri 
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Analysen behandlar den insamlade empirin och de centrala teorier som 

presenterades i litteraturgenomgången. Insamlad empiri och teori ställs mot 

varandra och tolkas tillsammans för att sedan kunna ligga till grund för våra 

slutsatser.  

 

Slutsatsen presenterar studiens resultat med fokus på att besvara studiens 

forskningsfrågor. Här presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag, 

studiens begränsningar och förslag till framtida forskning ges. 

  

Analys 

Slutsats 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt redogör vi först för hållbarhet, hållbart ledarskap och honeybee-ledarskap. Därefter 

redogörs för fyra principer inom honeybee-ledarskap; medarbetarengagemang, företagskultur, 

vision och behålla medarbetare över tid. Avslutningsvis följer en teoretisk modell som sammanfattar 

litteraturgenomgången.

 

 2.1 Hållbarhet 

Hållbarhet är det vi gör för att skapa den värld vi vill leva i och se våra barn växa upp i, enligt Ferdig 

(2007). För att nå det menar Ferdig (2007) att vi behöver bli medvetna om våra beteenden och val 

som påverkar jordens ekologiska, ekonomiska och sociala system. Allt fler företag förstår att 

hållbarhet är viktigt och ändrar sin organisation mot ett mer hållbart perspektiv genom att inkludera 

såväl den ekonomiska som den miljömässiga och sociala delen av hållbarhet (Ajmal, Khan, Hussain 

& Helo, 2017; Casserley & Critchley, 2010; Tideman et al., 2013). Genom att anpassa verksamheten 

och integrera hållbarhet kan företag uppnå lösningar som är både hållbara och ekonomiskt lönsamma 

(Quinn & Dalton, 2009). För att agera hållbart menar Ajmal et al. (2017) att företag behöver inkludera 

samtliga dimensioner; den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga, i sitt hållbarhetsarbete. 

Detta då det visat sig att ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom företag kan främjas av centrala 

faktorer inom social hållbarhet, såsom rättvisa och jämlikhet, hälsa, utbildning, kultur och 

medarbetarengagemang (Ajmal et al., 2017).  

2.2 Hållbart ledarskap 

Hållbart ledarskap har sin grund i hållbarhet (Gerard et al., 2017) och handlar om att företag ska klara 

sig igenom svårigheter och överleva på lång sikt utan att utnyttja miljö och samhälle (Avery & 

Bergsteiner, 2011b). Det är centralt med ett långsiktigt perspektiv när det gäller strategi, planering, 

investeringar och personal samt att se till företagets samtliga intressenter (Kantabutra & Avery, 2013; 

Tideman et al., 2013). Ur ett ledarskapsperspektiv påverkar ledarens handlingar det sociala 

välbefinnandet, företaget, samhället och världen (Ferdig, 2007). Svensson och Woods (2007) menar 

att ledare inte längre enbart kan vara inriktade på företagets vinst, utan ska även ha fokus på miljö 

och samhälle. Tiden där endast ekonomisk framgång ses som ett mått på att ha lyckats är således 

förbi, då samhället idag kräver mer av företag och dess ledare (Svensson & Woods, 2007). 

 

Att ställa om till hållbart ledarskap innebär en stor förändring i tänkande, värderingar och antaganden 

när det kommer till hur verksamheten fungerar samt inför en moralisk dimension i arbetet (Avery & 
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Bergsteiner, 2011c). Enligt Casserley och Critchley (2010) kan hållbart ledarskap behöva finnas på 

olika nivåer. Dels på en personlig nivå som syftar till att upprätthålla en personlig fysisk och psykisk 

hälsa och dels en organisatorisk nivå som handlar om att upprätthålla en arbetsmiljö där människor 

utvecklas och upplever att deras kunskap tas tillvara (Casserley & Critchley, 2010). Det hållbara 

ledarskapet handlar därför inte om att en ledare har kontroll över andra. Ledaren inkluderar istället 

medarbetarna för att få en helhetssyn på företaget (Casserley & Critchley, 2010) och tillsammans 

utveckla samt implementera handlingar (Ferdig, 2007). Detta då även medarbetarna uppskattar 

långsiktigt arbete för miljö och samhället i stort (Avery och Bergsteiner, 2011c). 

2.3 Honeybee-ledarskap 

Honeybee-ledarskap är ett hållbart ledarskap som handlar om att bry sig om och utveckla de anställda, 

värna om planeten och samhället samt skydda sitt varumärke genom att agera etiskt (Avery & 

Bergsteiner, 2011b). Genom att anta ett långsiktigt perspektiv undviker företag att drabbas negativt 

av plötsliga förändringar då det redan finns ett större och mer långsiktigt perspektiv (Kantabutra & 

Saratun, 2013). Den hållbara ledarskapspyramiden, som är utvecklad av Avery och Bergsteiner 

(2011c), är en modell över de olika principer som företag kan implementera om de vill agera för 

företagets långsiktiga hållbarhet utifrån ett honeybee-ledarskap. Det är ett sätt för ledningen att 

leverera bättre och mer hållbara resultat, minskad personalomsättning och en ökad innovation i 

företaget (Avery & Bergsteiner, 2011c). Avery och Bergsteiner (2011c) lyfter fram att de enskilda 

principerna i sig inte är nya, utan att det är förståelsen för att dessa principer utgör ett självförstärkande 

ledarskapssystem som förbättrar företags möjligheter att överleva på lång sikt.  

  

Den hållbara ledarskapspyramiden (figur 1) består av tre olika nivåer som tillsammans representerar 

helhetsvärdet som den kan innebära vid användning för företag och deras intressenter (Avery & 

Bergsteiner, 2011c). Den första nivån i pyramiden består av 14 grundläggande principer vilka kan 

appliceras direkt när ledningen i företaget initierar processer för hållbarhet. Dessa handlar om att 

medarbetarna ska utvecklas kontinuerligt, det ska råda bra arbetsförhållanden, företaget strävar efter 

att behålla medarbetarna över tid, rekrytering sker främst inom företaget, företaget värdesätter 

medarbetarna, vd:n arbetar tillsammans med medarbetarna, ledarna har ett etiskt beteende, företaget 

har ett långsiktigt perspektiv, organisationsförändringar är en genomtänkt process, företaget ska vara 

oberoende av finansiella marknader, företaget tar socialt ansvar och miljöansvar, det finns ett fokus 

på intressenter och företaget har en stark gemensam vision (Avery & Bergsteiner, 2011c). 

 

Den andra nivån utgörs av sex principer på högre nivå och representerar olika sammansättningar av 

de grundläggande principerna. Dessa är att beslutsfattandet ska vara decentraliserat och gemensamt, 
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medarbetarna är självständiga, det finns en team-orientering, företagets kultur är öppen och delad av 

alla, kunskap sprids och delas genomgående i företaget och relationerna är baserade på förtroende 

(Avery & Bergsteiner, 2011c). Den tredje nivån utgörs av de tre nyckelprinciperna strategisk 

systematisk innovation, medarbetarengagemang och kvalitet gällande service och produkter vilka 

bygger på principerna på de lägre nivåerna och är tänkta att spegla upplevelsen av företagets arbete 

(Avery & Bergsteiner, 2011c). Pyramiden är tänkt att vara dynamisk i alla riktningar och principerna 

lämnar ett utrymme för variation för att passa olika typer av företag (Avery & Bergsteiner, 2011c).  

 

Principerna syftar till att ge företaget ett bra rykte och starkt varumärke, nöjda kunder, långsiktigt 

värde för aktieägare och övriga intressenter samt en stark ekonomisk utveckling (Avery & Bergsteiner 

2011c; Kantabutra & Avery, 2013). För att börja använda honeybee-modellen kan det vara klokt att 

undersöka hur medlemmarna i organisationen ser på de olika principerna, vissa saker kanske redan 

finns, andra inte (Avery & Bergsteiner, 2011c). Varje enskild princip av honeybee-ledarskapet skapar 

värde för företaget och genom att kombinera principerna kan ett helhetsvärde uppnås som gynnar 

samtliga intressenter (Avery & Bergsteiner, 2011b; Avery & Bergsteiner, 2011c). 

 

 

Figur 1: Den hållbara ledarskapspyramiden (Egen modell baserad på Avery och Bergsteiner, 2011c) 

Den hållbara ledarskapspyramiden utgår från ett helhetsperspektiv på honeybee-ledarskapet. I denna 

studie fokuserar vi på fyra av pyramidens principer. Dessa är nyckelprincipen 

medarbetarengagemang, hur det påverkas av företagskultur på den högre nivån, en stark gemensam 

vision samt företaget arbete med att behålla medarbetarna över tid på den grundläggande nivån. Det 

illustreras i figur 1, där principerna som studeras är markerade. Dessa delar är viktiga då de 

tillsammans bidrar till att skapa värde för företag och dess intressenter enligt Avery och Bergsteiner 

(2011c), där betydelsen av de enskilda principerna fördjupas i kommande avsnitt. 
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2.4 Medarbetarengagemang 

Medarbetarengagemang är en nyckelprincip inom honeybee-ledarskap som kan påverka den 

långsiktiga hållbarheten i företag (Avery & Bergsteiner, 2011c). Detta då det bidrar till långsiktigt 

värde som påverkar aktieägare, andra intressenter, kundnöjdhet och kan leda till ett starkt varumärke 

och högre finansiella resultat (Kantabutra & Avery, 2013; Saratun, 2016). En del av det, menar Zhang 

et al. (2014), beror på att medarbetare talar väl om företaget när de är engagerade samt att de väljer 

att stanna i företaget trots att de kan ha andra karriärmöjligheter. Medarbetarengagemang kan därmed 

ses som en form av immateriell och värdefull tillgång som upplevs när medarbetarna vill bidra och 

gör sitt bästa för företaget (Anitha, 2014; Rao, 2017; Runyon, 2017; Zhang et al., 2014).  

 

Det finns således många fördelar med medarbetarengagemang (Rao, 2017) och det gynnar både 

medarbetare och företag (Eldor & Vigoda-Gadot, 2017). För medarbetare innebär det möjlighet till 

självförverkligande samt personlig utveckling och för företag utgör det en konkurrensfördel (Anitha, 

2014; Eldor & Vigoda-Gadot, 2017; Rao, 2017; Taneja et al., 2015). Genom att fokusera på att öka 

medarbetarnas personliga engagemang kan företag således motivera medarbetarna till att vara med 

och bidra till framgångar för företaget (Taneja et al., 2015; MacLeod & Clarke, 2009). Engagerade 

medarbetare har mer positiva attityder och beteenden samt är mer benägna att ha ett bättre förhållande 

till sin arbetsgivare (Saks, 2006), vilket kan märkas genom att de är samarbetsvilliga och anstränger 

sig mer i sitt arbete (Runyon, 2017). Enligt Runyon (2017) är medarbetarengagemang ett frivilligt 

val, ett beslut och agerande av varje individuell medarbetare. Trots att det är viktigt att medarbetarna 

blir tillräckligt kompenserade för sitt arbete är det inte det som skapar engagemang (Runyon, 2017). 

Det är istället känslan av att få vara med att påverka, att bidra till något värdefullt och att känna sig 

uppskattad som skapar engagemang, enligt Runyon (2017). Detta menar även Eldor och Vigoda-

Gadot (2017) vars studie visar att arbetet tillfredsställer andra behov än pengar och säkerhet, såsom 

välbefinnande, meningsfullhet och utmaning. Eftersom det visat sig att medarbetarengagemang är en 

fördel för både medarbetare och företag är det båda parter som behöver motivera varandra för att 

engagemang ska uppstå (MacLeod & Clarke, 2009; Rao, 2017). 

 

Det har visat sig att en stödjande ledare som motiverar och utvecklar den individuella medarbetaren 

påverkar medarbetarengagemang positivt (Saks, 2006; Xu & Cooper, 2011; Zhang et al., 2014). 

Enligt Chong et al. (2018) är en stödjande ledare någon som visar hänsyn och bryr sig om 

medarbetarna. Ledare kan därmed påverka medarbetarnas engagemang genom att vara en förebild i 

det dagliga arbetet och genom att själv leva upp till den standard som efterfrågas i företaget (Yukl & 

Kaulio, 2012). Ledare är ofta mer engagerade än medarbetare (Xu & Cooper, 2011) men känner sig 
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medarbetarna hörda, respekterade och värdefulla bidrar det till att främja deras engagemang 

(MacLeod & Clarke, 2009; Runyon, 2017). För att uppnå det kan företag inkludera medarbetarna i 

beslutsfattandet och se till att deras arbete har en tydlig koppling till företagets värderingar, vision 

och mål (Albrecht et al., 2018; MacLeod & Clarke, 2009). 

 

Kahn (1990) var tidig med att undersöka engagemang bland medarbetare och menade att det var de 

tre delarna meningsfullhet, säkerhet och tillgänglighet som främjade engagemang. Meningsfullhet 

handlar om en känsla av att göra skillnad och inte bli tagen för given, att i sin roll kunna bidra med 

något. Säkerhet handlar om känslan av att kunna vara sig själv utan att oroa sig för att det ska påverka 

ens självbild eller karriär. Tillgänglighet handlar om att ha fysiska, känslomässiga eller psykologiska 

möjligheter att kunna engagera sig och att kunna kombinera arbete och livet utanför arbetet (Kahn, 

1990).  

 

Schaufeli et al. (2002) menar också att medarbetarengagemang består av tre delar. Vitalitet, som 

innebär att medarbetaren har energi i sitt arbete, hängivenhet, som karaktäriseras av en känsla av 

meningsfullhet, entusiasm, inspiration och stolthet, och slutligen absorption, som innebär att 

medarbetaren är mycket engagerad i sitt arbete och har svårt att släppa det (Schaufeli et al., 2002). 

Schaufeli et al. (2002) definierar därför utifrån det medarbetarengagemang som ett positivt och 

meningsfullt arbetsrelaterat sinnestillstånd som kännetecknas av vitalitet, hängivenhet och 

absorption.  

 

Studierna av Kahn (1990) och Schaufeli et al. (2002) utgör en liten del av alla förslag och definitioner 

på vad medarbetarengagemang består av och hur det kan karaktäriseras. Rao (2017) menar vidare att 

engagemang hos medarbetare handlar om att koppla samman deras händer, huvud och hjärta med 

företagets vision och mål. Enligt Eldor och Vigoda-Gadot (2017) är de vardagliga föreställningar som 

förknippas med engagemang att känna intresse, passion, entusiasm och energi för något. I denna 

studie utgår vi från både Schaufeli et al. (2002) och Rao (2017) och definierar medarbetarengagemang 

som ett positivt och meningsfullt arbetsrelaterat sinnestillstånd som sammankopplar medarbetarnas 

händer, huvud och hjärta med företagets vision och mål. 

2.4.1 Företagskultur 

Företagskultur blev populärt under 1980-talet då ledare blev allt mer medvetna om hur kulturen kan 

påverka både de anställda och företaget (Lund, 2003). Enligt Kantabutra och Avery (2013) strävar 

hållbara företag efter att bevara kärnvärden och ideal i syfte att binda samman medarbetarna i en 

företagskultur. En stark företagskultur förkroppsligar ett företags vision och värderingar och 
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motiverar människor att uppträda på ett särskilt sätt inom företaget (Kantabutra & Avery, 2011; 

Kantabutra & Avery, 2013; Kantabutra & Saratun, 2013). Detta är extra viktigt i honeybee-ledarskap 

där det långsiktiga perspektivet skapar mer utrymme för visionen, värderingarna och kulturen 

(Kantabutra & Avery, 2011; Kantabutra & Saratun, 2013).  

 

Lund (2003) menar att det kan vara svårt att identifiera en företagskultur, främst på grund av att den 

kan tolkas olika av olika människor. Ett skäl är att många av de bakomliggande uppfattningar och 

antaganden som människor delar inom ett företag är underförstådda och omedvetna (Yukl & Kaulio, 

2012). Klein, Wallis och Cooke (2013) menar dock att företagskultur är något som uppstår genom 

kollektivt skapande av medlemmarnas interaktion i strävan efter att ge mening till den miljö de 

befinner sig i. Med hjälp av företagskulturens gemensamma värderingar och övertygelser, samt ett 

särskilt ledarskap som kan bära upp det, kan dessa föras vidare vilket anses bidra till ökad effektivitet 

inom företaget (Chong et al., 2018; Harrison & Bazzy, 2017; Kantabutra & Saratun, 2013; Lund, 

2003). Yukl och Kaulio (2012) menar att det är svårare att förändra kulturen i en mogen organisation 

än att skapa en ny företagskultur i en ny organisation.  

 

Ett ledarskap där det finns förtroende mellan ledare och medarbetare bidrar till att forma kulturen och 

öka kunskapen i företaget (Klein et al., 2013). Det är därför av vikt, enligt Chong et al. (2018), att 

ledare får formas av företagskulturen för att sedan kunna påverka medarbetarna i rätt riktning. Det 

menar även Casserley och Critchley (2010) som poängterar att företagskulturen utgör en av de 

viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när nya ledare utvecklas inom företag. Detta då ledarna är en 

viktig del i att realisera företagskulturen (Hatch & Schultz, 1997). Dessutom påverkar kulturella 

värderingar valet av ledare och rollförväntningarna på dem enligt Yukl och Kaulio (2012). I en mogen 

organisation påverkar kulturen ledarna mer än ledarna påverkar kulturen (Yukl & Kaulio, 2012). Det 

är därför en fördel att rekrytera ledare internt inom företag då de redan är insatta i företagskulturen 

och kan vara med och utveckla den, istället för att ta in någon externt som riskerar att påverka kulturen 

negativt (Kantabutra & Saratun, 2013).  

  

Ledningen behöver förstå företagskulturen och dess inverkan på personrelaterade frågor såsom 

tillfredsställelse, engagemang och sammanhållning (Lund, 2003). Detta då företagskulturen utvecklas 

på alla nivåer och omfattar alla dess medlemmar (Hatch & Schultz, 1997) och därmed bidrar 

företagets kultur och dess mål till att förena människorna i organisationen (Harrison & Bazzy, 2017). 

Medarbetarnas engagemang behöver vara en del av företagskulturen enligt Taneja et al. (2015) som 

också menar att det är ledarnas uppgift att upprätta en grund för det och att involvera och engagera 
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medarbetarna. Företagskulturer som främjar öppenhet och motivation förväntas öka förtroendet 

mellan de som arbetar inom företaget (Issa & Haddad, 2008). 

  

Chong et al. (2018) föreslår utifrån sin studie att både högsta ledningen och de som har ett 

medarbetaransvar ska utveckla en positiv företagskultur då den både förbättrar och bidrar till 

medarbetarnas engagemang. Casserley och Critchley (2010) menar att företaget därmed behöver 

definiera vilka delar av kulturen som gör att medarbetarna känner sig engagerade. En företagskultur 

som främjar att de anställda har balans mellan arbete och individuella mål leder även till ökat 

engagemang hos medarbetarna (Taneja et al., 2015). Om företagskulturen är lämplig eller inte kan 

bedömas genom att titta på företagets välbefinnande, funktion och måluppfyllelse (Jabeen & Isakovic, 

2018). 

2.4.2 Vision 

Ett företags vision ses inom honeybee-ledarskap som ett strategiskt verktyg (Avery & Bergsteiner, 

2011c) och det är viktigt att företag har en tydlig vision om framtiden då det hjälper medarbetare att 

förstå vad för syfte, mål och prioriteringar företaget har (Albrecht et al., 2018; Yukl & Kaulio, 2012). 

Det är även en fördel om visionen delas av alla inom företaget då det kan ge arbetet mening när alla 

arbetar mot samma mål och har en gemensam syn på framtiden (Avery & Bergsteiner, 2011c; Yukl 

& Kaulio, 2012). Att medarbetarna delar med sig av sina kunskaper bidrar till engagemang för att 

uppnå företagets visioner (Avery & Bergsteiner, 2011a). Runyon (2017) menar även att bra produkter 

och tjänster ofta växer fram ur företag som har en vision som är väl kommunicerad och implementerad 

i företaget.  

 

Ett företags vision är en av de saker som kan påverka och bidra till medarbetarnas engagemang i 

företaget (Albrecht et al., 2018; Taneja et al., 2015). Det är mer sannolikt att visionen skapar 

engagemang ifall den omfattar värderingar eller ideal som är gemensamma för merparten av 

medarbetarna (Yukl & Kaulio, 2012). Både ledare och medarbetare är viktiga för visionen i företaget. 

Medarbetarnas engagemang hjälper företaget att omvandla visionen till måluppfyllelse (Albrecht et 

al., 2018; Galpin & Whittington, 2012), medan ledarna har en betydande roll när det gäller hur 

visionen kommuniceras samt att motivera, involvera och engagera medarbetarna till att följa den 

(Albrecht et al., 2018; Anitha, 2014; Taneja et al., 2015). Yukl och Kaulio (2012) menar att visionen 

ska vara trovärdig och kommuniceras på olika sätt för att ledare ska kunna motivera medarbetare till 

att tro att visionen faktiskt är möjlig att nå. Slutligen menar Yukl och Kaulio (2012) att visionen är 

ett stöd för att vägleda medarbetarnas handlingar och beslut. 
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2.4.3 Behålla medarbetare över tid 

Strävan efter att behålla medarbetarna inom honeybee-ledarskap kan kopplas till det fokus som finns 

på företagets långsiktiga överlevnad. Ofta blir en lösning på ekonomiska problem att säga upp 

medarbetare men Avery och Bergsteiner (2011a) menar att det är en fördel att försöka hitta lösningar 

för att behålla medarbetarna och den kunskap som finns i företaget. Detta bekräftar även Lai och Lee 

(2007) som menar att kunskap är en konkurrensfördel och att företag därför ska vidta åtgärder för att 

behålla sina medarbetare. Lee (2017) menar att medvetenheten ökar om att företag inte kan överleva 

på lång sikt ifall de inte bryr sig om de människor som arbetar i företaget. Detta anser även Porter 

och Kramer (2011) som lyfter fram den ökade medvetenheten om de positiva effekter som 

medarbetarnas känsla av trygghet, välmående och möjlighet till utbildning och utveckling innebär för 

företag. Behålla medarbetarna är också en av grundprinciperna inom honeybee-ledarskapet, då Avery 

och Bergsteiner (2011c) menar att skapa förutsättningar för att behålla medarbetare inom företaget 

kan påbörjas när som helst. 

 

Fahim (2018) menar att ett företags framgång i stor utsträckning kan kopplas till medarbetarna och 

att de kan ses som företagets ryggrad. Ett företags förmåga att behålla sina anställda räknas därför 

som en av de viktigaste delarna när det gäller dess framgång (Fahim, 2018). Rao (2017) anser att 

företag ska värdesätta sina medarbetare som människor och inte endast som medarbetare. Det innebär 

att medarbetarna behöver behandlas som värdefulla människor med kunskaper istället för människor 

med värdefulla kunskaper och att ledare rekommenderas följa mottot medarbetare först, kunder i 

andrahand och aktieägare sist (Rao, 2017). Att värdesätta medarbetarna och bry sig om dem är viktigt 

inom honeybee-ledarskap och det handlar om att se till att medarbetarna ges grundläggande 

möjligheter till att praktiskt kunna utföra sitt arbete, men även att de får ta del av företagets 

framgångar genom till exempel bonusar (Avery & Bergsteiner, 2011a, 2011b). Medarbetare som 

värdesätts är mer tillfredsställda med sitt arbete, vilket i sin tur leder till högre medarbetarengagemang 

(Suriyankietkaew & Avery, 2014a).  

 

Företag behöver arbeta på individuell basis för att locka medarbetare att stanna kvar i företaget 

(Kundu & Lata, 2017). Avery och Bergsteiner (2011a) föreslår bland annat att utbildning och 

möjligheter till utveckling ska vara tillgängligt för alla medarbetare och inte endast begränsas till de 

med ledarroll. Detta ses som kärnan i en hållbar organisation då det är att föredra att rekrytera internt 

och ta fram nya ledare genom att utveckla den egna personalen då de redan delar företagets 

kärnvärderingar (Kantabutra & Saratun, 2013). Issa och Haddad (2008) belyser att det är viktigt att 

se till att de anställda har tillräckligt med tid att interagera med varandra för att få idéer och lära av 
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varandra. Många medarbetare besitter kunskap som är viktig att dela med sig av för att inte stanna av 

kunskapsutvecklingen på företaget (Issa & Haddad, 2008). Även Chong et al. (2018) förespråkar 

denna typ av sociala lärande där människor lär sig genom att observera andras erfarenheter. 

 

Medarbetarnas tillfredsställelse med sitt arbete är sammankopplat med personalomsättningen 

(Bandura & Lyons, 2014) och en stödjande arbetsmiljö är starkt förknippad med att företag behåller 

sina medarbetare (Kundu & Lata, 2017). Oengagerade medarbetare leder till högre 

personalomsättning då det innebär att medarbetarna har svårt att förstå hur de bidrar till företagets 

framgång eller anser att de inte kan nå sina karriärmål inom företaget (Bandura & Lyons, 2014). Det 

kan även vara svårt att forma en kultur i ett företag där personalomsättningen är hög och där 

individuella och organisatoriska värden inte är i linje (Kantabutra & Saratun, 2013). Det är därför 

viktigt att utveckla en positiv och meningsfull arbetsmiljö för att behålla kompetenta och värdefulla 

medarbetare och hjälpa dem att kunna fokusera på arbetet (Anitha, 2014; Kundu & Lata, 2017). Om 

medarbetare känner stöd från både ledare och företaget i stort kommer det bidra till att medarbetarna 

känner sig mer engagerade och chansen att de stannar kvar i företaget ökar (Kundu & Lata, 2017; 

Saks, 2006; Taneja et al., 2015). Honeybee-ledarskapet handlar om att människor, vinst och miljö ska 

vara i balans under företagets livstid något en långsiktig inställning till medarbetarna kan bidra till 

enligt Avery och Bergsteiner (2011c).  

2.5 Teoretisk modell 

Vår teoretiska modell (figur 2) sammanfattar litteraturgenomgången genom att visa hur vision, 

behålla medarbetare över tid och företagskultur hänger samman med medarbetarengagemang. De fyra 

delarna är sammankopplade genom honeybee-ledarskapet där vision och behålla medarbetare över 

tid är två av grundprinciperna som påverkar företagskultur och medarbetarengagemang. Detta 

illustreras i vår modell genom de linjer som går från vision och behålla medarbetare över tid, till 

företagskultur och medarbetarengagemang. Det har i vår litteraturgenomgång framkommit att ett 

företags framgångar har en tydlig koppling till dess medarbetare och att medarbetare som är 

engagerade tenderar att stanna kvar i företaget. Ett företags vision har även visat sig kunna bidra till 

medarbetarnas engagemang genom att vägleda dem i deras arbete. 

  

Företagskultur finns på den högre nivån och påverkar medarbetarengagemang som är en 

nyckelprincip inom honeybee-ledarskap. Detta illustreras i vår modell med en linje mellan 

företagskultur och medarbetarengagemang. Vi har även kunnat se i litteraturgenomgången att 

företagskultur skapas av människorna i företaget och förenar dem, därmed är det viktigt att 

upprätthålla en positiv kultur då det bidrar till medarbetarnas engagemang. Det framkommer även att 
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medarbetarengagemang är värdefullt för såväl företag som medarbetare samt att det bidrar till att 

skapa långsiktigt värde. 

 

 

Figur 2: Teoretisk modell som sammanfattar litteraturgenomgången (Egen modell) 
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3. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för de metodval som studien grundas på. Vi beskriver forskningsansats, 

tillvägagångssätt, datainsamling samt analysmetod av insamlad empiri. Vi berör även metodkritik 

samt de forskningsetiska principer som vi följt.

 

3.1 Forskningsansats 

Målet med studien är att få förståelse för hur medarbetarna själva upplever att ledarskapet i företaget 

bidrar till deras engagemang och studien antar därmed en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa 

studier är inriktade på att analysera och tolka sociala fenomen med ambitionen att tränga ner på djupet 

för att kunna erhålla förståelse enligt Skärvad och Lundahl (2016), vilket gjorde att vi ansåg att den 

kvalitativa ansatsen var lämplig utifrån studiens syfte. 

 

Den kvalitativa forskningen har enligt Skärvad och Lundahl (2016) den hermeneutiska 

vetenskapsteorin som grund. Eftersom målet med studien är att erhålla ökad förståelse för de utvalda 

individernas medarbetarengagemang är det en del av hermeneutiken och dess syfte. Det är 

medarbetarnas tolkning av sin sociala verklighet som undersöks för att bättre kunna förstå dem i sitt 

unika sammanhang vilket är centralt inom hermeneutiken (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Målet är 

dessutom att genom tolkning nå en djupare förståelse för det som studeras (Skärvad & Lundahl, 2016; 

Yin, 2013). 

3.2 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt följer figur 3 nedan. Vi började med att studera tidigare forskning inom vårt 

valda område där vi identifierade ett forskningsgap vilket ledde till formuleringen av studiens syfte 

och forskningsfrågor. Därefter började vår insamling av litteratur som gav en grundläggande 

förståelse om hållbart ledarskap, honeybee-ledarskap, företagskultur, vision samt hur företag kan 

arbeta för att behålla sina medarbetare över tid vilket utgjorde grunden i vår litteraturgenomgång. Vi 

formulerade därefter vår intervjuguide som utgick från de centrala teorier som presenterats i 

litteraturgenomgången för att säkerställa att de skulle kunna ge svar på studiens forskningsfrågor. För 

att kunna besvara studiens två forskningsfrågor utfördes semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare på olika positioner i det valda företaget. Allt insamlat material från intervjuerna 

transkriberades därefter för att sedan sammanställas i vår empiri. När vi sammanställt vår empiri 

påbörjades vår analys, där empiri ställdes mot teorin från vår litteraturgenomgång för att vi skulle 
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kunna tolka materialet. Utifrån vår analys kunde vi sedan dra slutsatser för att besvara studiens 

forskningsfrågor och redogöra för studiens bidrag.  

 

Det är även relevant att poängtera att vår arbetsgång inte varit helt linjär, då vi samlat in teori löpande 

för att kunna stärka vår litteraturgenomgång. 

 

 

Figur 3: Studiens tillvägagångssätt (Egen modell) 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

De primära data i vår studie består av empiri som samlats in via semistrukturerade intervjuer och de 

utgör studiens främsta källa till information. Den semistrukturerade intervjumetoden innebär att vi på 

förhand har upprättat en frågeguide innehållande frågor som formulerats utifrån en viss grundstruktur. 

Eftersom vi hade ett förhållandevis tydligt fokus, och inte var styrda att utforska ett givet område eller 

tema, gav den semistrukturerade intervjun oss möjlighet att ställa mer specifika frågor än om den 

varit helt ostrukturerad (Bryman & Bell, 2013). Strukturen utgår från de centrala teman som återfinns 

i forskningsfrågorna; engagemang, företagskultur och vision samt behålla medarbetare över tid.  

 

Den semistrukturerade intervjun sågs som ett lämpligt val då vi sökte en djupare förståelse för 

medarbetarnas egna upplevelser av vad som engagerar dem. Enligt Dicicco-Bloom och Crabtree 

(2006) utgör semistrukturerade intervjuer en form av djupintervjuer som kan användas för att få ökad 

förståelse för komplexa problem. Intervjuformen innebär även att intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2013), vilket gjorde att respondenterna hade 

möjlighet att svara fritt på frågorna. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att frågorna 

är förutbestämda samtidigt som det finns möjlighet att ändra ordning på de beroende på respondentens 

svar (Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006; Skärvad & Lundahl, 2016). Detta valde vi att göra i de fall 

vi ansåg det lämpligt, till exempel när respondenten redan gett svar på frågor vi inte hunnit ställa. 

Den semistrukturerade intervjun innebär även att vi har möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

respondenten att utveckla sina svar (Skärvad & Lundahl, 2016) och att ställa frågor som inte ingår i 
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intervjuguiden för att knyta an till något intervjupersonen sagt (Bryman & Bell, 2013; Dicicco-Bloom 

& Crabtree, 2006). Vi använde båda dessa möjligheter och följde upp med frågor för att få fördjupade 

svar i de fall det ansågs lämpligt. 

3.3.2 Val av företag 

För att säkerställa om det var ett relevant företag att undersöka utgick vi från företagets hemsida och 

olika dokument som presenteras där. Eftersom det i Sverige är ett lagkrav för stora företag att 

hållbarhetsrapportera om de anställda, miljö och sociala förhållanden (FAR, u.å) har vi granskat 

företagets hållbarhetsrapport. Företaget har även en hållbarhetsstrategi som, tillsammans med 

hållbarhetsrapporten, utgjorde en stor del av vårt underlag och bidrog till valet av företag. Det var 

viktigt för oss att det inte endast fanns information med fokus på ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet, utan även social hållbarhet där de anställda inkluderas, då medarbetarengagemang är det 

centrala ämnet i vår studie. Utifrån dessa kriterier kunde vi se att det var ett företag som utmärkte sig 

med en utpräglad strategi för hållbarhet samt fokus på medarbetarna vilket avgjorde vårt val. Vi såg 

även flera delar som återfinns inom honeybee-ledarskapet vilket gav oss en bra grund för att kunna 

utföra vår studie som avser visa hur honeybee-ledarskapet bidrar till medarbetarengagemang. 

3.3.3 Val av respondenter 

Efter att vi gjort vårt val av företag började vi arbeta med urvalet av respondenter till våra intervjuer. 

Alvehus (2013) menar att det är intressant att intervjua människor som kan förhålla sig till det som 

studeras. Utifrån vårt syfte ansåg vi det därför lämpligt att intervjua medarbetare och valde att 

inkludera medarbetare på olika positioner i företaget. Detta innebär att även medarbetare med 

ledarroller har inkluderats i vårt urval då vi anser att en bredd i urvalet kan ge en mer rättvis bild av 

engagemanget i företaget. Alvehus (2013) menar även att ett mer heterogent urval ger en bredare 

insikt i det fenomen som studeras vilket kan bidra till en nyansrikedom. Urvalet handlar även ofta om 

att forskaren väljer ut individer som tros vara relevanta för studien (Skärvad & Lundahl, 2016) 

samtidigt som det är viktigt att intervjua personer som kan ha olika åsikter, då det annars kan leda till 

en snedvridning av studien (Yin, 2013).  

 

Vi är medvetna om att valet att intervjua medarbetare med ledarroller även kan leda till en 

snedvridning av svaren då de kan vara påverkade av den position de har i företaget. Det är något vi 

haft i åtanke och för att motverka det har vi poängterat att samtliga respondenter med ledarroll ska 

svara ur ett medarbetarperspektiv. Vi har även försökt vara tydliga med att de har en ledarroll i de fall 

som svaren kan skilja sig från de respondenter som inte har det. Vi har, som framgår i tabell 1, 

intervjuat åtta kvinnor och två män. Det är möjligt att vad som engagerar män och kvinnor kan skilja 
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sig åt, men då vi inte dragit några slutsatser om vad som engagerar medarbetarna utifrån deras kön 

ser vi inte att det påverkat vår studie.  

 

Vid kvalitativa studier är det vanligt att använda målstyrda urval där individer väljs ut i tron om att 

de besitter den kunskap som är relevant för studien (Skärvad & Lundahl, 2016). Vårt urval började 

med ett bekvämlighetsurval då vi sedan tidigare hade några kontakter inom företaget som vi 

kontaktade gällande intervju. Ett bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval och innebär enligt 

Skärvad och Lundahl (2016) att respondenter väljs ut utifrån tillgänglighet. Utifrån våra första 

kontakter fick vi förslag på ytterligare potentiella respondenter som var relevanta för vår studie vilket 

är ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013; Skärvad & Lundahl, 2016). Vi kontaktade även 

HR-ansvariga på olika varuhus som i vissa fall hjälpte till att hitta möjliga respondenter. Utifrån det 

intervjuade vi elva medarbetare från fyra varuhus där en intervju var en pilotintervju. Fördelningen 

av respondenter presenteras i tabell 1 där de har anonymiserats och tilldelats varsin kod. I tabell 2 

presenteras fördelningen av antal respondenter per varuhus. 

Respondent 

 

Position Total 

Anställnings-

tid 

Anställnings-

tid på 

nuvarande 

position 

Ålder Kön 

M1 Säljare 4 år 4 år 21-30 år Kvinna 

M2 Säljare 3,5 år 3,5 år 31-40 år Kvinna 

M3 HR-chef 20 år 2 år 31-40 år Man 

M4 Säljare 12 år 0,5 år 31-40 år Kvinna 

M5 Säljare 17 år 14 år 31-40 år Kvinna 

M6 Säljare 3 år 3 år 21-30 år Man 

M7 Avdelnings-

chef 

7 år 0,5 år 21-30 år Kvinna 

M8 Kassaledare  

(Ej 

medarbetar-

ansvar) 

5 år 4 år 41-50 år Kvinna 

M9 Avdelnings-

chef 

3 år 1,5 år 21-30 år Kvinna 

M10 Säljare 16 år 5 år 51-60 år Kvinna 

Tabell 1: Översikt av respondenter (Egen tabell) 
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Varuhus Varuhus 1  Varuhus 2  Varuhus 3 Varuhus 4  

Antal 

respondenter 

4 4 1 1 

Tabell 2: Översikt av antal respondenter per varuhus (Egen tabell) 

3.3.4 Utformning av intervjuguide 

Frågeguiden har utformats med syftet att utifrån ett medarbetarperspektiv få förståelse för hur 

honeybee-ledarskap bidrar till ökat medarbetarengagemang på ett stort företag i åtanke. Den 

slutgiltiga frågeguiden innehöll fyra inledande bakgrundsfrågor för att få information om 

respondentens anställningstid, position, hur länge respondenten arbetat på den nuvarande positionen 

och respondentens ålder. Patel och Davidson (2011) rekommenderar att intervjuer inleds neutralt 

genom att vi som forskare ställer frågor för att få nödvändig bakgrundsinformation om 

respondenterna. Efter de inledande bakgrundsfrågorna följde 19 fördjupade frågor som ställdes för 

att söka svar på studiens forskningsfrågor.  

 

De fördjupade frågorna utgör en blandning av direkta och öppna frågor, där direkta frågor främst har 

använts som kontrollfrågor för att undersöka om företaget uppfyller kriterierna för honeybee-

ledarskap. Vi valde därför att i anslutning till direkta frågor inkludera sonderingsfrågor för att även i 

dessa fall kunna få fördjupade svar av respondenterna (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2013). Teorin från 

litteraturgenomgången har även använts för att säkerställa frågornas relevans. Då huvudsyftet med 

kvalitativ forskning är att återge respondenternas egna åsikter och inte de förutfattade meningar som 

forskaren har, enligt Yin (2013), undvek vi att formulera ledande frågor. Patel och Davidson (2011) 

menar att frågorna ska vara formulerade med vanliga ord och uttryck som de flesta känner till för att 

undvika att respondenten missförstår frågan. För att säkerställa att frågorna var förståeliga och gav 

relevant information utförde vi därför en pilotstudie med en medarbetare i företaget. Utifrån intervjun 

justerades de frågor som ansågs otydliga, vilket resulterade i den slutgiltiga frågeguiden (Bilaga A). 

Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att genomföra en pilotstudie för att säkerställa att 

frågorna fungerar för de individer som ska intervjuas och att frågorna ger den information de är 

avsedda att göra. 

3.3.5 Genomförande av intervjuer 

Vid den första kontakten med medarbetarna gavs information om att intervjun handlade om hållbart 

ledarskap och hur det påverkar medarbetarnas engagemang. Vi informerade även om att de som 

intervjuades var anonyma och att intervjun beräknades ta 30-60 minuter. Vi valde även att, några 

dagar före intervjutillfället, skicka ut ytterligare information samt intervjufrågorna. Valet att skicka 

ut intervjufrågorna före intervjun grundar sig i att det var ett önskemål från några av respondenterna. 
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Eftersom att det var ett önskemål från några av respondenterna valde vi att skicka ut frågorna till alla 

för att säkerställa att de hade samma förutsättningar inför intervjun. Bryman och Bell (2013) menar 

även att det kan stärka tillförlitligheten i studien om intresserade får möjlighet att titta på frågeguiden. 

 

På grund av stora avstånd mellan oss och respondenterna samt önskemål från några respondenter 

utfördes intervjuer via telefon. Respondenterna befann sig antingen på sin arbetsplats eller hemma 

under intervjutillfället. Med respondenternas godkännande spelades intervjuerna in för att i efterhand 

kunna transkriberas. Detta gav oss möjlighet att fokusera på intervjun och det som sades utan att bli 

distraherade av att anteckna (Bryman & Bell, 2013). Intervjuernas längd varierade och 

genomförandet tog 27-67 minuter. 

 

Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer, något som var viktigt för oss då vi genomförde 

intervjuerna via telefon. Detta gjorde att den ena kunde vara ansvarig och drivande i intervjun genom 

att ställa de frågor som intervjuguiden innehöll, medan den andra ansvarade för teknik och att ställa 

ytterligare följdfrågor i de fall det behövdes. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) innebär det 

tillvägagångssättet större möjlighet att få ut mer av intervjun. 

3.3.6 Insamling av sekundärdata 

I vår studie utgörs sekundärdata av information i form av rapporter och dokument hämtade från det 

valda företagets hemsida. Det är enligt Skärvad och Lundahl (2016) ett naturligt steg att besöka 

företagets hemsida för att samla in sekundärdata kopplad till det företag som studeras. Informationen 

som är hämtad från företagets hemsida var till hjälp vid val av företag till studien och den har bidragit 

med all direkt förkunskap. Informationen har även varit till hjälp i att få en grundförståelse för hur 

företaget arbetar i allmänhet och hur de tänker kring specifika frågor gällande hållbarhet, ledarskap 

och medarbetare som kan kopplas till vår studie. Detta är i enlighet med vad Skärvad och Lundahl 

(2016) rekommenderar då de menar att det är lämpligt att bland annat säkerställa sekundärdatas 

relevans och precision i förhållande till studiens syfte.   

3.3.7 Litteraturinsamling 

Vi har använt vetenskapliga artiklar och kurslitteratur för att erhålla en grundläggande förståelse för 

studiens ämne; medarbetarengagemang inom honeybee-ledarskap och hur det påverkas av företagets 

kultur och vision samt dess arbete med att behålla medarbetarna över tid. Vi har sökt artiklar via 

Discovery och Google Scholar men även direkt från specifika databaser som Emerald Insight. Dessa 

finns alla listade på Högskolan i Gävle och vi ansåg dem därmed som tillförlitliga. Vid sökningen 

använde vi sökord som: sustainable leadership, honeybee leadership, sustainable organization, 
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organizational culture och employee engagement då dessa är centrala begrepp i studien. Insamlingen 

av de vetenskapliga artiklarna skedde huvudsakligen i början av vårt arbete, men vi har även 

kompletterat under studiens gång för att kunna tydliggöra vissa delar i vår litteraturgenomgång.  

3.4 Källkritik 

Skärvad och Lundahl (2016) menar att det är viktigt att anta ett kritiskt förhållningssätt till sina källor. 

För att säkerställa att litteratur i form av artiklar har hållit en god nivå har vi valt artiklar som är “peer-

reviewed” då det innebär att artiklarna är granskade av andra forskare före publicering. Vi har strävat 

efter att använda nyare artiklar för att forskningen ska vara tidsmässigt aktuell. Vi har även försökt 

använda många artiklar i vårt teorikapitel för att källorna ska kunna bekräfta varandra och stärka det 

som läggs fram.   

 

När det gäller sekundärdata menar Skärvad och Lundahl (2016) att det behövs ett kritiskt 

förhållningssätt då de kan vara partiska, vinklade eller ofullständiga beroende på vilka källor de är 

hämtade från. De menar därför att det är viktigt att granska vem som har publicerat dem, var det har 

publicerats och i vilket syfte det publicerats (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta har vi haft i åtanke 

och är medvetna om att det är företaget som publicerat information och rapporter vi tagit del av via 

deras hemsida. För att se om vår tolkning av sekundärdata som hämtats från företagets hemsida 

stämmer överens med medarbetarnas perspektiv har vi därför ställt kontrollfrågor i våra intervjuer. 

3.5 Analysmetod 

Vår analysmetod grundar sig i den tematiska analysen då sökandet efter teman kring vad som främjar 

medarbetarnas engagemang var centralt för att kunna besvara forskningsfrågorna. Enligt Braun och 

Clarke (2006) fångar ett tema något viktigt i empirin kopplat till studiens forskningsfrågor, därför såg 

vi det som ett lämpligt tillvägagångssätt. 

  

Braun och Clarke (2006) menar att det första steget i en tematisk analys är att bekanta sig med det 

insamlade materialet. I vårt fall gav transkriberingen av de inspelade intervjuerna oss en första 

möjlighet att bekanta oss med materialet. Transkribering kan, enligt Skärvad och Lundahl (2016), ske 

på olika nivåer och vi har valt en mellannivå som innebär att vi skrivit ner hela samtalet ord för ord. 

När allt material transkriberats läste vi igenom transkriberingarna flera gånger, samtidigt som vi 

noterade detaljer som kunde vara av vikt för vår studie. 

  

Vi lät därefter ord eller meningar som var intressanta bilda våra koder vilket Braun och Clarke (2006) 

rekommenderar som det andra steget vid en tematisk analys. Även Rennstam och Wästerfors (2015) 
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lyfter fram att det är viktigt att vara uppmärksam vid kodningen för att inte missa något som är 

relevant för studien. Efter att vi fått fram nyckelord och koder sorterade vi dem för att kunna sätta 

dem samman i olika teman vilket gav oss en tydlig överblick av materialet. Rennstam och Wästerfors 

(2015) menar att en sortering är viktig för att kunna få en klar överblick och inblick i materialet och 

det utgör också det tredje steget av den tematiska analysen enligt Braun och Clarke (2006). Vi valde 

i detta steg att skriva ner alla våra koder under den forskningsfråga som koden var relevant för vilket 

gjorde att några av koderna tillsammans bildade ett tema (Braun & Clarke, 2006). Det kan vara en 

utmaning att hitta de viktigaste delarna i materialet som utgör mönster och teman enligt Skärvad och 

Lundahl (2016), därför valde vi i detta steg att behålla alla våra nyckelord och koder för att kunna 

granska och testa vad som var relevant. Vi försökte vara flexibla i våra tankar och lät teman utvecklas 

allt eftersom materialet bearbetades och hela tiden jämföra materialet med forskningsfrågorna (Braun 

& Clarke, 2006).  

 

Därefter granskade vi våra teman på djupet (Braun & Clarke, 2006) och märkte då att några som vi 

till en början trodde var teman istället var en del av ett annat tema, då vi inte kunde urskilja ett 

tillräckligt tydligt mönster för att se det som ett separat tema. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med 

Rennstam och Wästerfors (2015) som menar att materialet behöver reduceras för att kunna bedöma 

vilka teman som anses vara mest intressanta att arbeta vidare med. Det näst sista steget handlar enligt 

Braun och Clarke (2006) om att definiera och namnge de olika temana som identifierats för att lyfta 

fram vad som är intressant med temat och varför, vilket vi gör i vårt empiriavsnitt. Slutligen kopplade 

vi samman empiri och stärkte den med teori från vår litteraturgenomgång i vårt analysavsnitt, vilket 

är i enlighet med vad Rennstam och Wästerfors (2015) menar handlar om att bilda begrepp och kunna 

argumentera för dessa. Då vi såg att ansvar var ett tydligt tema inom engagemang och företagskultur 

sökte vi efter teori utifrån detta då vi inte hade sett det som centralt tidigare i vår litteraturgenomgång. 

Dock fann vi inget som var relevant för vår studie. De andra teman vi funnit kopplade till våra 

forskningsfrågor är karriärutvecklingsmöjligheter, teamkänsla, värderingar, stödjande arbetsmiljö 

och visionen finns i bakgrunden. Dessa presenteras i en uppdaterad teoretisk modell (figur 4) i slutet 

av studiens analysavsnitt. 
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3.6 Kvalitetskriterier 

Vi har i denna studie använt kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet vilka Bryman och Bell (2013) 

menar är grundläggande kriterier för att kunna bedöma en kvalitativ studie. Trovärdigheten delas in 

i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

För att säkerställa en studies tillförlitlighet ska forskningen ha utförts i enlighet med de regler som 

finns och resultaten ska ha rapporterats till de människor som deltagit i studien för att bekräfta att 

forskaren uppfattat deras verklighet på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa att vi 

uppfattat respondenternas sociala verklighet på rätt sätt har vi utfört en respondentvalidering, något 

som rekommenderas för att stärka studiens tillförlitlighet (Korstjens & Moser, 2018). Vår 

respondentvalidering har inneburit att vi låtit varje respondent ta del av den transkriberade intervjun. 

Det gav dem möjlighet att lägga till eller ändra information ifall de ansåg att vi missuppfattat något, 

vilket ingen av respondenterna valt att göra.  

 

Överförbarhet handlar om hur den kvalitativa studien som utförs kan överföras till ett annat 

sammanhang och om resultaten håller även i andra kontexter eller situationer (Bryman & Bell, 2013; 

Korstjens & Moser, 2018). Enligt Thomas och Magilvy (2011) är en fyllig beskrivning av det som 

studeras ett sätt att uppnå överförbarhet. Vi har därför strävat efter att presentera vårt studieobjekt 

utförligt samtidigt som vi haft respondenternas och företagets anonymitet i åtanke. Vi har därför valt 

att redovisa respondenternas kön, ålder, position och anställningstid samt den information som vi 

ansåg vara nödvändig för att presentera företaget utan att nämna det vid namn. 

 

För att bedöma en studies pålitlighet menar Bryman och Bell (2013) att ett granskande synsätt ska 

antas. Det innebär att forskaren säkerställer att det skapas en redogörelse av forskningsprocessens 

olika faser (Bryman & Bell, 2013; Thomas & Magilvy, 2011). Vi har därför strävat efter att återge 

forskningsprocessen detaljerat genom att i metodavsnittet redogöra för studiens tillvägagångssätt. 

Studien har även granskats vid flera tillfällen av studiekamrater, handledare och examinator där de 

lämnat feedback för oss att ta ställning till vilket även bidragit till att stärka pålitligheten i vår studie. 

 

Konfirmering innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit sina personliga 

värderingar påverka studien och dess resultat (Bryman & Bell, 2013; Korstjens & Moser, 2018). Vi 

är medvetna om att det är svårt att nå en fullständig objektivitet (Bryman & Bell, 2013) och vi har 

därför strävat efter att inte låta våra värderingar, personliga åsikter eller förkunskaper om företaget 
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påverka studien och dess resultat. Detta har vi gjort genom att undvika att ställa ledande frågor till 

respondenterna och låtit deras åsikter vara det centrala i studien.  

 

Äkthet handlar om att undersökningen ska ge en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter som finns 

bland de människor som studerats (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå det har vi intervjuat 

medarbetare på olika positioner inom företaget då de ansågs lämpliga utifrån studiens syfte. För att 

deltagarna ska få möjlighet att få en bättre bild av hur andra upplever engagemanget har de även fått 

ta del av den slutgiltiga studien, något som Bryman och Bell (2013) rekommenderar. 

3.7 Metodkritik 

Det är vanligt att kvalitativ forskning kritiseras för att vara alltför subjektiv och att den grundas i 

forskarens uppfattningar om vad som är betydelsefullt (Bryman & Bell, 2013). Skärvad och Lundahl 

(2016) menar därför att forskare ska sträva efter att förhålla sig neutrala och inte låta förutfattade 

meningar påverka studien. Detta var något vi arbetade med när vi formulerade intervjufrågorna och 

utförde intervjuerna. För att inte påverka respondenterna och låta eventuella förutfattade meningar 

eller vår förförståelse i ämnet styra svaren i en viss riktning undvek vi att ställa ledande frågor. Vi har 

dessutom dokumenterat våra metoder väl för att de belägg som används för att stödja våra slutsatser 

ska kunna prövas (Yin, 2013).  

 

Den kvalitativa intervjuformen kan också innebära vissa begränsningar. Det kan bland annat uppstå 

en intervjuareffekt där respondenten påverkas av intervjuaren och därför inte svarar i enlighet med 

sin åsikt (Skärvad & Lundahl, 2016). Vid telefonintervjuer, som utfördes i denna studie, har forskaren 

heller inte möjlighet att observera respondentens kroppsspråk (Skärvad & Lundahl, 2016). Vi valde 

därför att ställa följdfrågor för att få förtydliganden i de fall vi upplevde att svaren var diffusa. Den 

som var passiv och inte hade ansvar för att ställa frågorna under intervjun lyssnade även mycket på 

respondentens tonfall för att ytterligare minska risken att missa om något var tvetydigt. För att 

ytterligare säkerställa att vi inte missuppfattat något har vi valt att lyssna igenom de inspelade 

intervjuerna flera gånger. 

 

Den begränsade möjligheten till generalisering är ytterligare kritik mot den kvalitativa forskningen. 

Skärvad och Lundahl (2016) menar att generaliserbarheten är mycket begränsad då sociala fenomen 

är föränderliga och kontextbundna. Studiens urval är dessutom ett icke-sannolikhetsurval vilket bidrar 

till att någon generalisering inte är möjlig (Skärvad & Lundahl, 2016; Yin, 2013). Syftet med vår 

studie har dock inte varit att generalisera dess resultat, utan att erhålla en ökad förståelse för 

medarbetarnas egen uppfattning om de frågor vi ställt.  
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3.8 Etik 

Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådet (2002) och dess forskningsetiska principer 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att säkerställa 

att respondenternas deltagande i studien skett på rätt sätt. Genom att informera respondenterna om 

studiens syfte, både när de tillfrågades att delta i studien och när ytterligare information inför 

intervjuerna skickades ut, uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet innebar att vi vid 

intervjutillfället inhämtade respondenternas samtycke till deltagande samt informerade dem om att 

deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när de ville. Vid samtliga 

intervjuer lämnades samtycke muntligt. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att vi, för att 

säkerställa respondenternas anonymitet, har avidentifierat och tilldelat dem och varuhusets 

geografiska placering en kod. Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att den information som 

framkommit endast kommer att användas i studien och inte spridas vidare. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som insamlats med hjälp av de semistrukturerade 

intervjuerna. Vi inleder avsnittet med en presentation av det valda företaget för att därefter gå över 

till en presentation av den insamlade empirin utifrån de teman som visat sig vara relevanta utifrån 

studiens forskningsfrågor.

 

  

4.1 Presentation av företaget 

Företaget i denna studie har funnits i drygt 70 år och är ett stort detaljhandelsföretag som finns runt 

om i hela världen. Företaget menar att de sätter människorna främst och strävar efter att främja 

jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter när det gäller både medarbetare och leverantörer. I 

företagets hållbarhetsstrategi kan vi bland annat läsa om långsiktighet när det gäller ekonomi där de 

vill skapa goda resultat på lång sikt för att kunna återinvestera i sig själva. Företaget strävar även efter 

att fatta ansvarsfulla beslut gällande materialval och i de fall det inte är möjligt att använda förnybara 

material används återvunna eller återvinningsbara material i företagets produkter. Företaget har en 

uppförandekod för alla leverantörer, vilka i sin tur har ansvar för att se till att denna även följs av 

eventuella underleverantörer. I uppförandekoden anges företagets minimikrav när det kommer till 

miljö, social påverkan och arbetsförhållanden.  

 

Företaget har en välkänd och stark företagskultur där medarbetarengagemang kan avläsas som en del 

av kulturen utifrån företagets ledord, tillsammans. Det är en arbetsplats som ofta hamnar högt på listor 

över attraktiva arbetsgivare. Ambitionen inom företaget är att det ska vara en tillåtande och 

inkluderande kultur där alla får vara sig själva. Medarbetarna värderas högt av företaget och 

medarbetarengagemang anses vara viktigt. Företaget uppger att ett arbete aldrig bara får vara ett sätt 

att försörja sig, utan anser att engagemang är nödvändigt då en stor del av livet annars går till spillo. 

Det finns även riktlinjer för de med ledaransvar där de förväntas göra medarbetarna delaktiga i 

besluten och arbeta som ett team. Företaget skriver i sin hållbarhetsrapport att de ständigt arbetar med 

att utveckla talanger internt och vill att medarbetarna ska ha de bästa förutsättningarna för att utföra 

deras arbete, därför finns en plattform för utbildning och utveckling. 
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4.2 Medarbetarengagemang 

När det gäller engagemang menar flera av respondenterna att det handlar om att känna energi samt 

ett driv inför något och att det innebär en sorts rörelse framåt. Respondenterna lyfter även fram att 

det handlar om att känna glädje, delaktighet och att det finns en omsorg i det som görs. M6 menar att 

engagemang skapar ett mervärde och att det innebär att någon brinner för något. M3 i sin tur beskriver 

sin personliga syn på engagemang som: ”något som står för både en känsla och en handlingskraft, 

en rörelse framåt och en tillfredsställelse och glädje i en relation till det man vill uppnå”.  

 

Vad som engagerar respondenterna i arbetet skiljer sig åt men alla är överens om att det är viktigt att 

engagemang finns, både för dem personligen och för företaget. Ledarens roll är en stor del i 

engagemanget, vilket bland annat M2 och M10 tar upp. De menar att deras engagemang bygger på 

att de blir bemötta och får gensvar i engagemanget genom att det finns en ledare som lyssnar. M5 

lyfter fram att ledaren inte enbart kan fokusera på den egna karriären och M1 menar att ledarna även 

behöver engagera sig i medarbetarna och deras utveckling. “Engagemang är a och o, men det bygger 

väldigt mycket på att man har en chef som lyssnar och låter personalen känna att det de kommer med 

är viktigt annars är det lätt att tappa sugen” (M10).  

 

Om det inte fanns ett engagemang skulle M10 känna sig uttråkad i arbetet och M3 hade valt att sluta 

om engagemang hade saknats. “Det är väldigt viktigt att känna sig engagerad. Annars tappar jag 

gnistan och då trivs jag inte. Det måste vara något som driver mig” (M8). Respondenterna anser att 

engagemang är helt avgörande för företaget, både för att det ska leda till köp när medarbetarna möter 

kunder (M1) men också för att företaget ska kunna fortsätta att vara framgångsrikt (M3). “Allt bygger 

på människor och skulle inte jag och mina kollegor vara engagerade skulle vi inte ha det företag vi 

har idag” (M9). 

4.3 Företagskultur och vision 

Företagskultur handlar i grunden om “det där osynliga som bara finns där och gör att alla tänker lite 

likadant” (M5), vilket är en genomgående tanke i hela företaget enligt flera av respondenterna. Det 

handlar om hur människor är, beter sig och förhåller sig till varandra (M3). I detta företag bygger 

företagskulturen framförallt på värderingar och beskrivs bland respondenterna som öppen (M2, 

M10), framåt och att det finns en stor gemenskap genom att medarbetarna arbetar tillsammans (M3, 

M10). Många beskriver företagskulturen som speciell men M3 menar att den i själva verket är 

”ospeciell”, något även M8 menar då det handlar om självklara saker. M7 ger exempel på hur 

företagskulturen yttrar sig: “Det är tydligt från första dagen att vi hälsar på varandra i korridoren, 



 

29 

 

vi tar ansvar för våra framgångar och våra misstag”. Alla respondenter är överens om att 

företagskulturen bidrar till deras engagemang och enligt M2 och M4 är tydligheten i företagskulturen 

en viktig del i det.  

 

Enligt M10 ligger ansvaret på cheferna i företaget som menar att: “Det kvittar hur bra företagskultur 

man än har, för har man inte en chef som uppmuntrar och ser till drivet i en så blir det att man söker 

sig till annat håll. Cheferna är alltid jätteviktiga”. M2 menar att ledarskapsutbildningar som ges inom 

företaget bidrar till att kulturen verkligen arbetas in i alla som ska bli ledare. Detta lyfter även M5 

fram som menar att de som blivit chefer de senaste åren ofta är personer som är formbara. Några av 

respondenterna tycker det är positivt och menar att det är tacksamt att ha en chef med insikt i företaget 

då det ger både en större förståelse för medarbetarna och företaget (M2, M4), medan M5 anser att det 

finns en risk att de inte har helheten som behövs för att bli en bra chef. 

4.3.1 Visionen finns i bakgrunden 

Företagets vision, “Att skapa en bättre vardag för de många människorna”, är en stor del av företaget 

och den vägleder medarbetarna i arbetet. M5 menar att visionen genomsyrar allt, att den täcker både 

bredd och djup och enligt M10 är det ett av de viktigaste mantran som företaget har. Att visionen 

alltid finns med i bakgrunden är det flera av respondenterna som håller med om. Visionen skall även 

ligga till grund för att förstå om idéer som medarbetarna får och vill utveckla, exempelvis produkter 

eller tjänster, fungerar för de många människorna och om det hjälper till att skapa en bättre vardag. 

M7 beskriver det som att: “Vi får en idé som kanske är bra för några, men vi ska tänka på de många 

människorna och lägga tid på det”. 

 

Synen på visionen är varierande och flera av respondenterna kopplar visionen direkt till arbetet med 

kunderna. Exempelvis menar M8 att det handlar om samarbete mellan avdelningarna för att skapa 

enkelhet för att kunderna ska vara nöjda när de lämnar varuhuset. Detta lyfter även M4 fram som 

menar att det handlar om att hjälpa kunderna och skapa mervärde för dem. De respondenter som har 

ett medarbetaransvar inkluderar även medarbetarna när de talar om visionen. M9 menar att det är en 

enkel vision men ganska komplex då den sträcker sig genom många led. “Både medarbetare och 

kunder ska ha det så bra som möjligt när de kommer hit till varuhuset” (M9). M3 lyfter även fram 

mångfalden i företaget och menar att olikheter gynnar företaget och bidrar till att utvecklingen inte 

avtar. 
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4.3.2 Värderingar 

Respondenterna framhåller ofta företagets värderingar och menar att de utgör en stor del av 

företagskulturen. Företaget beskrivs som ett värderingsbaserat företag och att de rotade värderingarna 

är något som gör företaget unikt (M9). Företaget är tydlig med vilka deras värderingar är och enligt 

M8 speglar dessa verkligen hur det är på företaget och M4 menar att det finns en genomgående tanke 

i hur arbetet ska skötas. M2 och M6 lyfter fram att företaget oftast rekryterar utefter vilken typ av 

människa du är, snarare än vilka kompetenser du har, för att alla ska passa in i kulturen. Även M9 

anser att företaget är måna om att medarbetarna håller med om värderingarna som företaget har och 

att de alltid arbetar utifrån dessa. Om du passar in eller inte är något som M10 menar visar sig ganska 

snabbt när någon ny kommer in i företaget.  

 

“Det är väldigt tydligt att man är anställd på värderingar och att det är de som genomsyrar det 

arbete jag gör” (M7).  

 

Att värderingarna är viktiga från start är det flera av respondenterna som vittnar om där M7 bland 

annat berättar hur en del av anställningsintervjun gick ut på att rangordna företagets värderingar 

utifrån sina egna värderingar, trots att det bara var ett sommarjobb. Även M4 som kom tillbaka efter 

några år utanför företaget fick en uppfräschning i värderingarna vid omstarten och säger: “Det gör 

att man blir stolt över sitt företag”. Samtliga respondenter menar att det var lätt att ta till sig företagets 

kultur och värderingar redan från början. Efter det blir värderingarna enligt M9 något som de alltid 

landar i och genom att få dem tydligt definierade skapar det en trygghet för medarbetarna i det dagliga 

arbetet. M6 menar att genom att känna engagemang för företagets värderingar bidrar det till att skapa 

mervärde i arbetet. M9 menar dessutom att det blir enklare att skapa en samsyn om det finns ett 

engagemang för dessa. 

4.3.3 Teamkänsla 

Alla respondenter anser, i olika utsträckning, att företaget arbetar för att skapa en teamkänsla och de 

flesta respondenter känner förtroende både för medarbetare och chefer. M10 poängterar dock att 

förtroende är något som förtjänas och att det därför tar tid att känna förtroende för någon oavsett vem 

det rör sig om. Enligt M3 skapas förtroende när människor gör sitt bästa och tar ansvar för sitt arbete. 

Detta lyfter även M4 fram och menar att förtroende får de som har en grundkompetens för arbetet 

och strävar åt samma håll som övriga medarbetare. M7 uttrycker det som att: “Jag känner ett 

förtroende i de beslut de fattar och den relationen jag har till dem. Sen har man ju såklart olika 

relationer och förtroende med olika kollegor och chefer”.  
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Många av respondenterna sammankopplar teamkänslan med ett av företagets ledord, tillsammans. 

Både M4 och M5 menar att de är beroende av varandra på arbetsplatsen för att allting ska fungera. 

Enligt M1 kan det ibland vara svårt att få till en teamkänsla i hela varuhuset då de är många som 

arbetar där, men att det i alla fall finns inom de olika avdelningarna. De flesta nämner även att 

företaget anordnar olika aktiviteter för medarbetarna i form av kick-offer, personalfester och liknande 

vilket bidrar till att skapa teamkänsla. M4, M5 och M6 lyfter även fram att det förekommer möten 

för alla medarbetarna där de får veta vad som är aktuellt i hela varuhuset. “Det skapar en gemenskap 

i att vi som varuhus står enat tillsammans och att man lägger ner mycket energi på gemenskapen och 

att det ska upplevas som att vi arbetar tillsammans oavsett vart vi befinner oss” (M6). 

4.3.4 Ansvar 

Ansvar är en framträdande del av företagskulturen och respondenterna menar att de som medarbetare 

på företaget förväntas ta ansvar i arbetet. Medarbetarna har egna ansvarsområden som de blir 

tilldelade och personliga mål de ska nå. M9 är positiv till det: “Jag får uppdrag vid årets början som 

jag följs upp på och förväntas ha klarat vid årets slut och det är också så att ansvar skapar ofta 

engagemang”. Ansvar lyfts fram som positivt bland flera av respondenterna där även de som har 

medarbetaransvar menar att det skapar engagemang bland medarbetarna (M3, M9). Det bekräftar 

även M6 som menar att engagemang skapas av att personer vågar ta ansvar.   

 

Inom företaget ses ansvar till stor del som en förmån men M5 menar att det ibland kan gå till överdrift 

då många på företaget är drivna och vill åstadkomma mycket. “Ju mer ansvar du tar, eller ju mer 

engagemang och ansvar du har, desto mer får du på dig, men du får inte så mycket tillbaka för det” 

(M5). Både M2 och M5 berör ledarens roll i den här frågan och M2 menar att om företaget 

uppmuntrar till att medarbetarna tar ansvar behöver även varje enskild ledare ge de förutsättningarna 

samt följa upp givet ansvar. M7 menar att det viktigt att ta ansvar både i framgångar och när det begås 

misstag, ansvarsfrågan kommer in på många plan i arbetet. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att de får, eller till viss del får, vara med och fatta beslut i 

företaget, inom rimliga gränser. M9 lyfter fram att beslutsfattandet sker inom den funktion eller det 

ansvarsområde som personen har. Att få vara med i beslutsfattandet ger en känsla av delaktighet 

enligt M8 som också menar att de ofta blir tillfrågade om vad de tycker i olika frågor. M5 menar att 

det nästan är ett krav att medarbetarna till viss del ska kunna fatta beslut vilket även M10 gör: 

“Företaget vill ju att alla ska delta så mycket som möjligt och man ska ha känslan av att man kan 

påverka, sen kan såklart inte alla få igenom det de tycker och tänker”. 
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4.4 Behålla medarbetare över tid 

I arbetet med att försöka behålla medarbetarna och dess kunskap över tid har företaget bland annat 

utvecklat ett pensionsprogram i syfte att premiera de som stannar länge i företaget och därigenom 

bidrar till företagets framgångar. Medarbetarna berättar att det varje år avsätts en summa som delas 

lika bland de anställda och delas ut retroaktivt till medarbetarnas pensionsfond när de varit anställda 

i fem år. De flesta av respondenterna är eniga om att det är något positivt även om det är få som 

faktiskt är insatta i hur det fungerar rent praktiskt. M2 och M5 menar att det är bra att företaget gynnar 

de medarbetare som väljer att stanna och arbeta många år i företaget. Enligt M8 var det till en början 

en morot till att stanna kvar de första fem åren men att det nu, efter att ha arbetat mer än fem år och 

därmed fått ta del av programmet, inte påverkar i samma utsträckning. De flesta av respondenterna 

menar dock att det inte påverkat deras ambitioner att stanna kvar i företaget men M2 anser att all form 

av trygghet gör att bandet till företaget stärks. 

 

“Om jag inte hade trivts på företaget hade inte det gjort att jag stannat kvar bara för det är förmånlig 

pension, men när man ändå trivs och det finns olika förmåner inom företaget så är det bra. Jag tycker 

att man hör att förmåner blir viktigare och viktigare och detta är en bra förmån, absolut” (M7). 

4.4.1 Stödjande arbetsmiljö 

De flesta av respondenterna tycker att deras chef är stödjande i arbetet och beskriver dem som 

uppmuntrande, peppande och förstående. Enligt flera respondenter är företaget en ganska platt 

organisation. M4 menar att det är trivsamt att cheferna inte sitter högt upp, vilket gör att medarbetarna 

kan prata med den de vill ha hjälp och stöd av, något även M2 talar om. Att ha en ledarroll i företaget 

innebär att arbeta nära medarbetarna och ledarna förväntas synas ute i varuhuset. Det här menar M6 

bidrar till att chefen ofta framstår som behjälplig och bidragande i arbetet. M9 menar dock att det kan 

uppfattas som att det finns en hierarki med många led vilket ibland kan skapa distanser mellan 

medarbetare och ledare. Samtidigt känner andra respondenter att de ibland behöver be om stöd och 

att de får fel sorts feedback i sitt arbete. “Ibland är det svårt att veta vad det är de vill att jag ska 

prioritera” (M2). Det här håller även M6 med om till viss del som menar att avsaknaden av 

information skapar otrygghet och brist i förtroende. Det upplevda stödet kan till viss del bero på vilket 

stöd som medarbetaren själv vill ha: “Vissa vill ha en chef som är väldigt nära och har en närmare 

styrning och andra vill ha längre ifrån” (M3). M7 belyser att det är en utmaning att hinna vara 

närvarande och stödjande som ledare i företaget: “Vi är väldigt framåt och vill väldigt mycket och 

ibland kanske det går lite för fort för vårt eget bästa”. Även M5 tycker sig se en skillnad i stödet mot 

tidigare och pekar på den växande arbetsplatsen som möjlig orsak.  
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När det gäller den fysiska arbetsmiljön anser M2 och M5 att den inte varit högst prioriterad av 

företaget men att den förbättras även om det ibland tar tid innan något sker. M2 menar att det är 

viktigt att titta på arbetsmiljön för det påverkar om medarbetarna trivs och vill stanna i företaget. 

Stress är något som nämns av flera respondenter och M7 upplever ofta att arbetsmiljön är stressig 

vilket bidrar till att det är svårt att hålla långsiktigt. M2 lyfter fram att ledarna ibland kan bli stressade 

av att hålla budgetar vilket kan leda till att medarbetarna inte känner sig tillräckliga och hinner med 

allt de förväntas göra. Det är viktigt att kunna kombinera arbetet med privatliv för att må bra och hålla 

i längden enligt M4 och M8. De anser båda att det är något företaget arbetar med, vilket M9 håller 

med om och menar att det är ett stenhårt arbete för att skapa anställningskontrakt som medarbetarna 

mår bra av. “Vill man att folk ska kunna jobba ett helt yrkesliv och stanna kvar i företaget, för att 

företaget ska kunna behålla kompetensen, då måste man också titta tydligare på arbetsmiljö” (M2). 

4.4.2 Karriärutvecklingsmöjligheter 

Möjligheterna till karriärutveckling inom företaget påverkar de flesta respondenternas ambitioner att 

stanna kvar på arbetsplatsen. Det finns flera vägar att gå för att utvecklas och det är till stor del den 

egna viljan och möjligheten att kunna flytta som sätter gränserna enligt respondenterna. M3 menar 

att: ”Kan du tänka dig att flytta kan du jobba nästan vart som helst i hela världen med vad som helst”. 

Enligt M4 finns det hur många möjligheter som helst om den egna viljan finns, något även M6 

poängterar och menar att: ”Tar du dig för och visar att du vill så finns möjligheterna”. M9 menar att 

de många möjligheterna gör det svårare att tröttna på att arbeta i företaget och enligt M8 är det skönt 

att inte känna sig fast på en position. Det lyfter även M7 fram och menar att kollegor som arbetat 

länge i företaget fortfarande har mycket energi, och tror att det kan bero på att de haft möjlighet att 

testa olika positioner. 

 

“Har man bara viljan så finns det hur mycket möjligheter som helst egentligen. Dels att klättra uppåt 

om man vill bli avdelningschef, gå ledarskapsutbildningar. Man kan även, om man vill, byta 

avdelningar eller lära sig andra saker. Jättemånga jobbar på andra varuhus eller åker utomlands 

och jobbar. Det är egentligen vad man själv vill som styr känner jag” (M4). 

 

Majoriteten av respondenterna anser att utvecklingsmöjligheter är viktiga. M5 menar att det kan vara 

en av anledningarna till att många stannar länge i företaget och M10 anger det som en direkt anledning 

till att stanna: “Det finns väldigt mycket möjligheter och det är det som gjort att jag har stannat kvar. 

Jag har ju fått prova allt möjligt”. För M9 är den personliga utvecklingen så pass viktig att om den 

stannade av skulle M9 lämna företaget. Det menar även M3 som uppger att: ”Hade jag känt att jag 
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skulle stå och stampa hade det inte varit lika motiverande”. En av möjligheterna till utveckling är 

internrekrytering vilket samtliga respondenter anser att företaget arbetar med och det är också något 

som påverkar flera av respondenternas ambitioner att stanna kvar i företaget. ”Man har ett försprång 

och är redan inne och kan vidareutvecklas” (M7).    

 

M1 anser dock att det låter lättare än vad det är att kunna utvecklas karriärmässigt i företaget. Det 

lyfter även M2 fram som säger att möjligheten till karriärutveckling är mindre om det inte finns en 

strävan att utvecklas inom ledarskap. M10 menar att möjligheten till karriärutveckling bygger på att 

den närmaste chefen ser ledarkvaliteter i personen i fråga. Enligt M5 kan det även vara en fördel att 

arbeta utanför företaget några år för att sedan komma tillbaka och på det sättet få en annan tjänst. 

Flera av respondenterna anser också att möjligheten till utbildningar inom företaget är något 

begränsad. Det handlar främst om grundutbildningar eller ledarskapsutbildningar vilket begränsar 

möjligheten ifall det finns en önskan att utvecklas inom något annat än ledarskap på företaget menar 

M2 och M7. “Om man ska göra karriär finns ledarskapsutbildningar men utöver det så finns det inte 

mycket mer” (M10). 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin tillsammans med studiens teori. I analysen lyfts 

olika teman fram och presenteras under huvudrubrikerna medarbetarengagemang, företagskultur 

och vision och behålla medarbetare över tid. Det presenteras även en uppdaterad teoretisk modell.  

 

I analysen fokuserar vi på vad som främjar medarbetarengagemang och vad detta engagemang kan 

innebära för företaget. Utifrån detta har vi funnit sex olika teman som visat sig vara centrala och 

kopplade till studiens forskningsfrågor. Dessa är: visionen finns i bakgrunden, värderingar, 

teamkänsla, ansvar, stödjande arbetsmiljö och karriärutvecklingsmöjligheter. Dessa teman 

presenteras som rubriker i respektive avsnitt nedan. 

5.1 Medarbetarengagemang 

I detta avsnitt berörs vad som kännetecknar medarbetarnas engagemang och vilken roll ledare har i 

att främja engagemanget bland medarbetare.  

Medarbetarengagemang är en nyckelprincip inom honeybee-ledarskap som kan påverka den 

långsiktiga hållbarheten i företag (Avery & Bergsteiner, 2011c). Det har framkommit i såväl tidigare 

forskning som i empirin att medarbetarengagemang är viktigt både för medarbetare och företag, något 

alla respondenter är eniga i. Respondenterna menar att deras engagemang handlar om energi, glädje 

och ett driv framåt vilket är i likhet med Schaufeli et al. (2002) vars beskrivning av 

medarbetarengagemang är att medarbetaren har energi, känner meningsfullhet och entusiasm samt 

har svårt att släppa sitt arbete på grund av det djupa engagemanget. I empirin framkommer det att 

medarbetarengagemang är avgörande för att företaget ska fortsätta vara framgångsrikt och att 

företaget inte skulle vara vad det är idag ifall medarbetarna inte var engagerade. Detta poängterar 

även Rao (2017) som menar att medarbetarnas engagemang handlar om att koppla samman deras 

händer, huvud och hjärta med företagets vision och mål. Engagerade medarbetare har även mer 

positiva attityder och bättre förhållande till sin arbetsgivare enligt Saks (2006), något som enligt 

Runyon (2017) märks genom den extra ansträngningen engagerade medarbetare lägger ner i sitt 

arbete. Flera forskare (Anitha, 2014; Rao, 2017; Zhang et al., 2014) är eniga i att 

medarbetarengagemang därför är en värdefull tillgång som upplevs när medarbetarna vill bidra och 

gör sitt bästa. Det är således viktigt att arbeta för att medarbetarna är engagerade, annars blir det 

svårare för företaget att fortsätta vara framgångsrikt. 
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Enligt empirin har ledaren en betydelsefull roll när det gäller medarbetarnas engagemang i företaget 

då det är lätt att medarbetarna förlorar intresset utan en ledare som uppmärksammar dem. Detta kan 

vi även se kopplingar till i teorin där forskning visar att om medarbetarna känner sig hörda, 

respekterade och värdefulla bidrar det till deras engagemang (MacLeod & Clarke, 2009; Runyon, 

2017). I empirin tar flera respondenter upp att utan engagemang skulle de tappa gnistan och överväga 

att sluta i företaget. Xu och Cooper (2011) menar att ledare ofta är mer engagerade än medarbetare 

men vår tolkning är att det inte stämmer i det här företaget då engagemang är a och o för medarbetarna 

enligt empirin. Däremot kan ledare påverka medarbetarnas engagemang genom att vara en förebild i 

det dagliga arbetet och själv leva upp till den standard som ledaren efterfrågar av medarbetarna (Yukl 

& Kaulio, 2012). 

  

Engagemang kommer in i analysens alla delar; företagets kultur och vision samt företagets arbete 

med att behålla medarbetarna över tid. 

5.2 Företagskultur och vision 

I detta avsnitt berörs kulturen i företaget och därefter följer underrubriken visionen finns i bakgrunden 

där det diskuteras att visionen genomsyrar det dagliga arbetet och utgör en ram för beslutsfattande. 

Vidare följer värderingar där rekrytering baserat på värderingar lyfts fram. Därefter kommer ett 

avsnitt om teamkänsla som diskuteras med utgångspunkt i den gemenskap som finns i företaget. Till 

sist berörs dubbelriktat ansvar, friheten att ta ansvar och att ansvar ses som en förmån i företaget fram 

under rubriken ansvar.  

Klein et al. (2013) menar att företagskultur uppstår genom kollektivt skapande av medlemmarnas 

interaktion i strävan efter att ge mening till den miljö de befinner sig i, och utifrån ett honeybee-

ledarskap eftersträvas en kultur som är öppen och delad av samtliga medarbetare (Avery & 

Bergsteiner, 2011c). I empirin kan vi se att företagskulturen beskrivs som det där “osynliga som bara 

finns där” vilket vi tolkar som något som formats med tiden. Gällande företagskulturen är samtliga 

respondenter överens om att den bidrar till engagemang bland medarbetarna. Taneja et al. (2015) 

belyser att det är ledarens uppgift att upprätta en grund för engagemanget genom att främja en 

företagskultur som är involverande och engagerande vilket även nämns bland respondenterna. Även 

Lund (2003) lyfter fram ledningens inverkan på engagemang och tillfredsställelse och det är något vi 

kan se i empirin där flera respondenter beskriver kulturen som inkluderande. Därför kan det vara en 

fördel att rekrytera ledare internt då de redan är inarbetade i företagskulturen och kan vara med och 

utveckla den, istället för att ta in någon externt som riskerar att påverka kulturen negativt (Kantabutra 

& Saratun, 2013). Ledarna utvecklas och formas in i kulturen inom företaget vilket några av 
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respondenterna tycker är bra då dessa ledare redan har insikt i företaget och därmed en större 

förståelse för medarbetarna. 

Trots att företagskulturen i detta företag ofta beskrivs som speciell kan vi se i empirin att många i 

själva verket tycker att den är ganska ”ospeciell” och handlar om självklara saker som att hälsa på 

varandra och ta ansvar för både sina framgångar och sina misstag. Detta är saker som Runyon (2017) 

menar är vanliga tecken på medmänsklighet men som gör underverk för engagemanget hos 

medarbetarna, något som har en stor inverkan på medarbetarna och det dagliga arbetet i företaget. 

Det här är även en av de faktorerna som bidrar till att företaget är en eftertraktad arbetsplats enligt 

vår tolkning. Enligt Chong et al. (2018) är det upp till både högsta ledningen samt de som har 

medarbetaransvar att utveckla en positiv företagskultur då det bidrar till och förbättrar medarbetarnas 

engagemang vilket vi anser att de har lyckats med inom företaget. 

5.2.1 Visionen finns i bakgrunden 

Visionen är en viktig del, både ur ett honeybee-perspektiv och för det aktuella företaget. Ett företags 

vision påverkar och bidrar till medarbetarnas engagemang (Albrecht et al., 2018; Taneja et al., 2015) 

vilket är tydligt i det valda företaget där visionen spelar en stor roll. I empirin kan vi se att visionen 

”Att skapa en bättre vardag för de många människorna” genomsyrar mycket av det dagliga arbetet 

och även om synen på vad som menas med ”de många människorna” varierar mellan de olika 

respondenterna finns den i bakgrunden. Eftersom medarbetarnas engagemang är viktigt för att hjälpa 

företaget att omvandla visionen till måluppfyllelse (Albrecht et al., 2018; Galpin & Whittington, 

2012) är det ledarnas roll att motivera medarbetarna till att tro på möjligheten att lyckas. Enligt våra 

tolkningar utifrån empirin är visionen något som alltid finns med i det dagliga arbetet och det skapar 

även en ram för beslutsfattande där medarbetarna själva kan avgöra om beslutet kommer att leda till 

något gott för de många människorna eller endast passa några. Det här ser vi som en stark indikation 

på att företaget har lyckats i sitt arbete med att skapa en vision som faktiskt gör skillnad i den dagliga 

verksamheten och som vi även kan koppla till honeybee-ledarskapet där ett företags vision är en av 

de grundläggande principerna. 

5.2.2 Värderingar 

Arbetet med företagskulturen fortsätter över tid och strävan efter att bevara företagets kärnvärden och 

ideal binder samman medarbetarna enligt Kantabutra och Avery (2013). Genom att ett företag antar 

ett långsiktigt perspektiv finns det mer tid för vision och värderingar att kommuniceras och 

implementeras (Kantabutra & Avery, 2011; Kantabutra & Saratun, 2013). I empirin kan vi se att 

värderingarna utgör en stor del av kulturen på företaget i vår studie. Det är ett värderingsstyrt företag 
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som ofta rekryterar utefter person och värderingar, snarare än kompetenser, allt för att personen ska 

passa in i kulturen. Detta stämmer överens med honeybee-ledarskapet där det rekommenderas att 

välja medarbetare som passar företagets kultur och värderingar (Avery & Bergsteiner, 2011b). Det 

här bidrar till att företaget till stor del består av människor med liknande värderingar vilket vi tolkar 

som en stor tillgång.   

Casserly och Critchley (2010) menar att företagskulturen och dess värderingar är en av de viktigaste 

faktorerna att ta hänsyn till vid rekrytering vilket vi kan se att företaget alltså gör. Det har även tagits 

upp i empirin att om någon inte skulle passa in i företagets värderingar och kultur märks det fort vilket 

vi tolkar som att värderingarna har en stor betydelse i företaget. Värderingarnas inverkan på 

medarbetarna och hur en stark företagskultur kan ligga till grund för det, lyfts även fram i tidigare 

forskning där det tillsammans med visionen anses motivera människor till att uppträda på ett särskilt 

sätt inom företaget (Kantabutra & Avery, 2011; Kantabutra & Avery, 2013; Kantabutra & Saratun, 

2013). 

5.2.3 Teamkänsla 

Gemenskap utgör grunden i företagets kultur genom att medarbetarna arbetar tillsammans och det 

framkommer i empirin att företaget arbetar för att främja teamkänslan. Enligt Harrison och Bazzy 

(2017) bidrar företagskulturen till att förena människorna i företaget, något som enligt vår tolkning 

är tydligt i det aktuella företaget där ett tillsammans-tänk präglar kulturen. I empirin framhävs att alla 

på företaget är beroende av varandra för att arbetet ska kunna fungera. Det kan dock vara lite svårt 

att få till en teamkänsla i hela varuhuset då de är många medarbetare, men vår uppfattning utifrån 

empirin är att det i alla fall finns inom de olika avdelningarna. 

Avery och Bergsteiner (2011c) lyfter fram teamkänsla som en viktig del inom honeybee-ledarskap 

och menar att det är något som företag ska försöka främja. Vi kan i empirin se att de flesta av 

respondenterna nämner att företaget anordnar olika aktiviteter för medarbetarna i syfte att skapa 

teamkänsla och att de har möten i varuhusen där medarbetarna får information om vad som är aktuellt 

i varuhuset och företaget som helhet. Vår tolkning är att ordet tillsammans genomsyrar hela 

företagskulturen och att det är viktigt för företaget och medarbetarna men att det kan vara svårt att få 

till det i ett stort företag. Det hållbara ledarskapet handlar inte om att en ledare har kontroll över andra 

utan ledaren inkluderar istället medarbetarna för att få en helhetssyn på företaget (Casserley & 

Critchley, 2010) och tillsammans med dem utveckla och implementera handlingar (Ferdig, 2007). 

Majoriteten av respondenterna har förtroende för både medarbetare och chefer och enligt Klein et al. 

(2013) bidrar ett ledarskap där det finns förtroende mellan ledare och medarbetare till att forma 

kulturen. Detta menar vi är en bidragande faktor till den starka teamkänslan som präglar företaget. 
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5.2.4 Ansvar 

Ansvar har framkommit i intervjuerna som en viktig del i det aktuella företaget och är något som 

bidrar till engagemang. Det är inte enbart ledarna som har ansvar i företaget, utan det är även 

medarbetarna vilket innebär att ansvaret är dubbelriktat. Det handlar både om det ansvarsområde som 

varje medarbetare blir tilldelad i början av varje år men även respondenternas syn på ansvar överlag 

i företaget. Känslan att få påverka och bidra till något viktigt skapar engagemang enligt Runyon 

(2017), vilket även framkommer bland medarbetarna. I empirin kunde vi se att de flesta 

respondenterna anser att de får, eller till viss del får, vara med och fatta beslut i företaget, inom rimliga 

gränser. Eftersom att ansvaret är dubbelriktat behöver medarbetarna även få frihet att fatta beslut. 

Detta kopplar vi till tidigare forskning där det framkommer att om företag inkluderar medarbetarna i 

beslutsfattandet och ser till att deras arbete har en tydlig koppling till företagets värderingar, vision 

och mål bidrar det till engagemang (Albrecht et al., 2018; MacLeod & Clarke, 2009). Vi tolkar det 

därför som att ansvaret främjar medarbetarnas engagemang i högre utsträckning när de får frihet att 

fatta beslut själva utan att de behöver stämma av allt med en chef.  

I det här företaget ses ansvar som en förmån och utifrån vad som framkom i empirin tolkar vi den 

aspekten som något som driver medarbetarna men även kan vara ett problem. Det framkommer i 

empirin att drivna medarbetare gärna tar på sig mycket ansvar men för mycket ansvar kan innebära 

att det blir svårt att hinna med och göra arbetet bra. Det är flera av respondenterna som tar upp 

ledarens roll i den här frågan och vikten av att om ledaren uppmuntrar till ansvar behöver de även 

bekräfta och följa upp ansvaret. Det kan kopplas till Kahns (1990) syn på vad som främjar 

engagemang där meningsfullhet ses som en viktig del där det handlar om en känsla av att göra skillnad 

men inte bli tagen för given. Känner sig medarbetarna sedda och värdefulla i deras arbete kan det 

främja deras engagemang (MacLeod & Clarke, 2009; Runyon, 2017). Det framkommer dock i 

empirin att det här är en svaghet i företaget idag, att många är drivna och gärna tar ansvar men att det 

kan leda till att alla medarbetare inte får den uppmärksamhet som de borde. Detta ser vi som något 

som riskerar att hämma engagemanget bland medarbetarna. 

Ansvar är viktigt inom honeybee-ledarskap då det finns tre principer som skulle kunna kopplas till 

ansvar; socialt ansvar, miljömässigt ansvar och att medarbetarna ska vara självständiga (Avery & 

Bergsteiner, 2011c). Socialt och miljömässigt ansvar är kopplat till företagets arbete för att värna om 

miljö och samhälle och medarbetarnas självständighet handlar om att kunna utföra sitt arbete på egen 

hand. Denna typ av ansvar skiljer sig dock från det ansvar vi sett i studien. Ansvar i den här studien 

handlar om det ansvar medarbetarna tar för sitt arbete, där de blir tilldelade ansvarsområden men även 

drivs framåt av möjligheten att ta ytterligare ansvar. I detta företag är ansvar både en tydlig del av 
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kulturen och något som i stor utsträckning främjar medarbetarnas engagemang. Det utgör därför en 

tydlig koppling mellan företagskulturen och medarbetarengagemang.  

5.3 Behålla medarbetare över tid 

I detta avsnitt berörs företagets pensionsprogram och därefter följer underrubriken stödjande 

arbetsmiljö där stöd från ledare och den fysiska arbetsmiljön lyfts fram. Avslutningsvis diskuteras 

utbildningsmöjligheter, kunskapsdelning och internrekrytering under rubriken 

karriärutvecklingsmöjligheter.  

Det finns flera sätt att arbeta med att behålla medarbetare över tid. Inom honeybee-ledarskap är det 

viktigt att värdesätta medarbetarna högt och låta dem ta del av företagets framgångar genom någon 

form av bonus (Avery & Bergsteiner, 2011a, 2011b). Det har även visat sig att medarbetare som 

värdesätts är mer tillfredsställda med sitt arbete vilket kan bidra till högre medarbetarengagemang 

(Suriyankietkaew & Avery, 2014a). Detta har det valda företaget anammat då de har utvecklat ett 

pensionsprogram för sina medarbetare. Bland de tillfrågade respondenterna är kunskapen om 

pensionsprogrammet generellt sett låg, dock vet alla respondenter om att det finns. De respondenter 

som varit anställda i mer än fem år och därmed får ta del av pensionsprogrammet är positiva och 

menar att det är en generös gest som verkligen gör skillnad i pensionssparandet.  

Enligt empirin kan vi se att pensionsprogrammet inte är avgörande för om någon av respondenterna 

skulle välja att stanna kvar i företaget eller inte, dock ses det som en uppmuntran att företaget vill att 

medarbetarna stannar kvar. Arbetet med att behålla medarbetarna i företaget ses som en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller företagets framgång menar Fahim (2018) som beskriver 

medarbetarna som företagets ryggrad. Även om pensionsprogrammet inte är en avgörande faktor i 

det här företaget kan vi utifrån empirin se att all form av trygghetsskapande knyter medarbetarna 

närmare företaget. 

5.3.1 Stödjande arbetsmiljö 

För att medarbetarna ska vilja stanna kvar i företaget behöver de få stöd från ledarna (Kundu & Lata, 

2017; Saks, 2006; Taneja et al., 2015). Enligt empirin känner majoriteten av respondenterna till stor 

del stöd i sitt arbete och en del i det kan vara arbetssättet i varuhusen där ledare och medarbetare 

arbetar nära varandra. Den stödjande miljön kan vara en avgörande faktor när det gäller att behålla 

medarbetarna enligt Kundu och Lata (2017). I empirin kan vi se att en del av medarbetarna anser att 

det finns brister i stödet och det lyfts även fram att ledarens stöd och uppmuntran är viktigt och 

påverkar medarbetarnas engagemang i slutändan. Om medarbetare känner stöd från såväl ledare som 
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företaget i stort bidrar det till att de känner sig mer engagerade och det är större sannolikhet att de 

stannar kvar i företaget (Kundu & Lata, 2017; Saks, 2006; Taneja et al., 2015).  

Att en del av medarbetarna ibland saknar stöd kan bero på att det upplevda stödet kan kopplas samman 

med hur mycket stöd varje medarbetare behöver och att stödet kan skilja sig åt beroende på individ. 

I empirin framkommer det att det finns respondenter som önskar mer stöd i att prioritera vad som är 

viktigast när tiden inte räcker till. Kundu och Lata (2017) menar att företag behöver arbeta både på 

individuell basis och från flera håll för att locka medarbetare att stanna kvar i företaget. Vi tolkar 

företagets insatser med pensionsprogram, internrekrytering och ledarskapsutbildningar som att det är 

viktigt för dem att medarbetarna stannar kvar i företaget. Honeybee-ledarskapet handlar om att 

människor, vinst och miljö ska vara i balans under företagets livstid, enligt Avery och Bergsteiner 

(2011c), något en långsiktig inställning till medarbetarna bidrar till. Här har även företagskulturen en 

roll i att eftersträva balans mellan arbete och individuella mål hos de anställda då det leder till ökat 

engagemang hos medarbetarna enligt Taneja et al. (2015).  

När det gäller den fysiska arbetsmiljön framkommer det att flera respondenter upplever att den inte 

är högst prioriterad av företaget. Även stress lyfts fram av respondenterna som något som finns hos 

såväl ledare som medarbetare på företaget. Det är en hög arbetsbelastning för många, vilket flera av 

respondenterna menar kan bli ett problem i längden om de ska kunna kombinera arbetsliv och 

privatliv. Här gör vi tolkningen att medarbetarnas egna engagemang kan spela in i den upplevelsen 

då ett högre engagemang gör att medarbetarna tar på sig mer ansvar. Vi tolkar det även som en känsla 

av otillräcklighet i kombination med att det ofta är ett stressigt arbete för medarbetarna där många 

anser att det är svårt att prioritera. Detta lyfts fram i empirin som ett förbättringsområde där företaget 

i stort arbetar för att försöka skapa kontrakt som de anställda mår bra av och där syftet är att de ska 

hålla i längden vilket ligger i linje med honeybee-ledarskapets grundfilosofi. Även Casserley och 

Critchley (2010) lyfter fram vikten av att upprätthålla en personlig fysisk och psykisk hälsa samt en 

arbetsmiljö där människor tas tillvara på. 

5.3.2 Karriärutvecklingsmöjligheter 

Honeybee-ledarskapet är ett hållbart ledarskap som bland annat handlar om att bry sig om och 

utveckla medarbetarna i företaget (Avery & Bergsteiner, 2011b). Avery och Bergsteiner (2011a) 

menar att möjlighet till både utveckling och utbildning ska vara tillgänglig för alla medarbetare och 

inte begränsas endast till chefer. Det här är något som framkommer från flera respondenter i empirin 

där de påpekar att utbildningsmöjligheter främst består av grundutbildningar i början av 

anställningen, ledarskapsutbildningar och några mindre utbildningar som ges vid behov. Utöver det 

är flera respondenter tveksamma till utbildningsmöjligheterna i företaget. Detta tolkar vi som något 
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som kan leda till att vissa medarbetare inte stannar lika länge i företaget som de skulle gjort om fler 

utvecklings- och utbildningsmöjligheter fanns.  

Företaget arbetar istället mer med att de anställda ska dela kunskap mellan varandra, något samtliga 

respondenter anser att företaget uppmuntrar till enligt empirin där det även framkommer att det är en 

av de viktigaste sakerna som hjälper företaget att växa. Kunskapen sprids mellan medarbetarna på 

olika sätt och det handlar om allt från upplärning vid nyanställningar till att en medarbetare får 

utbildning som ska förmedlas vidare till de andra. Chong et al. (2018) förespråkar denna typ av sociala 

lärande där människor lär sig genom att ta del av andras erfarenheter. Det är även något som 

framkommer i empirin där flera av respondenterna lyfter fram kunskapsutbytet mellan nya och gamla 

medarbetare. Detta ligger i linje med vad Issa och Haddad (2008) menar, nämligen att medarbetare 

behöver dela med sig av kunskap för att inte stanna av kunskapsutvecklingen i företaget. Dock 

efterfrågas det mer tid till det av respondenterna då de anser att den inte räcker till. Detta kan kopplas 

till Issa och Haddad (2008) som anser att medarbetarna ska ges tid att interagera med varandra då det 

både bidrar till nya idéer och ökad kunskap. Även om vår tolkning är att medarbetarna ändå arbetar 

med att dela med sig av kunskap till varandra tolkar vi medarbetarnas efterfrågan på mer kunskap 

som att det finns ett stort engagemang bland medarbetarna som företaget skulle kunna ta tillvara på.  

Kantabutra och Saratun (2013) lyfter fram vikten av att rekrytera internt då den befintliga personalen 

redan är insatt i företagets värderingar. Bandura och Lyons (2014) menar också att möjligheten att 

kunna nå sina karriärmål inom företaget påverkar medarbetares engagemang och vilja att stanna kvar 

då medarbetarna inte kommer vara lika engagerade om de inte kan nå sina mål, vilket i längden kan 

leda till att de väljer att lämna företaget. Det är något det här företaget tagit fasta på då 

internrekrytering är vanligt förekommande. I empirin kan vi se att respondenterna upplever att 

rekrytering till stor del sker internt inom företaget och där vissa menar att det till och med är vanligare 

än extern rekrytering. På företaget finns det en helt egen avdelning för det och eftersom företaget är 

verksamma globalt finns det möjligheter att arbeta över hela världen. Det här är något som flera av 

respondenterna menar påverkar deras ambitioner att stanna kvar och att det inte hade känts lika 

motiverande om möjligheten att klättra inom företaget inte fanns. Vi kan även tolka utifrån empirin 

att arbetet med internrekrytering och att behålla den befintliga personalen är en del av företagets 

framgång vilket stämmer överens med tidigare forskning där det kan ses som en konkurrensfördel att 

företaget lyckas med det (Lai & Lee, 2007).  

Att ledarna först får formas av företagskulturen menar Chong et al. (2018) är en förutsättning för att 

sedan kunna påverka medarbetarna i rätt riktning. I empirin har vi sett att detta efterföljs i företaget 

då flera av respondenterna upplever att ledare ofta rekryteras internt för att de redan kan företaget. 
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Det lyfts även fram att det är tacksamt att ledarna har förståelse för hur det är att arbeta ute “på golvet” 

i varuhuset. Det här bekräftas ytterligare i empirin och beskrivs som en positiv sak och en stor del av 

företagets framgång. Dock är det inte alltid lätt att utvecklas karriärmässigt enligt det som 

framkommit i empirin utan det beror på vad utvecklingen ska leda till i förlängningen. Är det en 

ledarroll som eftersträvas framkommer det i empirin att det kan vara en fördel att arbeta utanför 

företaget ett par år för att sedan komma tillbaka och på det sättet få en annan tjänst. Enligt Bandura 

och Lyons (2014) tenderar medarbetare som känner att de inte kan nå sina mål inom företaget att 

tappa sitt engagemang och i förlängningen välja att lämna företaget. Det här är något som är viktigt 

för företag att arbeta med för att inte förlora sina medarbetare och den befintliga kompetensen anses 

viktig ur honeybee-ledarskapets perspektiv. Utvecklingsmöjligheter i form av kompetensutveckling 

är en viktig del inom honeybee-ledarskap och det ska vara tillgängligt för medarbetare (Avery & 

Bergsteiner, 2011a). I vår studie har vi kunnat se att även karriärutveckling och möjligheten att nå 

sina karriärmål är något som engagerar medarbetarna och motiverar dem till att stanna kvar. Vi anser 

därför att det utgör en koppling mellan grundprincipen behålla medarbetare över tid och 

nyckelprincipen medarbetarengagemang. 

5.3.3 Uppdaterad teoretisk modell 

Modellen (figur 4) har uppdaterats med de teman som framkommit i analysen. Bland annat framkom 

det att medarbetarnas möjligheter till utveckling främjar deras engagemang och det finns en tydlig 

koppling mellan företagets arbete med att behålla medarbetarna över tid och 

medarbetarengagemanget i företaget. Det visade sig även i studien att ansvar var en del av 

företagskulturen som engagerade medarbetarna vilket inte framkommit av tidigare teori. Vi har därför 

lagt till ansvar och karriärutvecklingsmöjligheter som visade sig vara viktiga delar för att främja 

medarbetarnas engagemang. De teman som framkommit i analysen ligger till grund för studiens 

slutsatser. 

 



 

44 

 

 
Figur 4: Uppdaterad teoretisk modell (Egen modell) 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt besvarar vi först studiens forskningsfrågor för att uppnå studiens syfte och därefter 

redogör vi för studiens teoretiska och praktiska bidrag, begränsningar och ger förslag till framtida 

forskning.

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Syftet med studien var att utifrån ett medarbetarperspektiv få förståelse för hur honeybee-ledarskap 

bidrar till ökat medarbetarengagemang på ett stort företag. För att uppnå studiens syfte formulerade 

vi två forskningsfrågor. Vi börjar med att besvara den första forskningsfrågan som lyder: Hur bidrar 

företagets kultur och vision till att främja medarbetarengagemang?  

 

Vi kan konstatera att det här är ett företag med en företagskultur som anses självklar, enkel och 

betydelsefull för både företaget och medarbetarna. Företagskulturen är inkluderande och handlar till 

stor del om att göra saker tillsammans vilket vi kan se bidrar till engagemang. Det skapar även ett 

förtroende mellan ledare och medarbetare när de arbetar nära varandra, som de gör i det här företaget 

och det är tydligt att medarbetarna uppskattar ledarnas förståelse för hur det är i det dagliga arbetet. 

Ledarna rekryteras oftast internt och företaget uppmuntrar till vidareutveckling genom egna 

ledarskapsutbildningar vilket vi anser bidrar till att ledarna utvecklas och formas in i kulturen på ett 

naturligt sätt. Vi kan se att de här delarna av företagskulturen både leder till ökat förtroende och 

främjar medarbetarnas engagemang. Företagets vision är även den väl inarbetad i företaget och finns 

med i bakgrunden i allt från beslutsfattande till det dagliga arbetet i möten med kunderna. Vi menar 

därför att företaget har lyckats skapa en vision som påverkar medarbetarna och deras engagemang i 

den dagliga verksamheten. 

 

I analysen framträder ansvar både som en del av företagets kultur och något som leder till engagemang 

hos medarbetarna, vilket inte har varit lika framträdande i den tidigare forskning vi har tagit del av. I 

det här företaget ses ansvar som en förmån och de arbetar med ansvar på flera plan. Ansvar tilldelas 

både ledare och medarbetare vilket gör ansvaret dubbelriktat. Dels sätts individuella mål för samtliga 

medarbetare och dels finns det möjlighet för medarbetarna att ha ett eller flera egna ansvarsområden. 

Att ta ansvar är något som motiverar medarbetarna då de får bidra till verksamheten och påverka rent 

konkret, vilket vi menar leder till ett naturligt engagemang. För att främja engagemanget behöver 

också medarbetarna få frihet att ta ansvar, vilket innebär att ledarna behöver lita på medarbetarna. 

Utan denna frihet riskerar engagemanget att hämmas och innebörden av ansvaret går förlorad.  
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Ansvar är även något som gör att medarbetare får möjlighet att växa i företaget och vi ser därför att 

det är viktigt att ledaren följer upp och ser till att medarbetarna har förvaltat ansvaret väl. Vi kan 

konstatera att ledaren därmed har en betydelsefull roll när det gäller medarbetarnas engagemang då 

det är lätt att medarbetarna kan förlora intresset för arbetet om det inte finns en ledare som ser, 

uppmuntrar och litar på dem. Engagemanget har även en baksida i detta företag då engagerad personal 

tenderar att åta sig extra mycket ansvar vilket kan leda till stress i förlängningen bland både ledare 

och medarbetare, därför behöver ansvarsfördelningen noga avvägas. 

 

Vi kan konstatera att det här företaget grundas i väl rotade värderingar och benämns som ett 

värderingsstyrt företag där människors personlighet, snarare än kompetens, är det centrala vid 

nyanställningar. Det är en attraktiv arbetsplats och de människor som söker sig dit delar troligen 

företagets värderingar redan från start. Detta skapar bra förutsättningar för engagerade medarbetare 

som strävar mot samma mål. När företaget rekryterar nya medarbetare söker de personer som 

engageras av deras värderingar vilket vi ser som ett bevis för hur viktigt arbetet med att bevara 

värderingarna är för företaget. Detta är i linje med honeybee-ledarskapet där det förespråkas en öppen 

kultur som delas av alla. Det kan dock innebära problem då det finns en risk att de som söker jobb 

anpassar sina egna värderingar efter företagets för att få jobbet, trots att de i grunden inte delar dessa. 

Vi menar att det kan vara svårt att trivas på arbetsplatsen för de medarbetare som inte delar 

värderingarna då dessa är en central del i företaget.  

 

Den andra forskningsfrågan lyder: Hur bidrar företagets arbete med att behålla personal över tid till 

att främja medarbetarengagemang?  

 

I analysen framkom det att engagemang i många fall kan vara en avgörande faktor till om 

medarbetarna stannar i företaget eller inte, vilket innebär att företaget behöver arbeta aktivt med att 

försöka behålla medarbetarna genom att främja deras engagemang. Vi kan se att detta företag arbetar 

på flera sätt med att behålla medarbetarna där konkreta insatser såsom ett pensionsprogram samt 

möjligheter till att utvecklas och växa inom företaget genom ledarskapsutbildningar finns. Ett annat 

sätt att behålla medarbetarna över tid är att företaget, som tidigare nämnts, till stor del anställer utefter 

värderingar snarare än kompetenser för att säkerställa att medarbetarna delar företagets värderingar 

redan från start. Det här är saker som vi ser bidrar till att behålla medarbetarna på lång sikt och främja 

deras engagemang, även om delarna var för sig inte är avgörande för om medarbetarna stannar i 

företaget eller inte.  
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Möjligheterna till utveckling utgör dock en stor del i arbetet med att behålla medarbetarna och att 

främja deras engagemang, och det framkommer även att ledarna i företaget spelar en viktig roll. Vi 

kan utifrån analysen se att medarbetarna behöver stöd från ledarna men att den upplevda känslan av 

stöd från dem är något varierande i företaget. Ledare och medarbetare arbetar till stor del nära 

varandra, ändå saknar några av medarbetarna stöd från ledaren. Känslan av att det ibland saknas kan 

till viss del bero på hur mycket och vilken typ av stöd den enskilda individen behöver och vill ha. Vi 

menar att stödet kan behöva individanpassas mer i företaget för att medarbetarna ska känna sig sedda 

och hörda vilket i sin tur kan främja medarbetarnas engagemang.  

 

Vi kan även se att det finns olika möjligheter för medarbetarna att utvecklas i företaget där framförallt 

ledarskapsutbildningar och internrekrytering är de främsta möjligheterna till utveckling. Vill 

medarbetarna däremot utvecklas inom något annat än ledarskap är möjligheterna till karriärutveckling 

inom företaget mer begränsade vilket vi ser som en förbättringspotential i företaget. Det finns ett 

behov av att kunna utvecklas och det är viktigt för medarbetarna att kunna nå sina karriärmål för att 

de ska känna sig motiverade till att stanna kvar i företaget. Karriärmål visade sig i vår studie även 

vara en källa till engagemang och vi föreslår därför att det aktuella företaget skulle kunna bredda sina 

utvecklingsmöjligheter för att ytterligare främja engagemanget bland medarbetarna. Detta ligger i 

linje med honeybee-ledarskapet där utveckling ses som en av de grundläggande principerna för 

hållbart ledarskap. 

6.1.1 Sammanfattning 

Vi har tittat närmare på honeybee-ledarskapets olika delar och har framförallt fokuserat på de 

grundläggande principer som vi menar främjar engagemang hos medarbetarna. Vi anser utifrån detta 

att honeybee-ledarskap är en användbar modell som kan användas i sin helhet eller som en riktlinje 

vid arbetet med hållbart ledarskap.  

 

Vi har kunnat se att ansvar främjar engagemang hos medarbetarna vilket är betydelsefullt för företaget 

på flera sätt då engagemang även är kopplat till att behålla medarbetarna i företaget. Även 

karriärutvecklingsmöjligheter har tillkommit som en viktig del i arbetet med att skapa engagemang 

och behålla medarbetarna. Engagemang är således, enligt våra slutsatser, avgörande för att 

medarbetarna ska trivas och företaget ska fortsätta vara framgångsrikt och vi menar att det studerade 

företaget inte skulle vara vad det är idag ifall medarbetarna inte var engagerade. Vi rekommenderar 

därför företag att utgå från honeybee-ledarskapet för att skapa ett mer hållbart ledarskap vilket i sin 

tur gynnar företaget på lång sikt vilket är tanken med detta förslag till hållbart ledarskap. Genom att 

besvara våra forskningsfrågor har vi även uppnått studiens syfte som var att utifrån ett 
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medarbetarperspektiv få förståelse för hur honeybee-ledarskap bidrar till ökat 

medarbetarengagemang på ett stort företag. 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studien har utgått från det forskningsgap som redogjordes för i introduktionen där det lyfts fram att 

det saknas studier kring hur delar av honeybee-ledarskap kan främja medarbetarnas engagemang i ett 

stort företag. I studien bekräftas det att ett företags kultur och vision samt arbete med att behålla 

medarbetarna över tid främjar medarbetarnas engagemang, där ansvar och 

karriärutvecklingsmöjligheter framkom som centrala delar för engagemanget. Det bekräftas även att 

värderingarna motiverar medarbetarna att uppträda på ett särskilt sätt och att kulturen förenar 

människorna i organisationen genom den teamkänsla som präglar företaget. Denna studie har därmed 

bidragit med att kartlägga och skapa teori kring arbetet med att främja medarbetarnas engagemang i 

ett företag. Studien har utifrån detta bidragit med förståelse för hur det är möjligt att främja ökat 

medarbetarengagemang med hjälp av några honeybee-principer. 

 

Det praktiska bidraget är att vi fått större förståelse för den roll som ledare har när det gäller att 

påverka medarbetarnas engagemang i företaget. Ansvar är dubbelriktat och vår studie har visat att det 

får medarbetare att växa och utvecklas samtidigt som ledaren har en viktig roll i att följa upp det 

arbetet för att medarbetarna ska känna sig sedda och inte tappa intresset. Det här menar vi visar ett 

behov av utvecklingsmöjligheter inom företaget där medarbetarna kan nå sina karriärmål samt 

motiveras till att stanna kvar i företaget. Vi lyfter även fram i vår studie vad som kan engagera 

medarbetare och uppmuntrar företag att använda det i arbetet mot att bedriva ett mer hållbart 

ledarskap. Förhoppningen är att denna studie ska uppmuntra företag att arbeta med att utveckla en 

egen ram för hur ledarna på företaget ska bedriva ett hållbart ledarskap som främjar medarbetarnas 

engagemang. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Studien utgår från honeybee-ledarskap och hur medarbetarengagemang kan främjas genom ett 

företags kultur, vision och arbete med att behålla medarbetare över tid. För att kunna få djupare 

förståelse för medarbetarengagemang och hur det kan främjas kan ett framtida forskningsområde vara 

att utföra en jämförande studie där även ett ledarperspektiv inkluderas. Det hade även varit intressant 

att inkludera fler eller andra honeybee-principer för att förstå vilka som främjar 

medarbetarengagemang. Detta då det både i denna studie och i tidigare forskning visat sig att 

medarbetarengagemang är viktigt för såväl företag som medarbetare.  
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Studien har utförts i ett företag med en starkt värderingsstyrd kultur där det framkommit att ansvar 

både ses som en förmån i företaget och att det är något som engagerar medarbetarna. För att stärka 

denna koppling mellan ett företags kultur och medarbetarengagemang rekommenderar vi forskning i 

en annan kontext. Förslagsvis i företag som inte har en lika välutvecklad och öppen kultur som i 

denna studie. Vi föreslår även forskning där kopplingen mellan engagemang och att behålla 

medarbetare över tid studeras vidare. Detta då vår studie visar att det finns en koppling mellan dessa 

två aspekter som kan vara intressant att studera mer ingående för att undersöka hur engagemang 

hänger samman med att medarbetare väljer att stanna inom ett företag. 

 

Som vi tidigare nämnt är modellen för honeybee-ledarskap dynamisk och vi uppmuntrar till vidare 

forskning där andra delar av modellen kan kombineras och användas för att främja ett hållbart 

ledarskap. Vi tror modellen kan vara en bra utgångspunkt för företag i olika storlekar som strävar 

efter att använda hållbart ledarskap i sin verksamhet och skulle gärna se vidare forskning inom det 

området. 
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Bilaga A. Intervjuguide 
 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

Vilken position har du? 

Hur länge har du arbetat på denna position? 

Hur gammal är du? 

 

Engagemang 

  

1. Vad innebär engagemang för dig?  

 

2. Vad skulle du säga gör dig engagerad i ditt arbete? Är det viktigt för dig att känna dig engagerad 

i ditt arbete?  

 

3. Är ditt personliga engagemang viktigt för företaget enligt din upplevelse? På vilket sätt? 

 

Företagskultur och vision 

 

4. Vad innebär företagskultur för dig?   

  

5. Hur skulle du beskriva företagskulturen på din arbetsplats?  

  

6. Skulle du säga att företagskulturen bidrar till engagemang? Varför/varför inte? 

  

7. Känner du förtroende för dina kollegor och chefer, varför/varför inte?  

 

8. Anser du att dina chefer är stödjande i ditt arbete, i så fall på vilket sätt?  

 

9. Upplever du att du får vara med och fatta beslut?  

 

10. Uppmuntras du till att ta eget ansvar för ditt arbete, i så fall på vilket sätt?  

 

11. Upplever du att företaget arbetar för att skapa team-känsla? Hur då?  

  

12. Hur anser du att företagets vision “att skapa en bättre vardag för de många människorna”     

genomsyrar ditt sätt att arbeta?  

 

Behålla medarbetare över tid 

 

13. Uppmuntrar företaget till att ni medarbetare delar med er av er kunskap till varandra?  

  

14. Upplever du att företaget uppmuntrar dig till kompetensutveckling genom utbildningar? 

  

15. Hur skulle du beskriva möjligheterna att utvecklas karriärmässigt inom företaget?  

 

16. Upplever du att företaget arbetar med att rekrytera inom företaget?  

  

17. Vad anser du om företagets pensionsprogram Tack!?  

 

18. Anser du att företaget tar ett socialt och miljömässigt ansvar? På vilket sätt?  

  

19. Anser du att företaget arbetar långsiktigt? På vilket sätt?  


