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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har förhållandet mellan organisation och enskild 

medarbetare förändrats drastiskt då man numer menar att individen är organisationens 

viktigaste resurs. En fråga som ökar i relevans i förhållande till detta ställningstagande 

är hur man ska gå till väga för att motivera den enskilde medarbetaren till prestationer 

som får organisationen att nå sina mål. Ett sätt är att skapa en stark företagskultur som 

ökar både prestation och samhörighet bland de anställda. Tele2 är och har alltid varit ett 

värderingsstyrt företag vilket ursprungligen kan koppas till dess grundare och ledstjärna 

Jan Stenbeck. När han gick bort år 2002 uppstod en problematik inom företaget då de 

flesta värderingar och hela företagskulturen var kopplad till Jan som person. Ledningen 

bestämde sig för att genomföra en satsning på att åskådliggöra vilka värderingar som 

fanns och här föds projektet The Tele2 Way.  

 

Den här fallstudien syftar till att utröna huruvida arbetet med The Tele2 Way har 

lyckats eller ej, och utifrån resultatet även dra slutsatser kring varför utfallet kan ha 

blivit det som det blev. Begreppet ”lyckats” definieras här som att merparten av 

intervjuobjekten anser att de jobbar efter, motiveras av och ser vinsten av värderingarna 

innefattade i The Tele2 Way. Resultatet av studien visar att projektet har lyckats. 

Intervjupersonerna uppger bland annat att de upplever en förstärkt samhörighet och 

möjlighet till ökad presentation tack vare värderingarna. Detta kan utifrån 

motivationsteori och tidigare forskning förstås som motivationshöjande faktorer och 

således besvara varför intervjupersonerna jobbar efter, motiveras av och ser vinsten av 

värderingarna innefattade i The Tele2 Way. 

 

Då studien har utförts på ett specifikt företag kan resultatet således inte generaliseras till 

andra företag. Vidare har urvalet koncentrerats till individer i en högre befattningsnivå,  

vilket kan ge ett snedvridet resultat då dessa individer troligen blir matade med 

värderingarna, dess betydelse och vinning i högre utsträckning än individer på en lägre 

befattningsnivå. Trots detta anser vi att resultatet kan vara intressant utifrån ett större 

företagsperspektiv då allt fler företag och organisationer väljer att kalla sig 

värderingsstyrda och satsar på projekt i likhet med The Tele2 Way.  

 

Nyckelord: Värderingar, värderingsstyrt företag, motivation  
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1. Inledning 

 
Under de senaste decennierna har förhållandet mellan organisation och enskild 

medarbetare förändrats drastiskt. Då varuproduktion automatiseras och förflyttas till 

länder med lägre löner blir våra jobb mer inriktade på service och tjänsteproduktion. 

Industrisysselsättningen har haft en stark nedgång i västländerna och andelen sysselsatta 

inom tjänsteproduktion har ökat i motsvarande grad. Till följd av denna utveckling har 

de mänskliga resurserna fått större fokus och relevans (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Tidigare forskning visar att humankapitalets värde under de senaste åren bedömts vara 

högre än värdet på det fysiska kapitalet (Pfeffer 1998, Bartlett & Ghoshal 2002). 

Forskare hävdar att det är medarbetarnas kompetens som avgör hur väl organisationen 

fungerar, då siffror pekar på att 70 till 80 procent av medarbetarnas insats i en modern 

organisation består av intellektuellt kapital (Roos m.fl. 2005). Det är således riktigare än 

någonsin att hävda att individen är organisationens viktigaste resurs och en fråga som 

ökar i relevans i förhållande till detta ställningstagande är hur man ska gå till väga för 

att motivera den enskilde medarbetaren till prestationer som får organisationen att nå 

sina mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Under 1980-talet slog begreppet företagskultur igenom på en bred front. Bang (1999) 

menar att det finns fyra huvudskäl till att företagskulturbegreppet har blivit så populärt 

under senare år. Det första är att företagen har utsatts för en hårdare konkurrens och 

ekonomiska problem vilket har gjort att många företag har tagit till medel som påstås 

vara ”effektiviserande, lojalitetsskapande och framgångsfrämjande” vilket är typiska 

uttryck inom företagskulturbegreppet. Det andra är en önskan från västerländska företag 

om att efterlikna japansk företagsorganisation som anses ha andra värderingssystem, 

normer och sätt att tänka – med andra ord företagskulturen. Det tredje är att 

medvetenheten har ökat om att människor vill ha ut mer av arbetet än bara lön, och att 

även dessa behov bör kunna uppfyllas på arbetsplatsen. Det fjärde skälet är att 

medvetenheten även har ökat om att det pågår processer inom företaget som ledningen 

inte har någon möjlighet att överblicka. På grund av detta söker företagen efter teorier 

och hjälpmedel som ska kunna hjälpa ledning och anställda att i högre grad förstå och 

helst styra dessa processer. 

 



 

 2 

Tele2 är ett företag som har varit starkt beroende av sin grundare och ledstjärna Jan 

Stenbeck. När han gick bort år 2002 uppstod ett problem inom företaget då de flesta 

värderingar och hela företagskulturen var kopplad till Jan som person. Ledningen 

bestämde sig för att genomföra en satsning på att åskådliggöra vilka värderingar som 

företaget byggde på och att detta skulle kommuniceras både internt och externt. 

Projektet döptes till The Tele2 Way och har sedan 2003 varit ett uttalat arbetssätt inom 

hela Tele2. Värderingarna som företaget anses bygga på och som de anställda förväntas 

arbeta efter är quality, action, frank, flexibility, challenge och cost consciouness. Det 

övergripande målet som samtliga inom organisationen förväntas arbeta mot har myntats 

i ett uttryck: Tele2 provides the best deal. (Intervju med Roger Mobrin, Tele2, 2010-04-

16 samt tryckt material från Tele2 i form av Powerpoint-presentation, ”T2 Way 

Introduction”).  

1.1. Syfte och avgränsningar 

Den här fallstudien syftar till att utröna huruvida arbetet med The Tele2 Way har 

lyckats eller ej, och utifrån resultatet även dra slutsatser kring varför utfallet kan ha 

blivit det som det blev. Uppfattar de anställda det som motiverande att gemensamt 

utifrån ett antal värderingar arbeta mot ett övergripande mål eller menar de att det inte 

påverkar dem i någon vidare utsträckning? Då det här är en fallstudie på ett specifikt 

företag kan resultatet ej generaliseras till andra företag. Trots detta anser vi att resultatet 

kan vara intressant utifrån ett större företagsperspektiv då allt fler företag och 

organisationer väljer att kalla sig värderingsstyrda och satsar på projekt i likhet med The 

Tele2 Way.  

1.2 Frågeställning 

Uppsatsen undersöker huruvida projektet The Tele2 Way har lyckats. Begreppet 

”lyckats” definieras i den här studien som att merparten av intervjuobjekten anser att de 

jobbar efter, motiveras av och ser vinsten av värderingarna innefattade i The Tele2 

Way. Uppsatsens frågeställning lyder: Vad kan utfallet av studien (lyckats med projektet 

alternativt inte lyckats med projektet) bero på? Frågeställningen kopplas direkt till teori 

och tidigare forskning i analysdelen. 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1. Mänskliga resurser i fokus 

Jacobsen och Thorsvik talar om hur organisationer på dagens arbetsmarknad i större 

grad måste konkurrera om de ”bästa huvudena” och således står inför ett antal 

utmaningar.   En av utmaningarna är att rekrytera ”rätt” personer. För att lyckas med 

detta måste organisationen identifiera sig med de personer som man vill ska söka sig till 

dem och för att nå ut till dessa personer är det relevant att välja arrangemang som gör att 

organisationen framstår som attraktiv. Vidare måste man motivera organisationens 

medlemmar till hög prestation och positivt socialt tänkande. Denna utmaning omfattar 

bland annat att organisationens medlemmar arbetar hårt för att lösa en uppgift utan att 

de nödvändigtvis har fått order om det samt att de presterar lite extra när det behövs och 

själva kan lösa problematik som inte finns formulerat i arbetsbeskrivningar, avtal eller 

befattningsinstruktioner. Positivt socialt beteende omfattar att ledare och medarbetare 

spontant uppträder på ett sätt som gynnar kollegor och organisation i stort. Exempel på 

ett sådant uppträdande är att utan order kunna avlasta en kollega som har mycket att 

göra, hjälpa en nyanställd att finna sig tillrätta på arbetsplatsen samt att utåt tala om 

organisationen på ett positivt sätt. Man kan särskilja två begrepp för att bemöta 

problematiken med konkurrensen om den bästa arbetskraften; arbetstrivsel och 

samhörighet. Trivsel innefattar hur medarbetaren uppfattar sitt arbete och i vilken 

utsträckning man gillar eller ogillar aspekter av det. Sett från ett organisatoriskt 

perspektiv är trivsel inte ett mål i sig utan ett verktyg för att nå hög prestation från de 

anställda och för att få värdefulla anställda att stanna inom organisationen. Samhörighet 

kan definieras som den grad i vilken en anställd uppfattar arbetsplatsen som ett ställe 

man tycker om att vara på och en plats där man känner sig hemma och trivs. 

Samhörighet handlar vidare om i vilken mån medarbetaren identifierar sig med 

organisationen och dess värderingar och till följd väljer att stanna i den, även om det 

skulle dyka upp erbjudanden om jobb från andra håll (2008). 

 

För att en organisation ska lyckas i den globala kunskapsbaserade ekonomin som vi 

befinner oss i idag är det nödvändigt att man fokuserar på att göra rätt saker på rätt sätt. 

Detta betyder att organisationer bör hålla fast och handla efter sina grundprinciper även 

om omgivningen skulle vara tämligen turbulent. Bryter en organisation mot etik och 
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moral sätter det ofta djupa spår såväl internt som externt, vilket således visar på vikten 

av att ha en klar företagsmission och där tillhörande kärnvärden och mål som följs av 

både ledare och medarbetare enligt en tydlig strategi (Murrey & Lesher, 2009). Tele2 

handlar i likhet med Murrey & Leshers rekommendationer genom arbetet med The 

Tele2 Way, vilken bilden nedan visualiserar. 

 

Bild 1. Visualisering av arbetet med The Tele2 Way 

 

Arbetet med The Tele2 Way kan visualiseras genom bilden ovan. Det långsiktiga målet 

är vad samtliga anställda gemensamt vandrar mot och på vägen finns de kortsiktiga 

målen, vilka fungerar som ”lockbete”. För att hålla sig rätt på vägen fungerar 

värderingarna som ett staket och utstickare som hamnat utanför (inte handlar i enlighet 

med värderingarna) ”hämtas in” av kollegorna, alternativt avslutar samarbetet med 

organisationen om anpassning inte är möjligt.  

 

2.2. Motivationsteori 

För att få förståelse för vad som motiverar individer och förklara varför människor 

väljer att anstränga sig i olika grad vad gäller prestationer i arbetslivet utgör 



 

 5 

motivationsteori en viktig roll. Teorin ger också förståelse för vad organisationen kan 

göra för att motivera sina anställda att lägga ner möda och energi så att organisationens 

intressen gynnas på samma gång som individens egne behov tillfredsställs (Armstrong, 

2006). Att människor har ett nedärvt behov av att känna meningsfullhet i sitt arbetsliv 

för att skapa arbetsmotivation är inom klassisk motivationsteori ett accepterat synsätt 

(Chalofsky & Krishna, 2009).  

 

I studier kring motivation i organisationer har behovsteori traditionellt varit den mest 

centrala teorin (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Huvudpoängen i dessa studier är att 

organisationer måste utformas så att vissa mänskliga behov tillgodoses genom att den 

anställde utför handlingar i en riktning som gynnar organisationen, vilket motiverar den 

anställde till att arbeta och således verkar bestämmande för individens beteende.  

 

2.2.1. Maslow 

Maslows motivationsteori kan betraktas som det mest inflytelserika bidraget inom 

behovsteorin. Maslow (1943 och 1954) hävdar att alla människor har fem grundbehov;  

 fysiologiska behov så som hunger, törst och sömn etc. 

 behov av trygghet vilket innefattar både fysisk och känslomässig trygghet 

 sociala behov (vänskap, tillhörighet i sociala grupper, känslomässiga band till 

andra människor) 

 behov av erkännande (i form av status och prestige) 

 behov av självförverkligande (drömmar och mål i livet kan uppfyllas, ofta 

långsiktigt) 

 

Dessa grundbehov visualiseras vanligtvis genom en hierarkisk pyramid där de 

fysiologiska behoven ligger en nedre grund och följs av de andra behoven och avslutas 

av det självförverkligande behovet som utgör hierarkins topp. 
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Bild 2. Den mest välkända illustrationen av Maslows behovspyramid 

 

Logiken bakom hierarkin utgår från Maslows tanke kring att behov på lägre nivå måste 

vara tillfredsställda innan behov på högre nivå kan påverka beteendet. Dock är det 

viktigt att påpeka att behovens inbördes ordningsföljd och graden av 

behovstillfredsställelse varierar innan nästa behov dyker upp för en viss individ. 

Konkret betyder det att vissa individer exempelvis kan vara så fixerade av status och 

prestige så det går ut över tillfredsställandet av sociala och fysiologiska behov (förlorar 

vänner genom att göra allt för sin status). Att graden av behovstillfredsställelse varierar 

innebär konkret att ett behov inte alltid behöver vara uppfyllt till hundra procent innan 

nästa behov dyker upp och kan uppfyllas likväl som att ett nytt behov behöver dyka upp 

direkt efter att ett lägre behov är tillfredsställt. Maslow menar att de flesta människor 

förmodligen är delvis tillfredsställda och delvis otillfredsställda när det gäller alla 

behov, men att de lägre behoven rent generellt ändå är mer tillfredsställda än de högre 

(Maslow 1943 och 1954). 

 

Kopplingen mellan Maslows behovshierarki och motivation blir alltså att vi motiveras 

av sådant som matchar den nivå i behovshierarkin som vi befinner oss på. Slutsatsen 

utifrån detta är att människor motiveras av olika saker och därmed är det ledarens 

uppgift att kunna förse sin personal med rätt ”morot”. I en ultimat organisation befinner 

sig all personal på samma nivå och reagerar därmed likartat på den belöning som 

erbjuds. Det är inte troligt att det finns speciellt många organisationer som har en så 
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pass likartad personal, istället lär de flesta ha personal som befinner sig på olika nivåer i 

behovshierarkin. Detta medför att ledarna måste erbjuda en rad olika belöningsalternativ 

för att kunna motivera hela sin personalstyrka (Nilsson, 2003). 

 

2.2.2. McClelland 

Starkt besläktat med Maslows sociala behov är McClellands behov av samhörighet. 

McClelland menar i sin teori att alla människor handlar utifrån tre grundbehov som 

drivkraft för motivation. Dessa utgörs av behov av makt, behov av samhörighet och 

behov av prestation. Behovet av samhörighet har sin utgångspunkt i att alla människor 

tycks ha ett behov av att vara tillsammans med andra. Människor som har ett stort 

behov av att vara omtyckta, ingå i sociala grupper och ha starka vänskapsband hör till 

denna grupp. Dessa människor vill vara alla till lags och undviker därför konflikter och 

kritik samtidigt som de försöker hjälpa andra människor som har problem (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

 

2.2.3. McGregor 

McGregor myntade modellen om X och Y där X teorin står för de gamla idéerna om 

människan och arbete där de endast är yttre belöningar såsom pengar som motiverar de 

anställda. I teori Y sammanfattar han de moderna uppfattningarna om att det är de inre 

belöningarna, såsom exempelvis utveckling, som är den viktigaste faktorn i att skapa 

motivation hos anställda (Granberg, 2003) (Nilsson, 2003). 

 

När det gäller motivation så brukar psykologer tala om graden av prestationsbehov. Den 

som ständigt strävar efter att tävla och vinna har ett högt prestationsbehov medan en 

person som försöker undvika sådana situationer har ett lågt prestationsbehov. Utifrån 

detta antar man att de med ett högt prestationsbehov har större förmåga att motiveras till 

stora ansträngningar. Personer med starkt prestationsbehov har visat sig reagera positivt 

på höga krav, medan samma krav sänker motivationen hos de med svagt 

prestationsbehov (Nilsson, 2003). 

 

2.2.4. Herzberg 

Enligt Herzberg bör organisationens primära funktion vara att implementera 

människans behov för att uppleva en meningsfull tillvaro. Utifrån denna ståndpunkt har 
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en arbetsmotivationsmodell framtagits, vilken benämns tvåfaktorteorin (1966). 

Tvåfaktorteorin utgörs av hygienfaktorer/yttre faktorer och motivationsfaktorer/inre 

faktorer och förklarar vad som påverkar missnöjet respektive motivationen hos den 

anställde. Hygienfaktorer är nödvändiga för att kontrollera att de anställda inte blir 

missnöjda och således förhindra låg arbetstillfredsställelse och vantrivsel. Dessa 

faktorer kan utgöras av ledarskap, personalpolitik, sociala relationer, arbetsledning, 

klara företagsmål, arbetsvillkor, lön och fysisk miljö såsom modern miljö, färger på 

väggarna, gratis kaffe och frukt, god ergonomi, tillgång till bastu och träning och en rad 

andra faktorer. Men dessa hygienfaktorer kan inte i sig leda till hög 

arbetstillfredsställelse och motivation enligt Herzberg, utan enbart reducera vantrivsel 

och låg arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorerna, de inre faktorerna, är däremot 

vad som enligt Herzberg kan skapa direkt arbetsmotivation. Detta sker genom inre 

belöningar av typen att lyckas, prestation, erkännande, stärkande arbetsuppgifter, att 

känna ansvar och möjligheten att utvecklas (1966). 

 

Herzberg konkluderar således att människor inte blir mer motiverade av att arbeta i en 

perfekt organisation med en perfekt arbetsmiljö. För att de anställda ska känna 

motivation och arbetstillfredsställelse måste det skapas ett klimat där arbetsuppgifterna 

står i centrum för intresset och där de anställdas intressen, ambitioner och kapacitet 

utgör en central fråga (Herzberg, 1966). 

2.3. Att styra med värden och arbeta med 

etikfrågor 

 

”Etiken i företag och organisationer är en fråga om ledarskap och 

värdestyrning. Det räcker inte med att klargöra vad som är rätt och fel. Man 

måste också ha system som möjliggör för de anställda och ledningen att 

tillämpa de etiska principerna. Och man behöver chefer som i praktiken leder 

sin personal med hjälp av värden.” (Philipson, 2004, s. 7) 

 

Precis som Philipson skriver så krävs något mer än normer och ett tydligt regelverk för 

att bygga upp en god företagskultur. För att lyckas med att skapa ”det goda företaget” 

och förmedla en attraktiv bild som varumärke och arbetsgivare krävs mer än att de 

anställda uppfyller vad de är skyldiga att göra. Det krävs att bolaget, dess ledning och 
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dess anställda står för något mer och känner stolthet för att arbeta i organisationen 

samtidigt som kunderna, ägarna och andra intressegrupper känner beundran inför 

företaget. För att lyckas med detta måste de grundläggande värdena prägla allt från 

ekonomiska beslut i stort och smått till hur man rekryterar och organiserar personal. 

Lika viktigt är det att chefer följer värderingarna i stora beslut och i sitt sätt att agera 

mot personalen som att medarbetarna följer värderingarna i små, rutinmässiga beslut 

och handlingar (Philipson, 2004). 

 

Värderingsstyrda företag arbetar med att utveckla och forma en fungerande etik. Etiken 

kan inte reduceras till ett antal normer eller regler utan måste kunna återföras på värden 

som utgör kärnan i företagsetiken. För att lyckas fullt ut är det också av relevans att 

dessa värden stämmer överens med cheferna och medarbetarnas personliga värderingar, 

man talar om resonans mellan företag och anställd (Philipson, 2004). 

 

För att motivera individer till att göra sitt yttersta i arbetet krävs en känsla av att det 

jobb man utför kommer till nytta och verkar positivt för andra. Således bör den 

individuella insatsen bidra till något som motiverar verksamheten i stort oavsett om det 

sker direkt eller indirekt. Att lyckas få varje anställd att känna delaktighet i ett 

sammanhang där varje del utgör en nödvändighet för kärnverksamheten är något av 

ledarskapets huvudfunktion. En utmaning för ledaren är således att få sin personal att 

inse att ingen vinner förrän alla vinner. För att lyckas med detta förutsätts att de 

anställda känner att deras arbetstillsats tillför något till helheten i stort och att arbetet är 

värdefullt för egen del (Philipson, 2004). 

 

2.4. Företagskultur och värderingar 

Hofstede menar att det finns några ord som ganska väl täcker in begreppet 

företagskultur: symboler, hjältar, ritualer och värderingar (Granberg, 2003). I Tele2s fall 

kan man tänka sig att Jan Stenbeck utgör en sådan hjältebild och därmed har en 

inverkan på företagskulturen. Med ritualer menar man de kollektiva aktiviteterna som 

görs inom företaget. Värderingarna ska utgöra kulturens kärna. Ett företags innersta 

värderingar är mycket svåra att beskriva i ord och Hofstede menar att det är omöjligt att 

påverka en företagskultur med allmänna och vackra ord som värderingar. Detta 
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eftersom de grundläggande värderingarna är dolda och inte låter sig beskrivas. Utifrån 

detta menar han att det enda sättet att definiera eller förändra en företagskultur är att 

normsändarna inom organisationen – chefer och ledning – agerar efter den kultur de vill 

ha inom företaget. Schein är en annan forskare som framhåller att företagets grundare 

och dess chefer är de mest betydelsefulla kulturskaparna i en organisation. Att det är 

dessa personer som i kraft av sina positioner har möjlighet att prägla organisationen 

med sina verklighetsuppfattningar (Granberg, 2003). 

 

Uppsatsens huvudfråga kretsar kring vad som motiverar individer att agera i enlighet 

med företagets värderingar.  Ovan beskrivna motivationsteorier appliceras på resultatet 

av studien för att skapa en förståelse för utfallet.  

3. Metod 

3.1. Metodval 

Då vi utifrån frågeställningen ”Har arbetet med The Tele2 Way lyckats?” väljer att 

studera ett fenomen som är begränsat till ett enda företag ansåg vi det passande att 

genomföra en fallstudie. En fallstudie är en kvalitativ ansats i vilken forskaren utforskar 

ett eller flera fall över tid genom detaljerade insamlingsmetoder. Det är ett gott val att 

använda en fallstudie när man ska titta på ett väl avskärmat fall där man vill nå en djup 

förståelse för fallet (Creswell, 2007). Enligt Yin (2007) är en stor fördel med en 

fallstudie att man kan studera skeenden i sin naturliga kontext. En nackdel med en 

fallstudie är att det blir svårt att generalisera resultatet till andra liknande fall då man 

inte kan veta om det man har kommit fram till i studien är applicerbart på andra 

skeenden. Vi anser dock att det inte är något problem för den här aktuella studien då vi 

ej ger sken av att kunna generalisera våra studieresultat.  

 

Studien är av kvalitativ art då den i enlighet med Brymans (2002) specifikationer vill ge 

en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö 

tolkar denna verklighet snarare än att kvantifiera sina resultat. Enligt Bryman är en 

kvalitativ forskningsstrategi ofta induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art. 

Den vanligaste uppfattningen om kvalitativa studier är således att den ska genererar 
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teori istället för att pröva teori. Den här studien har trots det en mer deduktiv ansats då 

färdig teori används för att kunna förklara skeendet i det fall som studerats. Vi ser inte 

det som något problem då det innan den här studien ändå har utförts många kvalitativa 

studier med ett prövande snarare än genererande syfte.  

3.2. Val av företag för studien 

När vi initialt diskuterade vad vi ville studera kom vi fram till att vi var intresserade av 

företagskultur och värderingsstyrda företag och dess påverkan på sina anställda. Att vi 

sedan kontaktade Tele2 för att se om de var intresserade av att vi skrev en uppsats om 

deras värderingsprojekt berodde på en kombination av ett intresse för dess 

företagskultur och en viss insikt i hur företaget fungerar då en av oss har jobbat en del 

inom företaget. 

3.3. Val av respondenter 

Studien inleddes med ett första möte på Tele2 där vi träffade Roger Mobrin, en av de 

ansvariga för The Tele2 Way-projektet. Han höll ett informationsmöte där vi fick 

information kring hur projektet startades, kommunicerades ut i organisationen samt dess 

fortgående underhåll. Urvalet av intervjupersoner gick till så att Roger Mobrin 

kontaktade ett antal personer inom företaget för att höra om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju och dessa kontaktade vi sedan och bokade in personliga intervjuer. 

Då en av oss själv har kontakter inom företaget försökte vi först gå den vägen för att nå 

potentiella intervjupersoner. Dock fick vi intrycket av att de individer som hade en 

personlig anknytning till en av oss kände sig obekväma i att medverka i en intervju och 

vi valde då att istället enbart intervjua personer som vi kommit i kontakt med genom 

Roger Mobrin. Det slutgiltiga urvalet blev åtta stycken individer med olika befattningar 

inom företaget.  

 

Således har ett bekvämlighetsurval använts. Bryman (2002) menar att det är en av de 

vanligaste anledningarna till att bekvämlighetsurval används är att det är ett sätt att få 

tillgänglighet till individer som annars är svåra att få tag i. Vi upplevde problem med att 

få tag i intervjupersoner inom företaget och således blev det här bekvämlighetsurvalet 

ett sätt att få tag på individer inom företaget. De personer som vi fick föreslaget av 

Roger Mobrin var alla personer med höga befattningar och en närhet till 
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ledningsgruppen. Vi är medvetna om att detta kan påverka resultatet då anställda nära 

ledningen kan ha en annan uppfattning kring värderingarna än anställda som befinner 

sig längre från ledningen. Man kan vidare tänka sig att det satsas mer på att individer i 

ledande befattningar är medvetna om värderingarna eftersom det är dessa personer som 

i sin tur ska föra dem vidare ut till sin personal. Vi kommer att återkomma till denna 

diskussion under den kritiska reflektionen. 

3.4. Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer använts i kombination med analys 

av tryckt material från Tele2. Aspers definierar intervjun som en samtalsrelation där 

forskaren försöker att förstå den eller dem som hon samtalar med. Att i grunden handlar 

samtalet för forskaren om att vara i kontakt med fältet för att skapa det empiriska 

underlaget (2007).  

 

Den typ av kvalitativ intervju som har använts är semi-strukturerade intervjuer. Denna 

typ av samtalsintervju är lämplig då vi vill veta hur intervjuobjekten själva uppfattar hur 

deras arbetssituation ser ut. Vår målsättning var att kunna se på världen ur samma 

perspektiv som den intervjuade gör (Esaiasson m.fl., 2004). Under intervjuerna har det 

varit viktigt att vi som intervjuar har haft möjlighet att följa upp oväntade svar för att få 

insikt i vad de bottnar i. Esaiasson m.fl. menar att semi-strukturerade intervjuer ger 

goda möjligheter att registrera och följa upp oväntade svar, något som exempelvis inte 

är möjligt vid en frågeundersökning i enkätform (2004). 

 

Samtliga intervjuer utom en skedde i Tele2s lokaler i Kista. Den som inte gjorde det 

skedde på ett café i centrala Stockholm. I Tele2s lokaler blev vi tilldelade ett avskilt 

utrymme för att kunna utföra intervjuerna under lugn och ro. Intervjuerna skedde 

frivilligt och inga namn används i uppsatsen. Intervjupersonernas utsagor behandlades 

med konfidentialitet. Frågorna ställdes utifrån en i förhand uppställd intervjuguide där 

vi identifierade 16 frågor som vi ansåg var indikatorer på om projektet lyckats (se 

intervjuguide Bilaga 1). Varje intervju tog ungefär 60 minuter. Vi spelade in 

intervjuerna på band för att i efterhand kunna transkribera och återge samtalen i sin 

helhet. Vi utförde fyra intervjuer var och under tiden satt den andra med. 
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Bearbetning av data skedde i anslutning till varje enskild intervju då anteckningarna 

skrevs ut och kompletterades med det inspelade materialet för att undgå missförstånd 

eller lägga till material som inte blivit antecknat. Det insamlade materialet kodas genom 

att svaren från respektive intervjuobjekt delas in i om de harmoniserar med The Tele2 

Way eller inte. Analysen görs genom att motivationsteorierna ställs mot det empiriska 

material som genom kodning visar om det harmoniserar med The Tele2 Way-projektet. 

Teorierna ger sedan en förståelse för varför intervjuobjekten har sin uppfattning kring 

The Tele2 Way.  

 

Det inspelade materialet gav även möjlighet att citera speciellt intressanta utlåtanden. 

3.5. Trovärdighet 

Vid bedömning av en studies trovärdighet talar man ofta i termer av reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten behandlar tillförlitligheten i studien, det vill säga att resultatet 

ska vara det samma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utgör 

mätningen. Validiteten är ett mått på hur väl man mäter det man avser att mäta, i andra 

ord överensstämmelsen mellan teoretiskt och operationell definition. Då begreppen 

definitionsmässigt kopplas samman med mätningar av olika slag, vilket utgör 

grundpelare för kvantitativ forskning, är det inte helt optimalt att diskutera en kvalitativ 

studie utifrån dessa begrepp (Esaiasson m.fl. 2004).  

 

För att bedöma trovärdigheten i denna studie är det istället mer aktuellt att diskutera i 

denna studie är istället tillförlitlighet och överförbarhet. För att säkerställa tillförlitlighet 

i studien bör man kontrollera att forskningen utförts i enlighet med föreskrivna regler 

men även att man rapporterar resultaten till de personer vars verklighet studien syftat till 

att undersöka, så kallad respondentvalidering (Bryman, 2002). Vi anser oss ha följt 

föreskrivna regler vid insamlandet av empiriskt data. Dock har vi inte följt 

rekommendationerna kring respondentvalidering för att säkerställa att vi uppfattat 

intervjupersonernas svar korrekt. Grunden till att vi inte använt oss av 

respondentvalidering utgörs av en uppenbar tidsmässig press och viljan av att inte uppta 

intervjupersonernas tid i större utsträckning än vad våra intervjuer redan gjort, då vi fått 

intrycket av att de personer vi intervjuat haft en redan pressad agenda. Ett argument som 

ändå talar för trovärdigheten i denna studie är intervjuguidens flexibla struktur där 
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utrymma funnits för följdfrågor vid eventuella oklarheter. Även korrelation mellan 

inspelat och antecknat material har givit oss möjlighet att kontrollera och undvika 

eventuella missförstånd. 

 

Överförbarhet syftar till att andra forskare, tack vare en detaljerad beskrivning av 

studiens arbetsgång, kan replikera studien och bedöma överförbarheten till annan miljö 

(Bryman, 2002). I denna studie har vi varit helt öppna med tillvägagångssätt, 

urvalsmetod samt bifogat intervjuguiden som ligger till grund för datainsamlandet och 

vidare analys. Således vill vi påvisa god överförbarhet om intresse skulle finnas att 

replikera studien vid annan tidpunkt eller i annan kontext. Dock är det relevant att ha i 

åtanke att denna kvalitativa fallstudie syftar till att ge en djupare förståelse för våra 

intervjupersoners subjektiva syn på det fenomen vi haft i åtanke att studera och därför 

inte syftar till att ge generaliserbara resultat. Det skulle således uppkomma svårigheter i 

få samma resultat och att dra samma slutsatser vid en replikering. Av naturliga skäl är 

det inte möjligt att ”frysa” en social miljö då studiens deltagare är oförutsägbara sociala 

varelser som lever ett eget liv. Detta skulle i teorin betyda att en studie där samma 

frågor ställs till andra individer vid en annan tidpunkt sannolikt inte skulle få samma 

svar vilket således påverkar möjligheterna att dra liknande slutsatser (Ibid.).  

4. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån en struktur liknande den som studiens intervjumall hade 

vid det empiriska datainsamlandet. Relevanta resultat redovisas både i form av 

återberättande och i direkta citat. 

4.1. Värderingarnas präglan på Tele2 som 

organisation 

Samtliga intervjupersoner upplever att värderingarna är levande, präglar och lyser 

igenom i alla delar av organisationen. Det nämns att de hela tiden påminns om 

värderingsorden och att de genom detta undermedvetet sätter sig. En del av 

intervjupersonerna talar om planscher med citat och historia som är kopplade till 

värderingar, vilka pryder kontorets väggar. En intervjuperson jämför detta med 
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CocaColas marknadsföring som syftar till att konsumenter omedvetet ska matas med 

CocaColas reklam. I synnerhet värderingen Kostnadsmedvetenhet verkar vara något 

som alla tänker på och som diskuteras på alla nivåer inom företaget. Flera av 

intervjupersonerna beskriver hur detta bland annat tar sig uttryck i att alla, oavsett nivå 

inom företaget, flyger ekonomiklass. En av de intervjuade individerna beskriver hur 

man i vissa fall tänker på att spara pengar ner på en så pass låg nivå som att man 

antecknar på båda sidor av ett papper för att inte slösa med onödigt material. En av 

intervjupersonerna berättar om att ledningen verkligen tar värderingarna på allvar och 

att detta bland annat tar sig uttryck i att när ett nytt bolag har förvärvats så läggs det 

mycket tid och energi på att det nya företaget snabbt ska komma in i ”Tele2-andan” och 

tänka och handla därefter. Flexibilitet är en annan av värderingarna som av flera 

intervjupersoner nämns som en framträdande och märkbar värdering inom Tele2. Den 

ska märkas av i att man ofta slipper långa beslutsvägar och att man blir betrodd med att 

ta egna beslut. ”Jag behöver inte springa till min chef för att kolla att mina beslut är 

korrekta utan jag kan gå på magkänslan” säger en av intervjupersonerna. De 

intervjupersoner som innehar eller har innehaft en chefsposition har upplevt att man 

som chef verkligen blir pushad att sprida och se till att värderingarna lever bland sin 

personal. 

4.2. Värderingarnas inverkan på ekonomiska 

resultat och det sociala klimatet 

Alla intervjuade personer tror att effektiviteten och därmed ett positivt ekonomiskt 

resultat ökar tack vare arbetet med värderingarna. Den gängse uppfattningen verkar vara 

att värderingen kostnadsmedvetenhet fungerar som en bra riktlinje som ständigt ger 

ifrågasättanden kring kostnader och var man kan spara in pengar vilket i slutändan leder 

till en större vinst i företaget. Sen menar man att de övriga värderingarna bidrar till att 

man jobbar smart och därmed ökar effektiviteten och i förlängningen därmed även det 

ekonomiska resultatet.  

 

När det gäller värderingarnas påverkan på det sociala klimatet på arbetsplatsen tror flera 

av intervjupersonerna att klimatet förbättras när man i enlighet med värderingarna ska 

vara öppna mot varandra och ständigt föra dialoger om vad som händer. Att man i 

enlighet med ”Tele2-andan” vågar ifrågasätta och ta kontakt är också något som man 
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menar bidrar till ett gott socialt klimat. Det beskrivs att alla hjälps åt för att nå samma 

mål och att den ”vi-känsla” som skapas skapar ett bra socialt klimat. ”Det är påtagligt 

att vi jobbar mot samma mål och har man möjlighet att hjälpa en kollega trots att det 

inte är ens specifika arbetsuppgift så ställer man självklart upp ändå” säger en av 

intervjupersonerna. En av intervjupersonerna menar att som konsekvens av att det läggs 

så stor vikt vid att passa in på värderingarna vid rekrytering av ny personal så innebär 

det att all personal är rätt lika varandra vilket i sin tur skulle ge ett bättre socialt klimat 

då alla förstår sig på varandra. 

4.3. Möjlighet att jobba i enlighet med 

värderingarna 

Ett flertal av intervjupersonerna nämner samma sak under sina intervjuer: ”Det inte bara 

finns möjlighet att jobba i enlighet med värderingarna det är snarare en förutsättning”. 

Möjligheter som nämndes var att man inte blir straffad för att man är flexibel och tar 

risker, att det ges möjligheter att jobba hemifrån, att man får frihet under ansvar, att det 

finns en stor öppenhet, att det är ”lågt i tak” och korta beslutsvägar.  

 

Dock fanns det en intervjuperson som nämner att det inte alltid finns möjlighet att 

arbeta i enlighet med värderingarna när det gäller alla aspekter. Han tar som exempel 

upp värderingen Frank (öppen/prestigelös) vilken han menar är svår att helt följa då det 

kan vara svårt att bryta barriärer då man har synpunkter eller idéer på andras områden. 

Han menar att om man kommer med helt nya idéer på områden som egentligen inte 

ingår i ens eget område så kan de ibland mottagas med skepsis. Samma intervjuperson 

menar också att värderingen kostnadsmedvetenhet ibland kan få en överdriven effekt 

som kan vara hämmande för företagets utveckling. Han berättar hur denna värdering 

kan ha en dålig effekt på projekt där kostnadseffektiviteten gör att man levererar inom 

budget men sällan i tid. Han menar att en lite större budget i många fall skulle ge 

mycket bättre resultat, men han upplever det som att man inte vågar fråga om mer 

pengar trots att det säkerligen inte skulle vara några problem då det finns pengar i 

företaget. Det är som han själv uttrycker det: ”En smal skillnad mellan att vara 

kostnadseffektiv och dumsnål”. Problemet med att inte ramla över i dumsnål-fällan var 

något som flera av intervjupersonerna berörde under sina intervjuer.  
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En intervjuperson menade att det finns möjlighet att jobba i enlighet med värderingarna, 

men att däremot inte är något hon gör aktivt utan att värderingarna snarare finns med 

som en del i det grundläggande arbetssättet. Hon arbetade tidigare i en chefsposition 

och i den rollen menar hon att arbetet med värderingarna skedde mer aktivt för att 

hennes medarbetare skulle kunna få ta del av dem. 

 

4.4. Motivation till att arbeta i enlighet med 

värderingarna 

Flera av intervjupersonerna uttrycker att det är motiverande att jobba mot gemensamma 

mål då det föder en stark vi-känsla. Man ser positivt på att värderingarna fungerar som 

tydliga riktlinjer och skapar en större delaktighet. En av intervjupersonerna menar att 

värderingarna ger honom frihet att arbeta utanför en traditionell arbetsbeskrivning vilket 

för honom personligen är väldigt motiverande. Han ser det som att han jobbar mot ett 

gemensamt mål som är ”företagets bästa” istället för att bara försöka uppfylla de mål 

som en arbetsbeskrivning skulle ge. Samma person menar att det som utifrån 

värderingarna eventuellt skulle kunna hämma hans motivation är att vissa personer kan 

gömma sig bakom värderingarna, speciellt kostnadseffektiviteten, och fatta beslut som 

enligt honom kan anses hämmande. En annan av intervjupersonerna uttrycker att hon 

blir motiverad av värderingarna men att det var ännu tydligare i början av hennes karriär 

då Tele2 fortfarande var ett litet företag. ”Det var enklare att bygga och få folk att 

kämpa för ”vi-känslan” då Tele2 fortfarande var en utstickare på marknaden”.  

4.5. Personlig vinning i att arbeta i enlighet 

med värderingarna 

De flesta av intervjupersoner säger att de upplever att det finns en personlig vinning i att 

jobba mot värderingarna. Flera av dem talar om hur värderingen flexibilitet gör att det 

för rätt person finns möjlighet att snabbt stiga i graderna och ta sig vidare i karriären 

utan att behöva gå den ”klassiska långa vägen”. Att det helt enkelt är kort till ledningen 

både i fråga om beslutsfattande och karriärmöjligheter. En av intervjupersonerna talar 

även om flexibiliteten som ett verktyg för att ge utrymme för barnledighet och liknande.  
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En intervjuperson berättar att en personlig vinning som han känner av är att det känns 

kul att arbeta med värderingarna, han blir glad och inspirerad och längtar efter att gå till 

jobbet. Han menar att värderingarna skapar ett öppet klimat där idéer är välkomna. Han 

beskriver flera situationer där han själv har kunnat få igenom idéer som egentligen legat 

utanför hans ”arbetsområde”, idéer som sedan har genererat stor ekonomisk vinst som 

annars inte varit möjlig om man arbetat utifrån en strikt arbetsbeskrivning. Han menar 

vidare att sådana vinster gynnar både företaget och honom som person. 

 

En annan intervjuperson menar att värderingarna gynnar henne personligen under 

stressiga perioder: ”Värderingarna utgör en trygghet och en grund att stå på”. Detta 

genom att det ger kortare beslutsprocesser när man kan ta för givet att alla står på 

samma grund och arbetar utifrån samma värderingar.  

4.6. Värderingarnas påverkan på prestationen 

Ett återkommande svar på frågan om intervjupersonernas prestation påverkas av 

värderingarna var att personerna hade ett arbetssätt och en personlighet som stämmer 

överens med dessa värderingar oavsett om de skulle jobba inom Tele2 eller ej och att 

The Tele2 Ways värderingar i sig således inte påverkar deras prestation. Andra menade 

att då personliga drivkrafter får utrymme att öka prestationen istället för strikt 

administrativa riktlinjer så ges utrymme för högre prestation. Man beskrev att 

värderingarna bidrar till att uppmuntra agerande, det vill säga att det är bättre att fatta 

beslut än att inte göra någonting alls. En av intervjupersonerna säger specifikt: ”Om 

sedan besluten blir felaktiga får man ta konsekvenserna efteråt så på så sätt har man råd 

att göra misstag så länge man talar om dem”. Detta anser flera av intervjupersonerna 

vara prestationshöjande. En intervjuperson menar vidare att värderingarna skulle kunna 

påverka prestationen genom att man inom gruppen, och att vara en del av gruppen, 

påverkar varandra vilket skulle leda till en bättre prestation.  
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5. Analys och diskussion 

5.1. Återkoppling till forskningsfrågan 

Studiens forskningsfråga skapades utifrån om projektet The Tele2 Way kan anses ha 

lyckats eller ej. Forskningsfrågan löd: Vad kan utfallet av studien (lyckats med projektet 

alternativt inte lyckats med projektet) bero på? Resultatet av studien visar att projektet 

har lyckats då merparten av intervjupersonerna uppger att de jobbar efter, motiveras av 

och ser vinsten av värderingarna innefattade i The Tele2 Way.  Vad utfallet kan bero på 

utgör grund för kommande analys där resultat kopplas till teori och tidigare forskning 

och därefter en efterföljande diskussion. 

 

5.1.1. Analys  

I denna studie uppger samtliga intervjupersoner att de upplever värderingarna som 

levande och att de präglar och lyser igenom i alla delar av organisationen. Detta kan 

kopplas till de motivationsteorier som tas upp under teoridelen. Det är tydligt att 

intervjupersonerna påminns om värderingsorden i sitt dagliga arbete och att de således 

tar till sig värderingarna på ett undermedvetet plan. Den gängse uppfattningen om att 

värderingarna påverkar hela organisationen får stöd av Philipsons argument där han 

menar att de grundläggande värdena bör genomsyra hela företaget i stort och smått för 

att värderingarna ska kunna accepteras (2004).  

 

Intervjupersonerna talar om hur det läggs stor vikt vid att det rekryteras ”rätt” personer 

som passar in på de värderingar som Tele2 har. Vikten av att rekrytera rätt personer som 

identifierar sig med företagets värderingar framhålls av både Jacobsen & Thorsvik 

(2008) samt Philipson (2004). Att Tele2 lägger en stor vikt vid sin rekrytering kan ses 

som en bakomliggande faktor till att värderingsarbetet lyckas då de anställda redan från 

start har en någorlunda gemensam värderingsgrund. 

 

Intervjuobjekten framhåller att även de högt uppsatta personerna inom Tele2 lever efter 

värderingarna i samma utsträckning som de i lägre befattningar. Detta kan vara en 

förklaring till att värderingsarbetet har fungerat på Tele2 då Hofstede och Schein menar 

att det är företagets grundare och dess chefer som i kraft av sina positioner har möjlighet 

att prägla organisationen (Granberg, 2003). Det är således tydligt att Tele2 satsar på att 
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ledarna ska agera efter värderingarna och sprida ut den kultur man vill ha inom 

företaget. 

 

Murrey & Lesher talar om hur organisationer i turbulenta omgivningar bör hålla fast vid 

sina grundprinciper (2009). Detta resonemang ger stöd till att Tele2 vid nyförvärv av 

företag lägger stor vikt vid att snabbt implementera Tele2s företagskultur i det nya 

företaget. Detta är en förklaring till att värderingarna fortsätter att leva och inte 

uppluckras trots att Tele2 hela tiden utvecklas och växer. Dock menade en av 

intervjupersonerna att hon blev mer motiverad av värderingarna i början av sin karriär. 

Hon menade att det helt enkelt var enklare att bygga och få folk att kämpa för ”vi-

känslan” då Tele2 fortfarande var ett litet företag och en utstickare på marknaden. Att 

dra slutsatser om att storlek på företaget och en känsla av utanförskap har en stor 

påverkan på byggandet av en ”vi-känsla” är inte så svår att göra. Så även om Tele2 

verkar ha lyckats med sin implementering av sina värderingar så visar den här 

intervjupersonens uppfattning att företaget fortfarande har mycket att kämpa med för att 

hålla värderingarna levande. Det tycks som att ju mer företaget växer desto större 

utmaning i att samla hela organisationen till en enhet.  

 

Samtliga intervjuade personer tror att effektiviteten och därmed resultaten ökar tack 

vare arbetet med värderingarna. Jacobsen & Thorsvik menar att hög prestation och 

positivt socialt tänkande är en förutsättning för att en organisation ska vara 

konkurrenskraftig idag (2008). Således kan man se arbetet med värderingarna som ett 

sätt att konkurrera och öka den ekonomiska vinsten för företaget.  

 

Jacobsen & Thorsvik menar att en stor utmaning för dagens organisationer är att få 

uppskattade medarbetare att stanna i organisationen (2008). Flertalet av 

intervjupersonerna menar att värderingarna bidrar till öppenhet, raka dialoger och att 

man genom att arbeta mot gemensamma mål skapar en ”vi-känsla”. Man kan anta att 

detta skapar förutsättningar för att kunna utvecklas och således vilja stanna kvar inom 

organisationen. Det goda sociala klimatet som byggs upp av den gemensamma ”vi-

känslan” kan kopplas till Jacobsen & Thorsvik som poängterar vikten av att 

medarbetaren identifierar sig med organisationen och värderingarna och att detta avgör 

huruvida medarbetaren väljer att stanna i organisationen trots andra erbjudanden (2008). 

Således används värderingsarbetet för att binda och behålla kompetens inom företaget.  
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Philipson (2004), Chalofsky & Krishna (2009) samt McClelland (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) talar om hur den individuella prestationen bör bidra till något som gynnar 

företaget i stort för att respektive medarbetare ska känna arbetsmotivation. Då 

intervjupersonerna upplever att värderingsarbetetet skapar en känsla av att varje 

medarbetares insats är av betydelse för resultatet kan man således förstå att Tele2 tack 

vare värderingarna också lyckas skapa arbetsmotivation. Flera av de intervjuade 

personerna nämner att man inom Tele2 kan använda sig av de personliga drivkrafterna 

och idéerna för att öka prestationen istället för att använda sig av strikt uppsatta 

riktlinjer. Intervjupersonerna beskriver hur detta i slutändan oftast leder till högre 

prestation. Detta kan även kopplas till Maslows motivationsteori i vilken han menar att 

alla människor har en uppsättning grundbehov som kan sorteras i en hierarkisk ordning 

(1943 och 1954). Kopplingen mellan Maslows behovshierarki och motivation är alltså 

att vi blir motiverade av incitament som matchar den nivå i behovshierarkin som vi 

befinner oss på. Slutsatsen utifrån detta är att människor motiveras av olika saker och att 

det därmed är ledarens uppgift att kunna förse sin personal med en ”morot” som passar 

just den nivå som varje individ befinner sig på i den hierarkiska behovsordningen. Detta 

medför att ledarna i många fall måste erbjuda en rad olika belöningsalternativ för att 

kunna motivera hela sin personalstyrka (Nilsson, 2003). Således verkar Tele2 lyckas 

med att finna incitament till att skapa motivation hos de olika medarbetare man har.  

 

Philipson menar att man måste ha system som möjliggör för de anställda och ledningen 

att tillämpa de etiska principerna som finns inom företaget då detta är en förutsättning 

för att värderingarna ska vara trovärdiga (2004). Att det inom Tele2 finns system för att 

tillämpa de värderingar man går ut med märker man då flertalet av intervjupersonerna 

säger att det inte bara finns möjlighet att jobba i enlighet med värderingarna utan att det 

snarare är en förutsättning att man gör det. Att man inom Tele2 förutsätter att de 

anställda fullt lever efter de värderingar man har byggt upp kan således vara en 

förklaring till det lyckade värderingsarbetet. 

 

I McGregors teori om X och Y står X-modellen för idén om att endast yttre belöningar 

såsom pengar motiverar de anställda och Y-modellen för att det är de inre belöningarna, 

såsom exempelvis utveckling, som är den viktigaste faktorn i att skapa motivation hos 

anställda (Granberg, 2003) (Nilsson, 2003). Resultatet i denna studie visar att Tele2 
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genom sitt arbete med värderingar i enlighet med Y-modellen skapar arbetsmotivation 

genom att erbjuda sina anställda såkallad inre belöning där de erbjuds möjlighet till 

utveckling och att möjligheter till eget inflytande och medbestämmande. Resultatet kan 

även kopplas samman med Herzbergs tvåfaktorteori (1966). Tvåfaktorteorin består av 

vad som kallas hygienfaktorer/yttre faktorer och motivationsfaktorer/inre faktorer och 

vill ge en förklaring till vad som påverkar missnöje och motivation hos anställda. Enligt 

Herzberg kan hygienfaktorerna inte i sig leda till hög arbetstillfredsställelse och 

motivation utan enbart reducera vantrivsel och låg arbetstillfredsställelse. Det är istället 

motivationsfaktorerna som kan skapa direkt arbetsmotivation. Då intervjupersonerna 

anger att de känner hög arbetstillfredsställelse och motivation kan man konkludera att 

företaget motiverar sina anställda genom inre faktorer, något som The Tele2 Way 

öppnar upp för. 

 

Gällande motivation så talar psykologer ibland om graden av prestationsbehov. 

Personer med högt prestationsbehov trivs i kompetativa situationer medan personer som 

gör sitt bästa för att undvika sådana situationer har ett lågt prestationsbehov. Personer 

med starkt prestationsbehov reagerar positivt på höga krav, medan samma krav sänker 

motivationen hos de med svagt prestationsbehov (Nilsson, 2003). Flera av de 

intervjuade menar att värderingarna öppnar upp för möjligheten att kunna arbeta 

flexibelt utanför en traditionell arbetsbeskrivning, vilket otvivelaktigt ställer höga krav 

på den anställde. Att man upplever dessa högra krav som sporrande tyder på att ett högt 

prestationsbehov hos de intervjuade. Att de anställda uppskattar dessa 

arbetsförhållanden tyder det på att Tele2 har lyckats väl med sin rekrytering av 

personal. Man verkar helt enkelt ha lyckats med att knyta till sig många personer som i 

enlighet med värderingarna har ett högt prestationsbehov vilket leder till att de reagerar 

positivt på höga krav. Ytterligare fog för denna uppfattning ges genom att flertalet 

intervjupersoner menar att deras arbetssätt och personlighet harmoniserar med 

företagets värderingar oavsett om de skulle jobba inom Tele2 eller ej.  

 

5.1.2. Slutdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka om satsningen på The Tele2 Way har lyckats eller ej och 

vad utfallet kan bero på. Forskningsfrågan löd: Vad kan utfallet av studien (lyckats med 

projektet alternativt inte lyckats med projektet) bero på? Utfallet av studien visar att 

projektet har lyckats då merparten av intervjupersonerna uppger att de jobbar efter, 
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motiveras av och ser vinsten av värderingarna innefattade i The Tele2 Way. Vår slutsats 

är att den motivationsteori och tidigare forskning, vilken återges i studien, kan förklara 

utfallet av projektet. Efter analys kan konkluderas att såväl den enskilda prestationen, 

det sociala klimatet och den ekonomiska vinningen för företaget ökar både direkt och 

indirekt genom att de anställda lever efter värderingarna och motiveras av dem. Studien 

visar också att Tele2s genomtänkta och välplanerade rekryteringsförfarande, vilken 

syftar till att binda till sig personer med en värdegrund liknande den Tele2 har, skapar 

förutsättningar för att värderingarna ska leva vidare och förvaltas på bästa sätt. Det 

verkar som att värderingarna är en bidragande faktor till att många stannar i företaget 

och att man har möjlighet att arbeta på ett flexibelt sätt viket i sin tur leder till ett gott 

resultat både ekonomiskt och i det sociala klimatet. Värderingarna i sig skapar detta 

men det är också tack vare det klimat och förutsättningar som själva arbetet med 

värderingarna skapar som gör att den positiva inverkan blir så stor. Man utvecklar ett 

smart och effektivt arbetssätt genom ökad kostnadsmedvetenhet, flexibilitet och 

öppenhet.  

 

För att återkoppla till uppsatsens inledning så har förhållandet mellan medarbetare och 

organisation förändrats och de mänskliga resurserna har fått större fokus och relevans 

under de senaste åren. Tidigare forskning visar att humankapital utgör moderna 

organisationers kärna och det blir således tydligt att satsning på att få motiverade 

medarbetare är viktig på dagens arbetsmarknad. Tele2 förvaltar humankapitalet genom 

arbetet med The Tele2 Way då projektet skapar motivation och engagemang hos 

medarbetarna. The Tele2 Way-projektet initierades i en turbulent tid då Tele2s kultur 

och värdegrunder ifrågasattes. Genom ett konsekvent och trovärdigt värderingsarbete 

lyckades man skapa enighet inom organisationen vilket studiens resultat visar.  

6. Kritisk reflektion 

Den här studien innefattar endast personer som innehar högre befattningar med en 

närhet till ledningsgruppen inom Tele2. Det kan självfallet ha påverkat utfallet av 

studien då personer på lägre befattningar inte har undersökts. Man kan tänka sig att 

personer som innehar högre befattningar skulle kunna bli mer ”matade” och peppade av 
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värderingarna och dess betydelse än vad en person längre ner i organisationen blir. 

Hade det funnits mer tid och en möjlighet att kontakta personer inom andra befattningar 

hade vi velat intervjua individer med mer blandade positioner inom företaget. Vi är 

medvetna om den här svagheten i studien men har valt att ändå dra slutsatser om 

företaget i stort.  

 

Förslag till vidare forskning inom Tele2 specifikt är som tidigare nämnts att innefatta 

personer inom mer skilda delar av företaget för att få en så rättvis bild av värderingarnas 

inverkan som möjligt. En mer ekonomisk inriktning skulle kunna vara att undersöka om 

det finns möjligheter att räkna på The Tele2 Ways påverkan på resultat och liknande. I 

nuläget är det nämligen svårt att i siffror mäta vilken påverkan värderingarna har på 

företaget. Vidare skulle det vara intressant att undersöka värderingsstyrda företag i ett 

större perspektiv och jämföra med företag som inte är uttalat värderingsstyrda för att se 

vilka eventuella skillnader man kan upptäcka. 
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BILAGA 1. Intervjuguide: 

Intervjuguide Tele2 

 

1)Hur länge har du jobbat på Tele2? 

 

2) Tele2 är ett värderingsstyrt företag.  

 Är det något som du upplever prägla organisationen i stort? Hur? 

 

3) Känner du till The Tele2 Way?  

 Tror du att effektiviteten (ekonomiskt) ökar tack vare The Tele2 Way? 

 Tror du att det sociala klimatet förbättras? 

 Känns det som att arbetet med The Tele2 Way gör de anställda till ”en” 

enhet som jobbar mot samma mål? 

 

 

4) Om jobbat innan 2003: Märker du av någon skillnad på arbetsplatsen sedan 

The Tele2 Way infördes under 2003? 

 

5) Om skillnad: hur då? 

 

6) Anser du att det finns möjlighet att jobba i enlighet med de värderingar som 

finns inom Tele2? 

 

7) Känns det som att man ”premieras” om man arbetar i enlighet med 

värderingarna?  

  

8) Vad tror du händer om en person inte identifierar sig med värderingarna?  

Är det något som skulle märkas? 

 

9) Känner du dig motiverad till att arbeta i enlighet med värderingarna? På vilket 

sätt? 
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10) Känner du att du personligen får en vinning av att arbeta i enlighet med 

värderingarna? 

 

11) Påverkas din prestation av att värderingarna finns inom företaget?  

 

12) Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 

13) Om dessa värderingar inte fanns tror du att du skulle arbeta på ett annat sätt? 

 

14) Tycker du att chefer och ledning lever efter dessa värderingar och jobbar mot 

samma mål som de anställda? 

 

15) Anser du att det är värt resurserna (tid och pengar) som har lagts ner på The 

Tele2 Way? 

 

16) Tror du att anställda inom olika delar av organisationen (dvs. olika nära 

ledningsgruppen) är lika motiverade till att jobba i enlighet med värderingarna? 

 

 


