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Sammanfattning 

Svenska Metallindustriarbetarförbundet lade 1985 fram en rapport med namnet Det goda 

arbetet (Svenska metallindustriarbetarförbundet, 1985). I rapporten formulerades nio 

principer för vad som avsågs med ”det goda arbetet” och hur det bör vara beskaffat. Syftet 

med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning Metalls koncept för ”det goda arbetet” 

fortfarande bär relevans inom ett modernt företag. De nio principerna tar tillsammans upp 

aspekter som trygghet, belöning, medbestämmande, samarbete, yrkeskunnande, utbildning, 

arbetstider, jämlikhet och arbetsmiljö. Vår uppfattning och utgångspunkt är att konceptet bär 

på en allmängiltighet som gör att det fortfarande är relevant för förståelsen av vad som 

konstituerar det goda arbetet. Innebörden av konceptet stöds av annan forskning, men det 

krävdes vissa modifieringar för att kunna överföra konceptet på den moderna 

arbetsmarknaden. De teorier och tidigare forskning vi använt oss av för att modifiera 

principerna är Karasek och Theorells ”krav och kontroll” modell (1990), Antonovskys teori 

KASAM (2005), Gallies forskning om ”Quality in work” (2008)  och Barberich och Gardners 

forskning om ”Good work” (2000). Genom dessa har vi kunnat addera en emotionell 

synvinkel på ”det goda arbetet”, vi har kunnat komplettera vissa principer med begrepp av 

relevans för dagens arbetsmarknad och vi har förankrat principernas relevans genom mer 

nutida forskning.  

 

Studien genomfördes med kvalitativa metoder på medieföretaget TV4 och vi intervjuade där 

nio anställda om deras upplevelser av sina arbeten. Vi kodade de transkriberade intervjuerna 

tematiskt efter de nio modifierade principerna och analyserade materialet i en iterativ process. 

Resultaten i studien visar på att Metalls koncept, om än med vissa kompletteringar kan 

användas som grund för förståelsen av det goda arbetet, detta trots de förändringar som skett 

på arbetsmarknaden sedan 1985 och att vi valt att studera en helt annan bransch. Resultaten 

visar att våra respondenter upplever samtliga aspekter som betydande och flertalet som goda i 

sitt arbete och analysen indikerar på att de anställda på TV4 upplever sig ha ett relativt gott 

arbete.  

Nyckelord 

Anställningstrygghet, belöning, medbestämmande, samarbete, yrkeskunnande, utbildning, 
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Inledning 

Det har sedan tidigt 1900-tal skett en kraftig utveckling på arbetsmarknaden, från Taylors 

löpandebandprocess med betoning av funktionella insatser (Taylor, 1923) till en 

arbetsmarknad präglad av sociala relationer (Mayo, 1946) och individuell kompetens (Becker, 

1985). Vad som ansetts vara viktigt i arbetet har därmed förändrats för såväl arbetsgivare som 

arbetstagare. Under första halvan på 1900-talet fick de tayloristiska tankarna även ett spelrum 

på den svenska arbetsmarknaden (Abrahamsson & Johansson, 2008). Kritiken mot detta 

funktionella synsätt växte dock under 60-talet och fick sedan en central plats i utformningen 

av den svenska arbetsmarknadspolitiken i början av 70-talet. Detta visade sig bland annat på 

1971 års LO kongress där frågor om arbetsmiljö och demokrati i företaget stod högt på 

agendan och det var här vi för första gången kunde urskilja begynnande tankar kring ”det 

goda arbetet” trots att begreppet inte formulerades förrän 1985 (Abrahamsson & Johansson, 

2008). 

Att arbeta är att få vara delaktig i byggandet av vårt land. Det är att tillsammans med arbetskamrater 

skapa vår välfärd. Arbetet ger oss vår lön och en roll i samhället. Vi upplever i arbetet att andra 

människor behöver vår insats. Därför är arbetets värde unikt och rätten till ett arbete är ett absolut 

krav. Arbetet är en rik och omistlig del av våra liv. (Svenska Metallindustriarbetareförbundet, 1985: 

14) 

 

Så lyder inledningen till den rapport som Svenska Metallindustriarbetareförbundet (nedan 

kallad Metall) lade fram i september 1985 under årets kongress, en rapport med titeln Det 

goda arbetet. Rapportens huvudsyfte var att påvisa att det inte fanns några motsättningar 

mellan goda arbets- och anställningsvillkor och en effektiv och rationell produktion (Svenska 

Metallindustriarbetarförbundet, 1985). I rapporten formulerade Metall ett koncept för hur ett 

bra arbete bör vara beskaffat, konceptet utgick ifrån nio väldefinierade principer som 

tillsammans konstituerar ”det goda arbetet” (Abrahamsson & Johansson, 2008). De nio 

principerna lyder:  

  

1. Trygghet i anställningen 

2. En rättvis andel av produktionsresultatet 

3. Ett medbestämmande i företaget 

4. En arbetsorganisation för samarbete 

5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten 
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6. Utbildning – en del av arbetet  

7. Arbetstider utifrån sociala krav 

8. En jämlikhet på arbetsplatserna  

9. En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall 

(Svenska Metallindustriarbetarförbundet, 1985, s.128-131) 

 

Arbetets kontext har som sagt genomgått en markant förändring under det senaste århundradet 

och under de senaste 20-25 åren har ett flertal nya managementkoncept utvecklats på den 

svenska arbetsmarknaden (Abrahamsson & Johansson, 2008). Trots att Metalls koncept inte 

är ett renodlat managementkoncept har det en förankring i samma idétradition som de 

moderna managementkoncepten (Abrahamsson & Johansson, 2008). Många moderna 

managementkoncept tar upp aspekter som trygghet, samarbete, inflytande, incitament och 

jämlikhet vilka är aspekter som enligt Metalls konstituerar ”det goda arbetet” och således bör 

konceptet rimligen vara relevant även på den moderna arbetsmarknaden. Då Metalls koncept 

inkluderar många av de aspekter som anses vara viktiga i olika managementkoncept kan 

rimligen konceptet ge oss en mer allomfattande bild av vad som är gott i ett arbete. Konceptet 

utvecklades för den industriella marknaden, men principerna är formulerade på ett 

allmängiltigt sätt och bör därmed vara aktuella även för andra branscher. Principerna går dock 

inte att okritiskt överföra på dagens arbetsmarknad. Detta då arbetsmarknaden har utvecklats 

och dess villkor har förändrats. Innebörden av Metalls koncept är dock relevant utifrån 

modern forskning och principerna tycks inte vara tidsbundna. Principerna är dock relativt 

kortfattade och saknar i vissa fall mer ingående beskrivningar av dess innebörd och utfall och 

det bör även påpekas att de ursprungliga principerna författades i ett annat syfte än de vi haft i 

vår studie. Med vissa modifikationer bör de rimligen kunna användas för att fånga upp ”det 

goda arbetet” på ett modernt företag utanför den industriella kontexten.  

 

Vi kommer att modifiera och utveckla principerna med hjälp av Karasek och Theorells ”krav 

och kontroll” modell (1990), Antonovskys teori om KASAM (2005), Gallies forskning om 

kvalitet i arbetet (2008) och Barberich och Gardners forskning om det goda arbetet (2000). Då 

vi likt Abrahamsson och Johansson (2008) utgår ifrån att ”det goda arbetet” inte är någonting 

givet och konstant kan konceptet sannolikt appliceras på den moderna arbetsmarknaden. Då 

konceptet kontinuerligt måste utvecklas och förändras i takt med den samhälliga kontexten 

(Abrahamsson & Johansson, 2008) finner vi det intressant att se om konceptet ”det goda 
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arbetet” går att applicera på en modern organisation. Därför har vi i denna studie genom 

tidigare forskning, teori och empiri utvecklat och adderat nya perspektiv till Metalls koncept. 

Vi har genomfört vår studie på medieföretaget TV4. TV4 är en drygt tjugo år gammal 

organisation med ett verksamhetsområde som är under ständig utveckling. Det handlar bland 

annat om teknisk utveckling såsom nya digitala plattformar vilket ställer nya krav på de 

anställdas kompetens och utifrån en ständigt föränderlig efterfrågan på kanaler och program 

skapas även nya arbetsuppgifter och arbetsroller. Inom organisationen ryms således allehanda 

yrkesgrupper med växlande anställningsformer och skilda arbetsuppgifter. Detta gör TV4 till 

en modern organisation som lämpar sig för studien. 

Syfte 

Vårt övergripande syfte är att utifrån Metalls nio principer undersöka i vilken utsträckning 

dessa fortfarande är relevanta för förståelsen av ”det goda arbetet” inom ett modernt företag 

inom en modern bransch.  

Frågeställning  

Vi har valt att bryta ned vårt syfte i två frågeställningar, den första utifrån en teoretisk 

ambition och den andra utifrån en empirisk ambition: 

 

1. Bär Metallindustriarbetarförbundets nio principer på en allmängiltighet som gör att 

de fortfarande är relevanta för förståelsen av vad som konstituerar ”det goda 

arbetet”? 

2. Upplever de anställda på TV4 sina arbeten som goda utifrån de nio principerna? 

Uppsatsen disposition  

I avsnittet som följer kommer tidigare forskning och teori att presenteras för att sedan mynna 

ut i våra modifierade principer. Sedan kommer vi att presentera datainsamling, urval, 

tillvägagångssätt och analysmetoder. I resultat- och analysdelen presenteras studiens resultat, 

tematiserade efter de nio principerna, vilket sedan följs av analyser relaterade till teori och 

tidigare forskning. Slutligen kommer studien att sammanfattas i ett sista avsnitt – diskussion 

där syftet kommer att kopplas ihop med tidigare forskning, teori och resultat och våra 

slutsatser kommer att presenteras tillsammans med förslag på framtida forskning.  
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Teori och tidigare forskning  

Arbetet som begrepp har studerats i flertalet discipliner och om vilket det skapats ett 

oöverskådligt antal diskurser. Forskningen tar avstamp i den målstyrda Taylorismen i början 

på 1900-talet, där de anställda sågs som ett komplement till maskinen. De anställda arbetade 

med en specifik avgränsad uppgift och var lätta att byta ut (Taylor, 1923). Som en reaktion på 

den vetenskapligt grundade effektiviseringen av arbetet formulerades av Human relations – 

skolan en ny disciplin, som istället la vikten vid den sociala organisationen (Mayo, 1946). 

Disciplinen lyfte fram faktorer i arbetet och organiseringen av denna som informella 

grupperingar, kommunikationsproblem och att det finns andra incitament än rent ekonomiska 

som motiverar den anställde (Mayo, 1946). Efter detta fokusskifte från mitten av 1900-talet 

utvecklades bland annat teorier om humankapital som betonade vikten av den enskildes 

kompetens i arbetet och fokus förflyttades därmed ytterligare bort från den anställde som en 

del av maskineriet (Becker, 1985). Under 80-talets början växte en helt ny 

managementdiskurs fram och sedan dess har koncept utvecklats som t.ex. Lean production 

som utgår ifrån mer värde för mindre arbete (Ohno, 1988), Total quality management där 

fokus är kvalitetsstyrning i produktionen (Sandholm, 2000) och Knowledge management som 

fokuserar på det intellektuella kapitalet, hur man skapar och bibehåller det (Frappaolo, 2006). 

Det finns således ett oändligt spektra av forskning och litteratur kring arbetet, men för att 

tydliggöra vad ”det goda arbetet” innebär krävs en distinkt avgränsning. Detta då det finns 

obegränsat med infallsvinklar på arbetet som begrepp, men inte alltid med fokus på vad som 

av den anställde upplevs som gott i sitt arbete. Vi anser att de nio principerna ger oss en tydlig 

avgränsning då de tillsammans sammanfattar de viktigaste aspekterna av ”det goda arbetet”. 

De nio principerna är dock, som nämnt, inte okritiskt överförbara på den moderna 

arbetsmarknaden och vi kommer därför att problematisera, tydliggöra och utveckla 

principerna med hjälp av annan teori och forskning.  

 

För att göra detta kommer vi att utgå ifrån Karasek och Theorells ”krav och kontroll” modell 

(1990), Antonovskys KASAM teori (2005), forskning om ”good work” av Barberich och 

Gardner (2000) samt utdrag ur Gallies forskning om kvalitet i arbetet (2008). Vi kommer efter 

genomgång av dessa nedan att redogöra för Metalls nio principer för det ”goda arbetet” och 

modifiera dessa genom ovan nämnd teori och forskning.  
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Krav, kontroll och socialt stöd  

För att modifiera de nio principerna har vi bland annat valt att använda oss av begreppen i 

Karasek och Theroells ”krav och kontroll” modell (1990). Då vi inte är intresserade av att 

mäta ”det goda arbetet” utan att fånga upp upplevelsen av det använder vi oss endast av 

begreppen och inte av den fullständiga modellen. Vidare utvecklades modellen på en 

industriell marknad med två grundkategorier; tjänstemän och arbetare, en kategorisering som 

för vår studie inte är relevant. Begreppen är dock i sina definitioner relevanta för vår studie då 

de rimligen kan nyansera våra principer med andra perspektiv.  

 

Modellen baseras på begreppen krav, kontroll och socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 

Modellen de utvecklat baseras på hur människans hälsa påverkas av vilka krav och vilken 

kontroll de upplever sig ha på arbetet. Författarna menar att det är viktigt för de anställda att 

ha inflytande och kontroll över sitt arbete för att kunna utvecklas och må bra. Därför kan 

rimligtvis begreppen krav och kontroll bidra till utförligare beskrivningar av aspekter av ett 

gott arbete såsom vikten av inflytande, självbestämmande, kunskapsutövning samt beslutande 

rätt. Deras begrepp socialt stöd bidrar med en emotionell aspekt i arbetet och framförallt i 

arbetet med andra. Därför kompletterar denna teori med aspekter som principerna saknar.  

 

Begreppet krav definieras av Karasek och Theorell (1990) som att utföra arbetsuppgifter 

under stress och mot en deadline. De menar att de krav som ställs på den anställde kan leda 

till ohälsa om individen samtidigt har en låg grad av självbestämmande och inflytande över 

sitt arbete. Kontroll definieras som den anställdes möjlighet till kontroll över dennes arbete 

och användningen av sin kunskap. Enligt författarna är det således två faktorer som skapar 

kontroll; kunskapsutövning (skill discretion) samt beslutanderätt (decision authority). 

Kunskapsutövning innebär att individen får utvecklas i sin kunskap och kontinuerligt lära sig 

nya saker, men också att arbetet har en variation vilket ställer krav på viss kreativitet (Karasek 

& Theorell, 1990). Beslutanderätt innebär att individen har en frihet att fatta beslut, en 

möjlighet att påverka sin arbetssituation och en valmöjlighet till hur man utför arbetet. Det 

tredje begreppet socialt stöd, definieras som det stöd den anställde får från arbetskamrater och 

chefer. Karasek och Theorell (1990) skiljer på det emotionella stödet, som fås genom 

uppmuntran och feedback och det informativa stödet som fås genom information och 

rådgivning.  
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Känsla av sammanhang  

Metalls principer utgår ifrån mer praktiska perspektiv på arbetet och fångar därför inte upp 

individens upplevelse av sitt arbete, vilket företrädesvis bör ingå i konceptet. För att 

ytterligare modifiera våra nio principer har vi därför valt att använda oss av Antonovskys teori 

KASAM – känsla av sammanhang (2005). Detta då teorin bidrar med en emotionell aspekt av 

principerna.  

 

Antonovskys (2005) teori utgår ifrån hur man skapar en bra ”livsmiljö” där utgångspunkten 

alltid bör vara vad som är friskt och inte vad som är sjukt. Detta är grundläggande 

komponenter för ett gott arbete, och likt Antonovskys strategi handlar ”det goda arbetet” om 

att fokusera på det upplevt goda i arbetet och inte endast det organisatoriskt sämre. Enligt 

Antonovsky (2005) är känsla av sammanhang en viktig faktor i vårt upprätthållande och 

strävande efter just friskhet. KASAM består av tre komponenter begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet syftar till om och till vilken grad individen förstår den 

information som når henne (Antonovsky, 2005). Författaren menar att en individ med en stark 

känsla av begriplighet förstår och uppfattar informationen som ordnad, sammanhängande och 

tydlig. Begreppet hanterbarhet syftar till den upplevda tillgången till resurser som kan hjälpa 

individen att möta de dagliga kraven. Antonovsky (2005) menar att hanterbarhet hjälper 

individen att känna kontroll över situationen och därmed inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna. Med meningsfullhet menar han att individen får en känsla av innebörd i sitt 

liv och att en sådan känsla gör att de krav som ställs på individen känns värda dennes 

engagemang och investering av resurser. Detta leder till att individen ser en mening i de 

utmaningar som möter denne och gör därför sitt yttersta för att hantera och övervinna dem 

(Antonovsky, 2005).  

Arbete med kvalitet   

Gallie (2008) har studerat vad som är kvalitet i arbetet och tar i sin forskning om ”Quality of 

work” upp fem av de enligt honom viktigaste dimensionerna för ett arbete med kvalitet. Han 

menar att det är viktigt med kvalitet i arbetet för att de anställda ska känna en tillfredställelse 

och därmed vara mer produktiva. Dessa dimensioner kan rimligen tydliggöra konceptets 

relevans. Gallies (2008) forskning är genomförd på den moderna arbetsmarknaden och han 

har funnit att dessa dimensioner bör finnas närvarande för den anställde för att det ska finnas 

kvalitet i arbetet. Den första dimensionen som Gallie (2008) tar upp för kvalitet i arbetet är 
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trygghet i anställningen i vilken han använder den svenska arbetsmarknaden som exempel på 

en arbetsmarknad där säkerhet och trygghet i anställningen ofta går att finna, vilket ger stöd 

för att trygghet i anställningen även är en relevant fråga idag. I de andra fyra dimensionerna 

för Gallie (2008) resonemang kring aspekter som också är delar av Metalls koncept och kan 

därför användas för att utveckla och anpassa principerna till en modern kontext. 

 

Den andra dimensionen är graden av initiativ som den anställde kan ta gällande dennes 

arbetsuppgifter. Gallie (2008) menar att viss självständighet i arbetet är en viktig komponent 

för ett arbete med kvalitet. Två enligt författaren andra viktiga dimensioner för kvalitet i 

arbetet är skicklighetsnivå och möjlighet till kompetens utveckling. Han menar att det för 

kvalitet i arbetet krävs att den anställdes skicklighetsnivå används, men framförallt utvecklas. 

I sista dimensionen betonar han att om arbetet organiseras så att det skapas en balans mellan 

arbete och familj så förebygger det ”work-family stress”. Detta resonerar han kring genom 

frågor om arbetstider, när på dygnet arbetstiderna förläggs och möjligheten till att variera sina 

arbetstider och att få ta ledigt för familjeplikter (Gallie, 2008). Författaren menar att för att ett 

arbete ska upplevas som gott och kvalitativt krävs anställningstrygghet, möjlighet till 

initiativtagande, hög skicklighetsnivå, möjlighet till kompetensutveckling och kompatibilitet 

mellan arbete och familj.   

”Good work” 

Howard Gardner har under många år forskat kring det "goda arbetet" och vi har därför valt att 

även tillämpa en del av hans forskning på ett antal av våra principer, vi kommer att utgå ifrån 

artikeln "Good Work in Buisness" som han författat tillsammans med Kim Barberich. 

Barberich och Gardner (2000) definierar ”good work” utifrån två huvudaspekter, hög kvalitet 

och socialt ansvar. Då vi genom Gallies (2008) forskning redan definierat kvalitet i arbetet 

kommer vi främst att använda Barberich och Gardners (2000) forskning för att lyfta fram 

aspekter kring det sociala ansvaret. Deras forskning är baserad på journalisters situation i 

arbetet och de tar upp betydelsen av moralaspekter i mediebranschen. Författarna menar att 

det moraliska och sociala ansvaret är av största vikt, mot såväl kollegor som mot bransch och 

samhälle. De menar att journalisterna drivs av ett ärligt nyhetsvärde medan ”affären”, som 

företaget de arbetar på innebär, drivs av att tjäna de stora pengarna vilket inte alltid är 

kompatibelt med varandra (Barberich & Gardner, 2000).  
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Barberich och Gardner (2000) lyfter framförallt fram tre begrepp i sammanhanget och menar 

att det sociala ansvaret baseras på ansvar, ärlighet och tro. Det handlar å ena sidan om ett 

ansvar och en ärlighet mot samt en tro på sina kollegor. Å andra sidan menar författarna att 

det sociala ansvaret handlar om ansvar och ärlighet mot samt en tro på branschen. De menar 

att den anställde bör känna en tro på vad hon gör för att kunna hantera det samtidiga ansvaret 

personen och branschen har gentemot samhället (Barberich & Gardner, 2000). Det sociala 

ansvaret mot samhället är rimligtvis en avgörande aspekt inom mediebranschen, inte minst för 

TV4 som når ut till miljoner människor varje dag. Så genom att inkludera denna forskning 

kommer vi rimligtvis kunna fånga upp viktiga aspekter för vår studie, men denna forskning 

bär rimligen inte samma relevans i en annan bransch.  

Metalls nio principer 

Vi kommer att genomföra vår studie med utgångspunkt i Metalls nio principer från 1985 för 

vad vi anser ”det goda arbetet” stå för. Vi kommer i detta avsnitt att beskriva Metalls nio 

principer för hur ett ”gott arbete” bör vara beskaffat samt hur vi genom ovan nämnd teori 

modifierar principerna till dagens arbetsmarknad. 

Princip 1. Trygghet i anställningen  

Med den första principen avser Metall att trygghet i anställningen är en förutsättning för 

förändringar. De menar att hotet om arbetslöshet minskar människors frihet, att det kväver 

deras självkänsla och håller tillbaka deras initiativförmåga och att det leder till ett motstånd 

mot förändringar, men att en trygghet i anställningen leder till flexibilitet och förändringsvilja 

(Svenska metallindustriarbetareförbundet, 1985).  

 

Gallies (2008) forskning talar för att trygghet i anställningen fortfarande är en relevant aspekt 

på dagens arbetsmarknad. Då många anställningsformer idag är av mer flytande och gränslös 

karaktär ställs högre krav på flexibilitet och för att den anställde ska våga vara flexibel krävs 

en känsla av trygghet i anställningen. Principens innebörd är därmed densamma, men den bör 

rimligen nyanseras med en emotionell synvinkel. Detta kan rimligtvis göras genom 

Antonovskys (2005) begrepp meningsfullhet då en trygg anställning ger den anställda större 

möjlighet att känna meningsfullhet och därmed en större vilja till att investera sina resurser i 

arbetet då den anställde vet att investeringen av sina resurser gynnar det framtida egna arbetet.   
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Princip 2. En rättvis andel av produktionsresultatet  

Metall (1985) menar att hotet mot den gemensamma och privata ekonomin skapar en oro för 

framtiden, en oro som leder till att missnöjet och motståndet riskerar att öka. En rättvis 

fördelning av produktionsresultatet stödjer, då å andra sidan, delaktighet och engagemang och 

grupper behöver inte ställas mot varandra vilket ger en stark grund för utveckling (Svenska 

metallindustriarbetarförbundet, 1985).  

 

En emotionell belöning skapar rimligtvis en känsla av meningsfullhet i anställningen vilket 

enligt Antonovsky (2005) bidrar till en vilja att investera sina resurser. Den emotionella 

belöningen är därför sannolikt av betydelse och därmed bör principen kompletteras med en 

rättvis andel av den emotionella belöningen, såsom ära och berömmelse. För att utveckla den 

kompletterade delen av principen tillämpar vi även Karasek och Theorells (1990) begrepp 

socialt stöd. Detta då vi anser att det emotionella stödet är en del av den emotionella 

belöningen då den anställde erhåller ära och berömmelse genom uppmuntran och feedback. 

Princip 3. Ett medbestämmande i företaget  

Bristen på demokrati i produktionen leder till att idérikedom, initiativkraft och kreativitet 

förtvinar, att intresset för att ta ansvar och bidra med sina kunskaper minskar och den 

anställde inte ser någon mening med arbetet utöver den förtjänst som det ger (Svenska 

metallindustriarbetarförbundet, 1985). Metall (1985) menar att en demokratisering inom 

produktionen och ett ökat medbestämmande är en förutsättning för en ökad produktivitet.   

 

Då principen endast belyser betydelsen av demokrati i produktionen bör den kompletteras 

med medbestämmande i den enskildes arbete och inflytande över sin arbetssituation. Detta 

kan rimligtvis ses som viktigt utifrån Karasek och Theorells (1990) begrepp beslutanderätt, då 

aspekter som frihet att fatta egna beslut och en möjlighet att påverka sin arbetssituation också 

utgör demokrati på arbetsplatsen. Ett medbestämmande över den enskildes arbetssituation är 

viktig, för att brist på ett sådant inflytande gör det svårare för den anställde att hantera de krav 

som ställs på denne (Karasek & Theorell, 1990). Vikten av detta stöds ytterligare av Gallies 

(2008) andra dimension, graden av initiativ som den anställde kan ta gällande dennes 

arbetsuppgifter. Detta då han menar att självständighet i arbetet är en viktig komponent för 

kvalitet i arbetet då ett ökat ansvar i arbetet på den moderna arbetsmarknaden också kräver ett 

ökat inflytande.  
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Principen kan ytterligare utvecklas genom Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet. Detta 

då möjligheten att påverka arbetet och organisationen är en resurstillgång i sig, men även ett 

sätt att få tillgång till fler resurser och den anställde kan därmed känna en större kontroll över 

sin arbetssituation.  

Princip 4. En arbetsorganisation för samarbete  

Med den fjärde principen menar Metall (1985) att arbetet måste organiseras på gruppnivå. De 

menar att samarbete leder till att gemenskap och självkänsla kan växa, att de nya bör arbeta 

sida vid sida med de erfarna och att det gemensamma kunnandet ökar vilket ger möjlighet till 

att undvika polarisering i produktionen (Svenska metallindustriarbetarförbundet, 1985).  

 

Det finns skäl för att denna princip bör utvecklas, då det inte räcker med att arbetet 

organiseras i grupp utan att det rimligen krävs ytterligare komponenter för att arbetet i 

gruppen ska fungera. Karasek och Theorells (1990) begrepp informativt stöd är en 

grundläggande komponent för ett välfungerande samarbete då rådgivning och information 

från chefer och kollegor krävs för att skapa en samstämmig bild av gruppens arbete. Även det 

emotionella stödet är av betydelse då ett gott samarbete kräver att såväl kollegor som chefer 

stöttar och uppmuntrar varandra.  

 

Barberich och Gardner (2000) menar att ansvar, ärlighet och tro är grunden till ett gott 

samarbete och därav kompletterar vi principen även med dessa tre begrepp. Utan att känna en 

tro på sina kollegor och ett gemensamt ansvar för sitt arbete så kan heller inte samarbetet 

fungera (Barberich & Gardner, 2000).  

Princip 5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten  

Metall (1985) menar med den femte principen att alla arbeten, på alla nivåer, måste vara hela 

arbeten, effektiviteten ligger inte i en begränsning av arbetets innehåll utan en sådan leder 

snarare till förslitningar, tristess och utslagningar. Det hela arbetet ger istället en grund för att 

bevara och utveckla yrken och yrkesstrukturer (Svenska Metallindustriarbetareförbundet, 

1985).   

 

Det hela arbetet är rimligtvis betydande även idag för att undvika monotona och/eller 

uppdelade arbeten. Men vi vill även inkludera ett nytt perspektiv, väldefinierade 

arbetsuppgifter och mål, detta för att helheten ska kunna uppfattas även i det enskilda arbetet.  
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Väldefinierade arbetsuppgifter och mål ger en större möjlighet för den anställde att se 

helheten av sitt arbete och att se sitt arbete som ordnat och sammanhängande är enligt 

Antonovsky (2005) ett krav för att den anställde ska kunna känna begriplighet.  

Genom tydliga definitioner av såväl arbetsuppgifter som mål bör den anställde veta vilka krav 

som ställs på denne. Karasek och Theorell (1990) menar att ställda krav i kombination med 

hög kontroll är något gott i arbetet och väldefinierade arbetsuppgifter och mål gör att kraven 

blir tydliga och den anställde kan därför få kontroll över sin arbetssituation. Principen 

vidareutvecklar vi genom att tillämpa Barberich och Gardner (2000) begrepp socialt ansvar, 

detta då hela arbetet, inte minst inom media branschen, rimligtvis inkluderar ett socialt och 

moraliskt ansvar.  

Princip 6. Utbildning – en del av arbetet  

Metall (1985) menar att arbetsmarknaden och produktionen förändras och utvecklas vilket 

ständigt ställer nya krav på kunnande och erfarenhet och genom utbildning kan de anställda 

upprätthålla sitt värde på arbetsmarknaden och då även bevara inkomsttryggheten. Därav 

måste utbildning bli en del av arbetet för alla (Svenska metallindustriarbetareförbundet, 

1985).  

 

I huvudsak är denna princip direkt överförbar på en modern organisation dock saknas viss 

beskrivning av varför utbildning är viktigt och vad den kan generera för utfall. För att 

utveckla innebörden tillämpar vi Karasek och Theorells (2000) begrepp kunskapsutövning. 

De menar att vikten av utbildning ligger i att den anställde får utvecklas i sin kunskap och 

kontinuerligt lära nytt. Även Gallie (2008) menar att den anställdes kunskap måste vara under 

konstant utveckling, men också att den anställdes skicklighetsnivå används och rimligen är 

utbildning och kompetensutveckling rätt verktyg för detta.  

 

Vidare kan Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet och begriplighet rimligtvis förklara 

principens utfall på ett emotionellt plan. Författaren menar att den kunskap som genereras av 

utbildning ökar känslan av begriplighet. Samtidigt ökar utbildningen i sig känslan av 

hanterbarhet då ökad kunskap och kompetens gör det lättare för den anställda att hantera sitt 

arbete (Antonovsky, 2005).  
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Princip 7. Arbetstider utifrån sociala krav  

Med princip sju menar Metall (1985) att trycket på de anställda att underordna sig 

produktionssystemet försvårar all social tillvaro, att möjligheten att få en fritid begränsas. De 

menar att kravet på att de anställda ska anpassa sig måste förändras till ett krav att företagen 

låter organisera sina företag på ett annat sätt (Svenska Metallindustriarbetarförbundet, 1985). 

 

Trots att principen formulerades utifrån det typiska industriella arbetet med krav på skiftgång 

och få möjligheter till arbetstidsförkortningar så är den rimligen fortfarande relevant, men 

idag snarare med fokus på de otydliga gränserna mellan arbete och fritid. Detta kan få stöd av 

Gallies (2008) sista dimension där han understryker balansen mellan arbete och familj. Han 

menar att arbetstider och familjeplikter måste kunna kombineras genom en god organisering 

av arbetet, även om gränserna kan vara svåra för individen att se. Principen kan nyanseras av 

Karasek och Theorells (1990) begrepp krav då kraven blir mer svårhanterliga om den 

anställde saknar inflytande över sin arbetssituation och därmed även över sin fritid. Även 

Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet kan nyansera principen då han menar att det krävs 

en känsla av hanterbarhet för att kunna möta de sociala krav som ställs på individen även 

utanför arbetet. 

Princip 8. En jämlikhet på arbetsplatsen 

Med sin åttonde princip menar Metall att arbetsplatserna är uppdelade, vissa delar tillhör 

männen och andra kvinnorna och att detta är något som organisationerna måste försöka 

motverka. De menar att rättigheterna och möjligheterna ska vara lika för alla människor och 

att utbildning och andra åtgärder ska vara tillgängliga för alla (Svenska 

metallindustriarbetarförbundet, 1985). Vår uppfattning är att innebörden av denna princip är 

så självklar och grundläggande att den inte kräver någon vidare utveckling.  

Princip 9. En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall  

Med sin sista princip menar Metall att anställda inte ska behöva riskera att skadas av 

sjukdomar eller olycksfall på sitt arbete. De menar att arbetsvillkor som leder till sjukdomar, 

förslitningar, skador och stress är detsamma som en riskfylld arbetsmiljö (Svenska 

metallindustriarbetarförbundet, 1985).  

 

Principen tar upp såväl fysiska som psykiska konsekvenser av en riskfylld arbetsmiljö och vi 

adderar en aspekt genom arbetsmiljölagen. Då det på den svenska arbetsmarknaden arbetas 
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systematiskt med såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön bör rimligen dessa två 

aspekter särskiljas då de skiljer sig såväl gällande innebörd som i konsekvenser 

(Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Enligt Arbetsmiljöverket (2011) inkluderas faktorer som 

lokaler, inredning, ljudnivå, störande ljud och annat som ökar olycksfallsrisken i den fysiska 

arbetsmiljön. I den psykosociala arbetsmiljön inkluderas faktorer som arbetsmängd, 

arbetstempo, monotoni i arbetet, oklara förväntningar, oklara roller, konflikter och otrygghet 

(Temasidor om arbetsmiljö, 2011). En arbetsplats som följer lagen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter bör rimligtvis ha en bra grund för att de anställda ska uppleva sina arbeten som 

goda.  

Metod  

Vi har inom ramen för uppsatsen valt att genomföra nio djupintervjuer med personal på TV4. 

Vi har valt att göra semistrukturerade djupintervjuer då vår ambition har varit undersöka hur 

anställda på TV4 upplever sitt eget arbete, det vill säga huruvida de upplever sig ha ett gott 

arbete (Aspers 2007). Det teorietiska ramverket vilar på Metalls nio principer (Svenska 

metallindustriarbetarförbundet, 1985) som har kompletterats och utvecklats med ovan nämnda 

teorier och tidigare forskning och intervjuguiden formulerades sedan utifrån detta ramverk. 

Uppsatsen kan uppfattas ha både en teoretisk och en empirisk ambition. Teoretiskt handlar det 

om frågan huruvida Metalls nio principer bär på en allmängiltighet som med vissa 

modifieringar innebär att de även idag är giltig för förståelse av ”det goda arbetet” i en så vitt 

skild bransch som mediebranschen. Den empiriska ambitionen utgörs av att med Metalls nio 

principer undersöka de anställdas upplevelser av sitt arbete. Den empiriska ambitionen 

förutsatte att vi avgränsade studien till ett företag då avsikten med den var att ta reda på hur 

anställda med liknande förutsättningar upplevde sitt arbete. Denna avgränsning gjorde det 

möjligt för oss att se såväl samsyner som diskrepanser i deras upplevelser av det goda i deras 

arbete (Creswell, 2007). Vi fick även ta del av personaldokument, vilka vi undersökte under 

studiens första fas, men dessa kom att bli av föga betydelse för resultatet och har endast 

används för statistiska hänvisningar. 
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Urval 

Vi valde att genomföra vår undersökning på TV4 då syftet med studien var att pröva 

konceptets giltighet i en annan kontext på en modern organisation. TV4 var också av lämplig 

storlek för att ge oss möjlighet till att tillgå ett tillräckligt stort urval och då vi hade en 

personlig kontakt på TV4 underlättades det praktiska genomförandet. Valet av TV4 kan dock 

rimligen ha medfört ett problem för studiens trovärdighet. Då TV4 är ett välkänt företag vars 

framgång bygger på ett seriöst och trovärdigt varumärke finns en risk att respondenterna 

försökt framställa sig själva och företaget som just detta, inte minst då deras personliga 

framgång bygger på varumärkets trovärdighet. Detta kan ha lett till att resultatet blivit av en 

mer positiv karaktär och vi har därför främst analyserat de resultat som visat på aspekter av 

”det goda arbetet”, negativa som positiva, som vårt teoretiska ramverk visat vara relevanta. 

En annan problematik i valet av ett välkänt företag är att vi säkerligen hade en förförståelse av 

företaget. Vi som tv tittare hade redan innan undersökningen genomfördes rimligen en idé om 

hur arbetet på TV4 såg ut, för att inte låta detta färga vår studie byggde vi upp intervjuguiden 

deduktivt från Metalls principer. Detta skapade en mer objektiv grund för resultaten och 

genom att vi medvetandegjort detta från början och i analysdelen fortsatt utgått ifrån vad 

teorin säger så har vi rimligtvis undgått att låta det påverka våra tolkningar (Creswell, 2007).  

 

Vi har genomfört intervjuer med nio personer på TV4 i olika positioner och med olika 

arbetsuppgifter. Genom personaldirektören fick vi kontakt med ett par personer på 

personalavdelningen med vilka vi genomförde en förstudie. Vi informerade då om vad 

undersökningen skulle innebära och att den skulle handla om de anställdas arbetssituation. De 

berättade en del om personalavdelningens syn på arbetet på TV4. Vi diskuterade även hur vi 

skulle förhålla oss till frågan om konfidentialitet och kom fram till att intervjupersonerna 

skulle hållas helt anonyma medan företaget inte behövde vara anonymt, detta då det är viktigt 

att innan inträde i fältet diskutera hur materialet ska presenteras och hur konfidentialiteten 

skall behandlas (Aspers, 2007).  

 

Vår ambition var att få ett kvalitativt representativt urval, då vi var intresserade av vilka 

kvaliteter som finns hos populationen på TV4 (Langemar, 2008). Därför önskade vi intervjuer 

med anställda på olika avdelningar på TV4 för att få flertalet infallsvinklar av arbetet. Efter 

förstudien fick vi mailat till oss listor med sammanlagt 40 namn från fyra olika avdelningar. 

Vi fick själva kontakta dessa personer via mail för att våra informanter skulle hållas ovetande 
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om vilka vi intervjuade. I mailet till de anställda presenterade vi kort studien och var tydliga 

med konfidentialiteten och ställde oss flexibla till tid och plats. Genom detta 

tillgänglighetsurval fick vi tillgång till de personer som informantpersonerna beviljade. Att 

informantpersoner påverkar vilken empiri som forskaren får tillgång till är ett vanligt 

validitetsproblem (Creswell, 2007). Detta anser vi inte vara ett problem i vår studie då vi 

specifikt önskade vissa avdelningar och fick namnet på alla anställda på respektive avdelning.  

Vi fick däremot inte tillräcklig respons och därför fortsatte vi urvalsförfarandet genom ett 

snöbollsurval, vi fick tillgång till nästa intervjuperson genom den förra vi intervjuat 

(Langemar, 2008). Detta urvalssätt ledde till tre av de sammanlagt nio intervjuerna vi 

genomförde. Vi intervjuade, utöver förstudien, en person på HR avdelningen, en person i 

ledningen, fyra personer som arbetar med affären på TV4 och tre personer som arbetar med 

det redaktionella arbetet.  

 

Vi kan inte okritiskt se respondenternas svar som sanningar. De respondenter som valt att 

ställa upp på intervju kan tänkas ha en bild av sig själva i sitt arbete som medvetet eller 

omedvetet påverkat deras svar. Då vi inte ställde frågor direkt utifrån vårt syfte bör rimligtvis 

respondenterna inte ha vetat vad det mest önskvärda svaret var. Vidare så har vi fokuserat 

främst på respondenternas gemensamma uppfattningar för att kunna förhålla oss till detta 

(Creswell, 2007). Vi har också reflekterat över varför vissa personer valde att inte ställa upp 

på en intervju. Utifrån att vi tillsammans diskuterat detta har vi kommit fram till att den 

troliga förklaringen var tidsbrist eller ointresse. Eftersom ingen annan i organisationen visste 

om att de skulle intervjuas borde det inte handla om skäl såsom rädsla för att uttrycka sin 

åsikt. 

Genomförande  

Vi har genomgående i vår forskning tillämpat en iterativ process. Vi har gått fram och tillbaka 

mellan de olika stegen för att ständigt bearbeta och utveckla vårt material ytterligare och 

genom att tydligt och omfångsrikt beskrivit och redogjort för varje steg i processen har vi 

försökt att skapat en genomskinlighet studien igenom (Aspers, 2007). Den iterativa processen 

fick oss att ändra vår ambition gällande intervjuguide. Till en början var vår ambition att 

induktivt bygga upp intervjuguiden från de personaldokument vi fick ta del av under 

förstudien, men vi valde senare att istället utgå ifrån de nio modifierade principerna. Vi valde 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi deduktivt skapat vår intervjuguide med 
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ett antal förbestämda frågor, men med en möjlighet till uppföljning genom följdfrågor 

(Aspers, 2007). Våra frågor formulerades på ett lättbegripligt sätt för att respondenterna lätt 

skulle förstå frågorna och svara spontant. Vi ställde inte direkta frågor om konceptet för att 

undvika ledande frågor då vi ansåg att det var viktigt för studiens resultat att respondenterna 

inte kände till vårt konkreta syfte, då det rimligen kunnat färga deras svar (Aspers, 2007). Vi 

reflekterade innan genomförandet över huruvida arbetet kan uppfattas som ett känsligt ämne 

att prata om dock visade ingen av våra respondenter något uttryck för detta, vare sig verbalt 

eller på annat sätt. 

 

Förstudien samt sju av våra intervjuer genomfördes på olika avskilda platser på TV4, en 

intervju genomfördes på intervjupersonens önskan avskilt i en park och den nionde intervjun 

genomfördes per telefon. Att flertalet intervjuer genomfördes på TV4 kan uppfattas 

problematiskt då respondenterna rimligen påverkats av arbetets närvaro under intervjun, men 

då detta genomfördes på respondenternas egen begäran ansåg de förmodligen inte en sådan 

närvaro vara hämmande. Vi har även reflekterat kring telefonintervjun då vi i denna 

intervjusituation gick miste om den fysiska interaktionen. Av praktiska skäl kunde denna 

intervju inte genomföras på annat vis och därför valde vi att endast använda svaren från denna 

där någon av de andra respondenterna varit av samma uppfattning. Resultaten från denna 

intervju har därför främst använts för att bestyrka vad andra respondenter sagt, men i och med 

detta kan vi ha gått miste om vissa analysenheter. Intervjuerna tog mellan 35 och 55 minuter 

och genomfördes under två veckor i april 2011. Vi genomförde alla intervjuer förutom 

telefonintervjun tillsammans där en av oss intervjuade och den andra antecknade och följde 

upp frågorna vid behov. Det kan hämma respondenten att två forskare är närvarande under 

intervjun (Aspers, 2007), men vi ansåg ändå detta lämpligt för den möjlighet som ett sådant 

intervjuförfarande gav oss.  Detta gav oss en möjlighet att ställa alla tänkbara följdfrågor och 

då vi inte ställde känsliga eller laddade frågor upplevde inte vi detta vara ett betydande 

problem, utan den interaktion som under flera intervjuer uppkom mellan alla tre kom snarare 

att bli en tillgång. Vi informerade dessutom respondenterna i god tid innan vi träffades om att 

vi skulle vara två forskare under intervjun, ingen av respondenterna misstyckte till detta och 

inte heller till att bli inspelade. Intervjuerna spelades sedan in med en mobiltelefon vilket 

gjorde inspelningen till ett diskret inslag i intervjusituationen.  

 

Vi gjorde en tidsplanering som gav oss möjlighet för reflektion och transkribering samt 

bearbetning av intervjuguiden mellan intervjuerna. Vi transkriberade datamaterialet direkt 
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efter intervjuerna och skrev ut de inspelade intervjuerna ordagrant (Aspers, 2007). Då vi 

utlovat anonymitet har vi varit noggranna med att arkivera dokumentationen och raderat 

ljudfilerna och har på så sätt förhållit oss till Vetenskapsrådets krav om ordningsamhet och 

hänsynsfullhet (Gustafson, Hermerén & Petersson, 2005).  

Analys  

Vi har valt att använda oss av de nio principerna som en grundläggande struktur uppsatsen 

igenom. Vi har därför kodat materialet utifrån nio huvudteman där den andra principen om en 

rättvis andel av produktionsresultatet har delats upp i två underteman, monetär belöning och 

emotionell belöning. På samma sätt har temat om en arbetsmiljö utan risk för ohälsa eller 

olycksfall delats upp i fysisk- och psykosocialarbetsmiljö. För att strukturera kodningen har vi 

använt oss av en färgkodning där varje tema fått en specifik färg och efter första kodningen 

har vi upprepade gånger gått igenom materialet i syfte att hitta meningsbärande strukturer i 

form av likheter, skillnader och mönster i materialet (Creswell, 2007). Vi var även 

uppmärksamma på nya teman och koder som induktivt kan uppkomma i materialet, men 

respondenternas svar gav oss inga nya analysenheter och därav använde vi oss endast av 

deduktiva koder. Därefter strukturerade vi materialet i mindmaps, en för varje princip, för att 

få en tydlig överblick av det empiriska materialet. På så sätt skapade vi konkreta enheter att 

analysera och genom teori och tidigare forskning kunde vi abstrahera dessa till en högre 

analytisk nivå.   

Resultat och analys  

I det kommande avsnittet kommer resultat och analys att redovisas disponerat utifrån de nio 

principerna. Under varje princip görs först en kort återkoppling till den innebörd med vilken 

vi använder den, sedan följer redovisning av resultat med påföljande analys. 

Princip 1. Trygget i anställningen  

Den första principen, trygghet i anställningen, är enligt Metall (1985) en förutsättning för 

förändringsvilja och enligt vår modifierade princip skapas en känsla av meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005) vilket bidrar till en vilja att investera sina resurser hos de anställda.  
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Personalomsättningen på TV4 är mycket låg, enligt HR respondenten är rörligheten under      

5 %. På TV4 har 75-80 % fasta anställningar och resterande 20 % har flytande anställningar, 

såsom frilansare, egna företagare, projektanställda och vikariat. Många av respondenterna har 

arbetat inom företaget i många år och enligt respondenterna är detta vanligt förekommande 

bland såväl de fast anställda som de flytande. Enligt respondenterna finns det på TV4 

möjligheter att byta position och/eller arbetsuppgifter vilket är en bidragande orsak till att de 

anställda stannar och ingen av respondenterna hade för avsikt att lämna företaget inom en 

överskådlig framtid. De flesta respondenterna är överens om att trygghet är ett tydligt 

karaktärsdrag på TV4. En av respondenterna menade dock att det finns en risk att bli för trygg 

på TV4. Dessa personer går under benämningen ”fat cats” vilket betyder att anställda kan 

komma att hamna i en position där de tjänar bra och får stanna trots att de inte längre arbetar 

proaktivt.   

 

Resultatet visar att det finns en vilja hos respondenterna till att inverstera sina resurser i 

företaget vilket rimligen kan förstås genom Antonavskys (2005) begrepp meningsfullhet. 

Trygghet i anställning skapar en känsla av meningsfullhet vilket bidrar till en vilja att 

investera sin tid och sin kunskap i företaget. Trygga anställningar är en bidragande faktor till 

att många anställda på TV4 stannar inom företaget under många år, men även en baksida av 

detta kan skönjas. En anställd som känner för mycket trygghet, en ”fat cat”, bör rimligtvis 

förlora viss känsla av meningsfullhet och det finns därmed en risk för att den anställde inte 

investerar mer resurser än nödvändigt. Detta resonemang talar, till viss del, emot Gallies 

(2008) forskning om kvalitet i arbetet. Den tillfredställelse som trygghet i anställning ger ska, 

enligt Gallie (2008), öka produktiviteten hos de anställda, men vårt resultat tyder på att för 

mycket trygghet får en omvänd effekt. Det kan leda till minskad tillfredställelse och 

avtagande produktivitet vilket snarare minskar kvalitén i arbetet.  

 

Sammanfattningsvis visar våra resultat att trygghet i anställningen är viktigt för upplevelsen 

av det goda i sitt arbete, men att för mycket trygghet kan ha en motsatt effekt.   



19 

 

Princip 2. En rättvis andel av 
produktionsresultatet  

Den andra principen gällande en rättvis fördelning av produktionsresultatet stödjer enligt 

Metall (1985) en delaktighet och ett engagemang hos de anställda och enligt vår modifierade 

del av principen är den emotionella belöningen av vikt framförallt för att känna en 

meningsfullhet i arbetet (Antonovsky, 2005). Vi kommer därför att dela in resultatet i två 

delar under denna princip, en monetär andel och en emotionell andel för att sedan analysera 

dem tillsammans. 

Monetär andel 

TV4 är ett företag som enligt respondenterna har produkter som är direkt mätbara i form av 

tittarsiffror och reklamintäkter. Detta menar ett par av respondenterna är något som är positivt 

då det är lättare att veta sin rättvisa andel av resultatet. På den mer affärsinriktade avdelningen 

blir de anställda bland annat lönade genom ett provisionssystem och alla respondenter på 

avdelningen anser att provisionen är ”taggande”. En av respondenterna menar däremot att det 

under högkonjunktur snarare är destruktivt att ha en provisionsbaserad lön, då respondenten 

menar att det inte finns plats att sälja allt som går att sälja och därmed går möjlig provision 

förlorad. Enligt HR respondenten är det få som kommer till TV4 främst för att lyfta sin lön, 

men flera av respondenterna är överens om att lönen är en betydande motivationskälla. En av 

respondenterna från den redaktionella avdelningen menar att en bra lön och möjlighet till 

löneförhandling var anledningen bakom valet av arbetsplats och flera på samma avdelning 

menar att lönen är en stor anledning till att stanna.  

Emotionell andel  

Samtliga respondenter menar att feedback och uppmuntran är något förekommande i arbetet. 

Majoriteten menar att den emotionella belöningen främst kommer från det närmsta nätverket i 

form av kollegor och enligt några respondenter från närmsta chef, men alla är överens om att 

det är något positivt. De flesta menar att man överlag uppmuntrar och grattar varandra, att 

man hjälper till när någon har det tufft och en respondent uttryckte det som att man förstärker 

det som fungerar. Huruvida chefer ger en rättvis andel emotionell belöning till den enskilde 

var dock omstritt. Ett par respondenter menade att det inte finns någon som helst individuell 

coachning eller feedback medan andra menade att den individuella belöningen och 

coachningen är ett ofta förekommande inslag i arbetet.  
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Resultatet visar att oavsett avdelning så är den monetära belöningen en motivationskälla för 

att arbeta. Metall (1985) menar att en rättvis andel monetär belöning genererar ett 

engagemang och en delaktighet. Detta engagemang verkar rimligen vara det tydligaste utfallet 

för de anställde med provisionsbaserad lön som grundas i direkt mätbara resultat. Det som 

driver den anställde i att få sin rättvisa del av det monetära resultatet gestaltas dock även hos 

anställda med enbart fast lön. Löneförhandlingar verkar rimligen, likt den provisionsbaserade 

lönen, skapa ett driv och en vilja att investera sina resurser i företaget (Antonovsky, 2005).  

 

Resultatet visar att de anställda även drivs av den emotionella belöningen där en rättvis 

feedback på den enskilde personens arbete är en viktig motivationskälla. Rimligen handlar 

detta om att en sådan feedback och en uppmuntran som Karasek och Theorell (1990) 

definierar som det sociala stödet. Denna feedback skapar rimligen en känsla av att det var värt 

att investera sina resurser och att man därav kommer att göra det igen (Antonovsky, 2005). En 

rättvis andel av äran och berömmelsen är sannolikt av stor vikt för den anställdes ego och 

självförtroende och skapar genom detta en mening med att vidare investera sina resurser. I ett 

företag som detta där de anställda tjänar över vad som behövs för att klara sina grundläggande 

utgifter och leverne bör rimligen den monetära andelen kunna utgöra en del av den mening 

som höjer självförtroendet och därmed också viljan att investera sina resurser i företaget.  

 

Sammantaget är denna aspekt av ”det goda arbetet” av minst lika stor vikt nu som när Metall 

formulerade sin princip. Trots nya arbeten och en ny arbetsmarknad är rättvisa ekonomiska 

incitament en faktor som får de anställda att vilja investera sina resurser i arbetet. Men den 

emotionella belöningen har i denna studie, likt annan forskning, visat sig vara en viktig faktor 

för de anställdas upplevelse av det goda och motiverande i arbetet. 

Princip 3. Medbestämmande i företaget  

Metall (1985) menar med den tredje principen att ett medbestämmande är en förutsättning för 

ökad produktivitet och med vår modifierade del kompletteras det med möjligt inflytande över 

sin egen arbetssituation.  

 

HR respondenten menar att lyhördhet är TV4:s överlevnadsstrategi och att planeringen av 

arbetet kommer nedifrån medan ledningsrespondenten menade att det snarare handlar om 

kommandogivning uppifrån, men i växelverkan med frihet under ansvar. Resterande 
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respondenter menade att de kunde påverka sin egen arbetssituation, vilket framkom genom 

faktorer som att lägga sitt eget schema, få säga vad dem tycker, ha möjligheter till att byta 

arbetsroll utifrån egen vilja, planera sitt arbete och sina arbetstider samt en viss frihet gällande 

plats för arbetet. Upplevelsen av frihet under ansvar var återkommande, men graderna av det 

skiljde sig åt mellan respondenterna. Respondenter från båda avdelningar menade att man är 

fri i sin tillvaro, men att man inte kan ändra grundläggande rutiner eller påverka 

organisationen i stort. Flertalet respondenter menade dock att de inte var intresserade av ett 

sådant organisatoriskt inflytande.   

 

Nej, alltså jag kan planera saker som jag själv ska göra men att påverka TV4 som helhet – nej, men 

varför skulle jag vilja göra det? 

 

Respondenterna var ense om att inflytandet över sina arbetsuppgifter gjorde att de kunde 

hantera kraven och därav är detta inflytande det viktiga för den anställde.  

 

Medbestämmande i TV4 gestaltas genom ett genomgående inflytande över sin egen 

arbetssituation vilket rimligen är en anledning till att samtliga respondenter ansågs sig kunna 

hantera de krav som ställs på dem, detta talar för Karasek och Theorells (1990) teori om 

beslutanderätt. Resultatet tyder på att inflytandet över sitt arbete är viktigare för känslan av 

hanterbarhet än ett inflytande över organisationen i stort och detta kan rimligtvis förstås 

genom Antonovskys (2005) definition av begreppet. Om den anställde upplever sig ha 

kontroll över sig egen arbetssituation så skapas en stark känsla av hanterbarhet, denna bör i 

sin tur sannolikt hjälpa den anställde att möta de organisatoriska omständigheterna allt 

eftersom och därav är det enskilda inflytandet av större vikt. Detta resonemang talar även för 

Gallies (2008) dimension gällande självständighet då han helt utelämnar det organisatoriska 

inflytandet då han menar att det är graden av inflytande över sin egen arbetssituation som 

skapar kvalitet i arbetet.  

 

Trots att respondenterna anser att de i stort inte kan påverka organiseringen visar resultatet att 

det rimligen finns möjligheter till ett visst medbestämmande i organisationen. Detta då nya 

arbetsuppgifter och framförallt nya roller skapats utifrån de anställdas tyckande och önskemål 

därav kan rimligen möjligheten att påverka organisationen i stort vara större än vad 

respondenterna upplever. Det kan dock rimligtvis vara så att anställda i ett välorganiserat 

företag, utan större organisatoriska motsättningar, upplever att maskineriet fungerar som det 
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ska och därför inte känner något behov av att påverka det som fungerar.  Skulle studien 

således replikeras på ett annat företag, där organisatoriska problem är mer närvarande, skulle 

resultatet kunna komma att se annorlunda ut.  

 

Sammanfattningsvis så är någon känsla av inflytande över sitt arbete betydande för ”det goda 

arbetet” oavsett vad det är den anställda kan och vill påverka.  

Princip 4. En arbetsorganisation för samarbete 

Metall (1985) menar med den fjärde principen att arbetet måste organiseras på gruppnivå och 

vi har kompletterat principen med ytterligare komponenter för ett välfungerande samarbete.  

 

Samtliga respondenter menar att samarbete ständigt är närvarande i arbetet, att det definitivt 

uppmuntras från högre instanser och att en samsyn är en nödvändighet. Dock anser 

majoriteten att det förekommer glapp mellan avdelningarna på TV4 och att det därav krävs en 

ökad kunskap om varandra. De flesta respondenter är överens om att en viss typ av samarbete 

är omöjligt och att samarbetet främst sker inom sin avdelning eller med närliggande 

avdelningar. Respondenterna menar att detta beror på särintressen och en respondent 

förtydligar detta genom att påpeka att kommersiella och redaktionella samarbeten inte alltid 

passar sig. Flertalet respondenter menar att det alltid funnits läger mellan olika avdelningar 

vilket hindrar ett gott samarbete.  

 

Klart att samarbete uppmuntras, allt annat vore vansinne, men allt platsar inte i en nyhetssändning 

och i det sammanhanget är vi som en isolerad ö här på fyran… och så måste det nog förbli. 

 

Trots särintressen och ej allomfattande samarbeten uttrycker alla respondenter en positiv och 

belåten bild av samarbetet med sina kollegor. Då de gentemot varandra definierar sina 

relationer som goda, ärliga, kamratliga samt fyllda med respekt och tillit. Flera av dem pratar 

om att de är som ”en familj” och menar att människorna på företaget tillsammans skapar en 

öppen och vänlig stämning. Ett flertal av respondenterna menar att människorna var en 

anledning till att man tog anställning och även en anledning till att man stannar. Ifrån HR 

avdelningens sida betonar man vikten av goda relationer och de arbetar med detta genom 

gemensamma fester och annat ”trevligt”, som bland annat frukostmöten och födelsedagar på 

jobbet.  
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Resultatet visar att arbetet på TV4 i många fall organiseras på gruppnivå och att 

respondenterna beskriver relationerna inom avdelningarna med ord som tillit och ärlighet 

tyder enligt Barberich och Gardner (2000) på goda samarbeten. Resultatet indikerar sålunda 

på att samarbetena är goda inom respektive avdelning eller arbetsgrupp, men att det finns en 

problematik med samarbeten över gränserna. En ökad integrering önskas, men då flertalet 

avdelningar arbetar med så olika intressen gör det svårt att upprätthålla ett informativt stöd 

mellan avdelningarna, då kunskapen om varandras arbeten inte är vitt utbredd. I ett företag 

som detta är mycket information konfidentiell fram till sändning vilket ytterligare förhindrar 

det informativa stödet mellan avdelningarna (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet tyder 

således på att den polarisering som man enligt Metall bör undvika till viss mån de facto finns 

på TV4 (Svenska metallindustriarbetarförbundet, 1985).  

 

Sammanfattningsvis visar våra resultat att ett välfungerande samarbete är avgörande för 

upplevelsen av det goda i arbetet, men gällande polariseringen ger vår studie ett annat resultat 

än Metall (1985). Att ha goda relationer i det dagliga arbetet är enligt vår studie en av de 

viktigaste faktorerna för upplevelsen av ”det goda arbetet”, men gränsöverskridande 

samarbeten är av mindre betydelse. I stora organisationer med ett antal självgående 

avdelningar behöver rimligen inte det gränsöverskridande samarbetet vara en nödvändighet 

utan det som erfordras är snarare en viss uppdelning av arbetsplatsen. Detta kan se annorlunda 

ut beroende på organisationens sammansättning och storlek, men vår studie visar att den 

kompletterade delen av principen, ett välfungerande samarbete, är av större relevans för ”det 

goda arbetet” än en helt integrerad arbetsplats.  

Princip 5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten  

Metall (1985) menar med den femte principen att alla arbeten bör vara hela i bemärkelsen av 

ett icke monotont och/eller uppdelat innehåll, vår modifierade princip inkluderar även 

väldefinierade arbetsuppgifter och mål.  

 

Det ligger absolut en glädje i att bli ålagd en uppgift som jag vet hur jag ska lösa, varför jag ska lösa 

den och att jag sen lyckas lösa den.   

 

Resultatet visar att det råder vissa meningsskiljaktigheter huruvida de anställda upplever sig 

ha väldefinierade arbetsuppgifter och mål, men samtliga respondenter anser sig i någon form 

ha en definition av sitt arbete. Ledningsrespondenten menar att det är yrkesrollen i sig som är 
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definitionen, men hur de anställda väljer att arbeta utifrån denna är upp till var och en. På den 

redaktionella avdelningen poängterar flera av respondenterna att ”nyheter är en färskvara” 

vilket resulterar i att man inte alltid vet vad man ska göra och att varje dag är ”ett nytt ark”. På 

denna avdelning är de anställda även styrda av tekniken vilket betyder att deras 

arbetsbeskrivningar utvecklas och förändras emellanåt. På den affärsinriktade avdelningen 

handlar det snarare om en tydlighet i målen, respondenterna menar att målen är lätta att mäta 

då det alltid handlar om att ”x antal kronor ska in”. Flertalet respondenter på denna avdelning 

menar att även om målen är tydliga så kontrolleras detta sällan, men att det inte är ett problem 

då kraven är tydliga.  

 

Gällande det sociala ansvaret upplever samtliga respondenter att TV4 har en tydlig profil. 

Respondenterna menar att kanalen profilerar sig som trovärdig och seriös, men i kombination 

med god underhållning. Uttryck som lojalitet och stolthet var vanligt förekommande när de 

pratade om att vara anställd på TV4. För samtliga respondenter är det sociala ansvaret 

närvarande och viktigt. Det gestaltar sig på skilda sätt för avdelningarna, men är 

medvetandegjort i det dagliga arbetet för samtliga.  

 

Resultatet visar att ingen av respondenterna upplever sig vara begränsade i sitt arbete, men att 

deras arbetsuppgifter och mål inte heller alltid är väldefinierade. Trots detta tycks 

respondenterna uppleva en känsla av begriplighet och därmed kan de ändå se sitt arbete som 

ordnat och sammanhängande (Antonovsky, 2005). Detta betyder rimligtvis att både ha 

väldefinierade arbetsuppgifter och mål inte är avgörande för den anställdes upplevelse av det 

hela arbetet, men att det krävs någon form av definiering för att känna en begriplighet och se 

helheten av sitt arbete (Antonovsky, 2005). Detta kan rimligtvis gestaltas på olika sätt 

beroende på ens yrkesroll och organisationen man arbetar i. I vår studie gestaltas detta främst 

på två olika sätt, den affärsinriktade avdelningen finner helheten i sitt arbete genom tydligt 

definierade budgetmål medan den redaktionella avdelningen snarare finner sin begriplighet i 

väldefinierade arbetssätt. En otydlighet i arbetet försvårar upplevelsen av det goda i arbetet, 

men vad studien visar är att en definition enligt principen inte alltid är vad som krävs för att 

känna hanterbarhet och begriplighet över sitt arbete.  

 

Vårt resultat talar för Barberich och Gardners (2000) forskning då det sociala och moraliska 

ansvaret är viktigt inom denna bransch för arbetets helhet. Dock tycks vårt resultat tala mot en 

viss del av deras forskning då den redaktionella avdelningen får stöd från de mer 
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affärsmässiga avdelningarna gällande neutralitet, trovärdighet och moraliska aspekter. 

Huruvida betydelsen av detta ansvar är närvarande utanför denna bransch kan vi utifrån vår 

studie inte uttala oss.  

 

Sammanfattningsvis så är någon form av definition viktig för att uppleva helheten av arbetet, 

men vad som definieras och hur tydlig definitionen är visar vår studie inte vara avgörande.  

Princip 6. Utbildning - en del av arbetet  

Vi menar likt Metall (1985) med denna princip att alla ska ha rätt till utbildning för att 

upprätthålla sitt arbetsmarknadsvärde.  

 

På grund av den bransch som företaget verkar inom krävs en konstant utveckling av 

arbetsroller och ansvarsområden menar samtliga respondenter. Detta medför enligt en av 

respondenterna att det krävs en multikompetens och HR respondenten talar om ett framtida 

utvecklingskrav på kompetensväxling, där man måste ”kunna spela på alla strängar på sin 

lyra”.  

 

Kompetensutveckling finns ju om man vill, men alltså det är ju svårt att hänga med i svängarna, idag 

ska ju alla vara så jäkla multikompetenta.  

 

Denna utveckling har medfört att majoriteten av våra respondenter har fått chansen att 

utvecklas i sin anställning och utvecklat sin kompetens till att inneha fler arbetsuppgifter. Att 

TV4-skolan finns med introduktionsutbildningar samt utbildningar av mer praktisk art som 

t.ex. mailhanterare eller PowerPoint är samtliga respondenter medvetna om, men gällande 

möjlighet till vidare utbildning råder det skilda meningar om. Det generella mönstret enligt 

flertalet respondenter är att det är svårt att få utbildning baserat på sina individuella behov. 

Men resultatet visade några exempel på individuella kurser som respondenterna hade 

genomfört som säkerhetskurs, ledarskaputbildning, engelska och PR-skola, såväl internt som 

externt. Ett flertal respondenter menar att karriärstegen på TV4 är begränsad. De menar att det 

går att utvecklas till viss del, men på grund av en låg rörlighet så öppnar sig inte många högre 

positioner för de anställda. Men en våra respondenter har fått en helt ny roll skapad efter sina 

och företagets behov och menar därför att möjligheter finns, men att det handlar om att 

utnyttja dem. 
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I och med branschens ständiga utveckling och krav på multikompetens så är det likt Metall 

(1985) menade redan på 80-talet viktigt med utbildning för att den anställde ska behålla sitt 

värde på arbetsmarknaden. Såväl Gallie (2008) som Karasek och Theorell (1990) menar i 

detta sammanhang att vikten ligger i att utvecklas i sin kunskap och lära nytt. Våra resultat 

tyder på att som anställd på TV4 finns en möjlighet till att lära nytt, men att de anställda mer 

sällan får utvecklas i sin nuvarande kunskap. Då respondenterna upplever att de inte 

kunskapsmässigt utvecklas i sin arbetsroll kan de sannolikt inte heller uppleva en ökad känsla 

av begriplighet (Antonovsky, 2005), då en breddning av kompetensen snarare skapar ett större 

arbetsområde att hantera än en ökad känsla av begriplighet. Genom detta ökar möjligheten att 

kunna hantera fler saker i sitt arbete, men de anställda får sällan möjlighet att spetsa sin 

kunskap och därmed finns en risk för att känslan av begriplighet försvagas.   

 

Sammantaget så är utbildning och framförallt utveckling för den anställda en faktor som är 

lika viktig idag som på 80-talet för upplevelsen av ”ett gott arbete”. Men vad vår studie visar 

är en utveckling som tar steget bort från nischad kunskap mot ett bredare kunnande med en 

möjlighet att växla mellan arbetsuppgifter och i sin kompetens.  

Princip 7. Arbetstider utifrån sociala krav  

Med denna princip menar Metall (1985) att arbetstider ska anpassas utifrån de anställdes 

sociala krav och att den anställde inte ska underordnas produktionssystemet och vår 

modifierade princip kompletterar med vikten av balans mellan arbete och familj (Gallie, 

2008). 

 

Detta resultat skiljer sig åt mellan avdelningarna. Samtliga respondenter upplever en relativt 

stor frihet gällande arbetstider, men friheten uttrycks på olika sätt. På den redaktionella sidan 

så kan dagarna vara långa, men när arbetsdagen är slut så arbetar de inte vidare även om det 

de alltid är nåbara. Vissa på denna avdelning har en flexibel arbetsstation och har inte ett fast 

skrivbord eller kontor. På den mer affärsmässiga avdelningen menar respondenterna att de har 

en säsongsbetonad arbetsbelastning. Under högsäsong anser de sig arbeta mer eller mindre 

dygnet runt och en av respondenterna tillade att det under denna period inte ens finns 

utrymme för personliga tragedier. På denna avdelning har de anställda fasta arbetsstationer, 

men samtliga respondenter anser sig snarare ha en flexibel arbetssituation. De var överens om 

att det inte finns ett tydligt slut på arbetsdagen, men att det är upp till var och en hur mycket 
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de vill ta på sig utöver vanlig kontorstid. Ingen av respondenterna anser det vara ett problem 

att vårda sjukt barn, gå till tandläkaren på arbetstid eller ens ”att köpa en ny skjorta”.  

 

Ingen av respondenterna antydde en upplevd obalans mellan arbete och familj i vardagen 

vilket enligt Gallies (2008) forskning tyder på kvalitet i arbetet. Dock kan det, av en 

respondent, upplevda problemet med att det i vissa perioder inte finns utrymme för personliga 

tragedier tyda på motsatsen. Även om resultatet visar att respondenterna upplever att de kan 

hantera de sociala krav som ställs på dem kan den otydliga gränsdragningen mellan arbete och 

fritid rimligen leda till en försvagad känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 2005). För mycket 

arbete på fritiden bör rimligen leda till minskad hanterbarhet över sin fritid såväl som att fritid 

under arbetstid bör kunna leda till minskad hanterbarhet på arbetet.   

 

I vår studie har vi sammanfattningsvis funnit att principen om arbetstider utifrån sociala krav 

rimligen skulle kunna vara en del av princip tre om medbestämmande i företaget. Detta då 

principen snarare handlar om en möjlighet till inflytande och en påverkan över när och vart 

man arbetar än om vilka specifika tider man arbetar. Då mycket har förändrats på 

arbetsmarknaden sen principen författades av Metall 1985 kan den i dag kännas överflödig 

som självstående princip. Att kunna hantera de sociala kraven är fortfarande av stor vikt för 

upplevelsen av ”det goda arbetet”, men med tillräcklig möjlighet till inflytande över sin egen 

arbetssituation bör detta bli hanterbart.  

Princip 8. En jämlikhet på arbetsplatsen  

Metall (1985) menar med den åttonde principen att alla ska ha samma rättigheter och 

möjligheter på arbetet. 

 

Samtliga respondenter upplever en jämnt fördelad arbetsstyrka på TV4 gällande kön, ålder 

och etnicitet. Enligt HR respondenten så arbetas det på TV4 mycket med jämlikhet i form av 

till exempel lönekartläggningar, uppmuntran till lika föräldraledighet och interna såväl som 

externa mångfaldskampanjer. Flera respondenter menar dock att de traditionella könsrollerna 

gestaltas på TV4, men att det till viss del håller på att luckras upp. Samtliga respondenter är i 

det stora hela nöjda med hur det idag ser ut gällande jämlikheten på TV4 och är medvetna om 

att det jobbas för den.  
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Resultatet visar att TV4 tydligt har tagit ställning i jämlikhetsfrågan och att de enligt våra 

respondenter i stor utsträckning har lyckats med sitt arbete. Respondenterna är överens om att 

TV4:s möjlighetsstruktur är tillgänglig för alla, men att de traditionella könsrollerna 

fortfarande dominerar och således kan ytterligare en uppdelning av arbetsplatsen skönjas i 

vårt resultat. Slutligen så uppfattar vi utifrån resultatet att jämlikhet snarare handlar om en 

tillgång till ”det goda arbetet” än den enskildes upplevelse av det.    

Princip 9. En arbetsmiljö utan risker för ohälsa 
och olycksfall 

Med den nionde principen menar Metall (1985) att de anställda ej ska behöva riskera att 

skadas av sjukdom eller olycksfall på sitt arbete. Då arbetsmiljön inkluderar såväl fysiska som 

psykosociala aspekter kommer vi under denna princip dela upp resultatet och analys i två 

delar.  

Fysisk arbetsmiljö  

Respondenterna upplever den fysiska arbetsmiljön som stökig, kall, bullrig och trång. De 

menar också att det är ett kontorslandskap med dålig luft och med minimala skrivbord där det 

är svårt att vara privat och att de har en utsikt över motorvägen, men samtidigt att det var fint, 

rent och helt. Samtliga respondenter var medvetna om att det praktiskt arbetas för en god 

arbetsmiljö och respondenterna nämnde alltifrån förmåner och friskvård till skyddsronder och 

arbetsmiljöutredningar.  

 

Ur respondenternas svar kan vi utläsa att det på TV4 finns indikatorer på vad, som utifrån 

princip nio, men också arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen, 1977:1160), rimligen skulle 

kunna klassificeras som en riskfylld arbetsmiljö. Trots detta så gav respondenterna intrycket 

av att de fysiska konsekvenserna som nämns i Metall (1985) princip inte är något frekvent 

förekommande och faktorer som förebyggande arbete, tillgång till fysiska förmåner och andra 

åtgärder gavs större utrymme i respondenternas svar. De upplevda effekterna av en riskfylld 

arbetsmiljö försvagas sannolikt av det goda som upplevs i miljön. En annan rimlig förklaring 

till att den riskfyllda fysiska miljön inte tycks bekomma respondenterna är att många av dem 

inte spenderar hela sina arbetspass på plats och således blir dessa problem inte ständigt 

närvarande. Skulle vi fått tillgång till anställda på andra avdelningar på TV4 skulle vi 

följaktligen kunnat erhålla andra resultat.  
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Psykosocial arbetsmiljö  

Samtliga respondenter var överens om att det på TV4 är ett varmt, trevligt och välkomnande 

klimat. Respondenterna upplevde att det arbetades relativt lite förebyggande gällande den 

psykosociala arbetsmiljön, men att det finns gott om resurser att tillgå när problem uppstått.  

HR respondenten menar dock att det ständigt arbetas förebyggande för detta genom 

medarbetarsamtal, återkoppling och förstärkning av det som fungerar. Flera respondenter 

poängterar tempot, den energiska stämningen och stressen, inte minst på den affärsinriktade 

avdelningen och alla respondenter var överens om att man på TV4 måste ha en relativt hög 

stressnivå. 

 

Resultatet visar att den psykosociala arbetsmiljön är god gällande klimatet, men en anställd på 

TV4 bör ha en hög stresströskel för att klara av arbetet. Enligt respondenterna så händer det 

dock att anställda på TV4 blir utbrända eller upplever oro och ångest över sitt arbete, vilket 

rimligen kan ses som en konsekvens av vad respondenterna upplever som avsaknaden av ett 

förebyggande arbete. Detta är dock någonting som arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen, 

1977:1160) uttryckligen kräver och HR respondenten kunde i motsats till resterande 

respondenters svar konkret påvisa att sådant förebyggande arbete genomförs. Resultatet tyder 

således på att det snarare handlar om ett kommunikationsproblem än brister i arbetet för en 

god psykosocial arbetsmiljö.     

Diskussion  

Vårt övergripande syfte med studien var att undersöka i vilken utsträckning Metalls (1985) 

nio principer fortfarande är relevanta för förståelsen av ”det goda arbetet” inom ett modernt 

företag inom en modern bransch. Vi valde att utgå ifrån Metalls (1985) koncept för dess 

allmängiltighet och grundläggande aspekter av ”det goda arbetet”, detta har vi dock inte 

kunnat göra helt okritiskt då de författades i en annan tid, en annan kontext och för ett annat 

syfte. Våra resultat och vår analys indikerar dock på att Metalls (1985) nio principer, om än 

utvecklade och kompletterade med annan teori bär på en allmängiltighet som på ett 

grundläggande sätt ger uttryck för vad som konstituerar upplevelsen av det goda arbetet. Då 

de olika principerna och dess innebörd i någon mån har berörts i tidigare forskning, om 
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arbetet i allmänhet och om det goda i arbetet i synnerhet, har vi rimligen även funnit stöd för 

att teoretiskt bekräfta principernas relevans.  

 

Vårt resultat tyder vidare på att Metalls (1985) nio principer med viss modifiering kunnat 

användas i empirin och konceptets allmängiltighet är av betydelse för att möjliggöra någon 

form av generalisering av ”det goda arbetet”, men här finns också en problematik. I och med 

att vi utgår ifrån människors upplevelser och att det handlar om något så komplext som 

arbetet är det svårt att fånga upp alla unika perspektiv. Personer på olika arbetsplatser, och i 

olika yrkesroller och anställningar har olika förutsättningar och egenskaper för att uppleva 

olika aspekter av arbetet. Vår studie visar dock att dessa nio principer är betydande för 

upplevelsen av ”det goda arbetet”, men vilka som är av mest betydelse och i vilket avseende 

skiljer sig åt mellan respondenternas upplevelser.  

 

Vi bedömer att vi lyckats besvara båda våra frågeställningar. Trots att studien är genomförd 

över tjugofem år senare i en så vitt skild bransch från den bransch inom vilken principerna 

utformades förefaller principerna vara giltiga. Detta indikerar på att den allmängiltighet vi 

initialt uppfattade hos Metalls (1985) nio principer får stöd. Relevansen av de modifieringar 

som vi gjort av principerna styrks av vårt resultat då de modifierade principerna lyckades 

fånga upp vad som enligt respondenterna var betydande för ett gott arbete. Genom 

Antonvskys teori KASAM (2005) kunde vi fånga upp en emotionell synvinkel vilket Metalls 

(1985) koncept saknade dock har denna teori likt Metalls koncept en generalitet. 

Problematiken som våra resultat visat är den komplexitet som människans upplevelser 

innebär. Vad som varit mening för en respondent har inte varit det för en annan, att se till den 

generella människan har visat sig vara svårt. Även i Karasek och Theorells (1990) teori finner 

vi liknande begränsningar. Med en avsikt att generalisera över yrkesgrupper kan även denna 

teori ha en alltför allmängiltig och oproblematisk bild av verkligheten. Dock har våra resultat 

visat att vårt analytiska verktyg rimligen bör grundas i en sådan generalitet då de nio 

modifierade principer både upplevts av våra respondenter och i någon mån varit betydande för 

dem gällande upplevelsen av det goda i arbetet. Detta betyder dock inte att det teoretiska 

analytiska verktyg bör användas som ett mätinstrument för hur gott ett arbete är, men att de 

nio principerna rimligen bör vara en grund för konstitutionen av ”ett gott arbete”.  

 

Våra resultat visar att de dimensioner som enligt Gallie (2008) är av betydelse för kvalitet i 
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arbetet är av vikt för upplevelsen av ”det goda arbetet”, således talar våra resultat för Gallies 

forskning. Även Barberich och Gardners (2000) forskning stöds till stor del av våra resultat, 

främst då våra respondenter fann det sociala ansvaret som närvarande och av betydelse. Det 

bör dock diskuteras vad denna forskning kunnat bidra med om studien genomförts i en annan 

bransch i synnerhet då vår ambition var att pröva allmängiltigheten i principerna.       

 

Ett resultat av vår studie är att det modifierade konceptet inte är fullständigt, att även det bör 

utvecklas. Genom att inkludera motivation i en framtida användning av principerna skulle 

rimligen detta inkluderande fånga upp betydande motivationskällor då våra resultat visar att 

detta gestaltas i mer än den monetära och emotionella belöningen.  

 

Resultaten antyder att grunden för upplevelsen av ”det goda arbetet” inte enbart handlar om 

arbetssituationen. Det förefaller vara så att balansen mellan arbete och fritid är viktig för hur 

den anställde upplever sitt arbete. Detta tyder på att en möjlig framtida frågeställning skulle 

kunna vara om arbetssituationen verkligen kan ses som frikopplad från fritiden. Inom ramen 

för en sådan frågeställning kan rimligtvis Karasek och Theorells (1990) kritiseras då de inte 

ser till den anställdes fritid. Då gränslösa jobb blir allt vanligare på den moderna 

arbetsmarknaden blir denna fråga sannolikt än viktigare då en frikoppling mellan arbete och 

fritid blir allt svårare att göra. Då principerna om arbetstider och medbestämmande inte 

distinkt går att särskilja från varandra skulle ett inkluderande av ett resonemang om den 

anställdes möjlighet till inflytande över sina arbetstider vara en möjlig breddning av principen 

om medbestämmande och principen om arbetstider skulle kunna exkluderas. 

 

En annan möjlig framtida frågeställning är huruvida ett kortsiktigt behov av förändrade 

arbetsuppgifter såväl som ett långsiktigt behov av att behärska nya kompetensområden ska 

tillgodoses för möjligheten att uppleva sitt arbete som gott. Detta då resultaten indikerar på att 

den moderna organisationen ställer allt högre krav på multikompetens och kompetensväxling.  

 

Resultaten har gett oss en insikt i att den infallsvinkel vi haft i och med enskildas subjektiva 

upplevelser inte kunnat fånga upp vad som gör jämlikhet viktigt för den anställde. Resultatet 

tyder på att frågan var av betydelse för respondenterna, men att dra slutsatser från deras svar 

visade sig vara problematiskt. Detta då respondenterna inte definierade sin egen upplevelse av 

jämlikhet utan svarade utifrån hypotetiska siffror och allmänna samhälliga mönster. Därför 
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kvarstår frågan om denna princips relevans för upplevelsen av ”det goda arbetet”, kanske det 

snarare är en fråga för den goda arbetsplatsen.  

 

Detta forskningsfält har genomgått utvecklingar och kommer rimligtvis att fortsätta att 

utvecklas i och med olika ambitioner att nå kunskap om arbetets roll i t.ex. effektiviteten, 

hälsan eller välfärden. Den insikt vi nått genom vår studie är att denna utveckling kräver ett 

inkluderande av den anställdes upplevelser, men också att dessa upplevelser kan bidra med 

vidare perspektiv på arbetet. ”Det goda arbetet” konstitueras av ett flertal grundläggande 

komponenter och denna studie har gett oss insikt i att samspelet mellan dessa har en 

betydande påverkan på de anställdas upplevelser och bör därför rimligen inbegripas i framtida 

forskning om arbetet. Konceptet i sig kan dock komma att ställas inför utmaningar. I och med 

ett växande kunskapssamhälle med fokus på flexibilitet och kompetensväxling kan 

innebörden av principerna förlora relevans i framtiden. En trygghet i anställningen kommer 

möjligtvis inte vara lika viktigt som en flexibel arbetssituation. De gränslösa jobben kan 

komma att spela ut vissa aspekter som idag ses som betydande för den fysiska arbetsmiljön, 

med tanke på att den fasta arbetsstationen redan idag är på väg bort. Likaväl som att det för 25 

år sedan, när principerna för första gången formulerades, inte fanns begrepp som utbrändhet 

så är det idag svårt att ha en uppfattning om hur det framtida arbetet kommer att se ut. 

Följaktligen är det viktigt att ständigt utvärdera konceptets allmängiltighet och relevans för att 

kunna fånga upp nya betydande upplevelser av ”det goda arbetet”.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat här?  

Anställningsform? 

Beskriv en vanlig dag på ditt arbete här på TV4? 

 

1)Vad fick dig att söka arbete här på TV4? 

2) Vilka visioner finns på TV4?   

2a) Upplever du att man arbetar tillsammans för att uppnå dessa? (Hur då?) 

3) Samarbetar du/din avdelning med andra avdelningar? (Hur ofta? Vilket syfte?) 

3a) Anser du att samarbete över avdelningsgränserna är något som uppmuntras på TV4? (Hur då?) 

4) Beskriv din relation till dina arbetskamrater? (Feedback, samarbete) 

4a) Vet dina arbetskamrater om när du nått ett av dina mål? (Hur reagerar dem då?) 

5) Upplever du att du kan påverka organisationen och i så fall på vilket sätt? (den dagliga planeringen, 

organiseringen av arbetet).  

6) Hur upplever du att din arbetsroll är definierad? (Tydligt/otydligt)  

6a) Hur upplever du att dina individuella mål är definierade? (Tydligt/otydligt) 

6b) Upplever du att du kan påverka ditt arbete? (Hur du arbetar för att nå målen?)  

7) Vilka krav ställs på dig i ditt arbete?  

7a) I vilken utsträckning upplever du att du kan hantera dessa krav? (Varför?)  

8) Hur många timmar arbetar du i snitt per dag?  

8a) Har du möjlighet att arbeta hemifrån eller från andra ställen?(flexibel arbetsplats) (i så fall, hur ofta 

inträffar det?)  

9) Hur ser du på möjligheterna att utvecklas i din anställning? 

9b) Hur ser du på möjligheterna att utvecklas i ditt yrke?  

9c) Vad gör arbetsgivaren för att du ska utvecklas? 

9d) Hur ser du på framtiden gällande arbete?  

10) Vad motiverar dig i din anställning på TV4?  

10a) Vad motiverar dig i ditt yrke? 

11) Vad har du för erfarenhet av TV4-skolan?  

11a) Har du fått någon möjlighet att gå någon annan utbildning eller fått kompetensutveckling eller 

liknande? 

12) Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö? 

12a) Vet du om det arbetas praktiskt med denna? 

13a) Hur upplever du din psykosociala arbetsmiljö? (arbetsmängd, arbetstempo, socialt stöd, varierat 

arbete, ständiga förändringar – otrygghet i anställningen).   

13a) Vet du om det arbetas praktiskt med denna? 

14) Hur upplever du som anställda att TV4 hanterar, som det stora medieföretag ni är, har ett visst 

samhälleligt inflytande och därmed ansvar? (Tas det upp från en högre instans?) 

15) Hur upplever du att TV4 framställer sig som arbetsgivare? 

 

Har du något mer att tillägga? 
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