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Abstract 
 
The purpose of this study was to evaluate what the employees of 

Luftfartsverket (Swedish Civil Aviation Administration) think is 

important for a socially and economically sustainable development. A 

qualitative questionnaire was designed and handed out to a random 

sample of the employees by email. The results showed that all the 

questionnaire´s statements within the social dimension of sustainable 

development were perceived as important while the statements within 

the economic dimension were perceived as less important. The 

statement “the same career opportunity for men and women” was 

valued as the most important. Women ranked the subjects security of 

employment, competence development, well designed place of work, 

good co-operation with colleagues and acceptable work-load higher 

than men. All in all the opinions of Luftfartsverket´s employees agree 

with Agenda 21´s outlines to reach a sustainable development.     
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I n l e d n i n g  
 

Vår planets framtida livsduglighet hotas idag av framför allt människans överkonsumtion och 

överpopulation. Dessa beteenden leder till växthuseffekten, uttunning av ozonlagret, 

utarmning av jordbruk och fiskbestånd samt utsläpp av gifter. För att jorden skall vara 

livsduglig för kommande generationers människor måste vi ändra våra skadliga beteenden 

och nå en hållbar utveckling (Oskamp, 2000).    

 

Hållbar utveckling 
 

FN:s generalförsamling tillsatte 1983 Världskommissionen för Miljö och Utveckling, WCED, 

med Gro Harlem Brundtland som ordförande. Kommissionens syfte var att formulera ett 

världsprogram för förändring eftersom det globala miljösamarbetet hade försämrats sedan 

FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 (IEH, 2003). 

 

1987 lanserade kommissionen begreppet hållbar utveckling i rapporten ”Vår gemensamma 

framtid”. Hållbar utveckling definierades som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(WCED, 1987, s 363). Begreppet består av tre ömsesidigt beroende dimensioner; social 

hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet, som alla måste vara uppfyllda för 

att hållbar utveckling skall kunna vara möjlig. Kommissionens rapport betonar att det behövs 

en attitydförändring i miljöarbetet, politiska åtgärder och att världens invånare måste handla i 

miljöförebyggande syfte för att lyckas (WCED, 1987). 

 

Agenda 21 
 

FN höll 1992 en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, UNCED, där 

Världskommissionens rapport togs upp. Vid konferensen enades de samlade 181 staterna 

kring fem dokument, varav ett kom att heta ”Agenda 21”. Agenda 21 betyder dagordning för 

det 21:a århundradet, och är ett handlingsprogram för att få bukt med de största miljö- och 

utvecklingsproblemen i världen. Det innehåller mål, åtgärder samt medel för genomförande 

för att uppnå hållbar utveckling inom dess tre dimensioner. Handlingsprogrammet är politiskt 
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och moraliskt förpliktigande men inte juridiskt för de stater som antog dokumentet. Ansvaret 

för att lyckas följa Agenda 21s handlingsplan ligger främst hos nationernas regeringar, det är 

deras uppgift att uppmuntra människor och organisationer på alla nivåer i samhället att ändra 

vanor och beteenden som skadar miljön för att uppnå en hållbar utveckling. Det är också 

viktigt att enskilda individer, grupper och organisationer blir delaktiga i beslut om 

tillvägagångssätt för att uppnå hållbar utveckling samt blir informerade om vad som beslutas 

(Naturvårdverket, 2003; UNCED, 1993).  

 

Den sociala och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling 
 

Att uppnå social jämlikhet är en viktig del inom social hållbar utveckling. Den sociala 

jämlikheten innefattar kön, etnicitet och ålder. Diskriminerade grupper i samhället riskerar att 

känna maktlöshet, isolering och alienering, vilket kan leda till ökad ohälsa bland dessa 

grupper (UN, 2001). Nationernas regeringar skall därför arbeta för att stärka utsatta gruppers 

inflytande i samhället. Kvinnors inflytande på arbetsmarknaden skall stärkas, andelen 

kvinnliga beslutsfattare skall öka och arbetsgivare skall ge lika lön för lika arbete oavsett kön. 

Stereotyper och fördomar mot kvinnor skall motverkas genom förändrade 

socialiseringsmönster och medier i samhället (Naturvårdverket, 2003; UNCED, 1993). 

 

Inom arbetslivet skall arbetstagarnas rättigheter stärkas och alla arbetsverksamma skall ha 

möjlighet att ansluta sig till fackföreningar. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen skall vara bra för att främja en god allmän hälsa och för att förhindra 

arbetsskador. Arbetsgivaren skall utbilda sina anställda i arbetsskydd och miljö och det skall 

finnas goda möjligheter för kompetensutveckling. Detta är viktigt för att öka den allmänna 

kunskapsnivån i samhället och för att människor skall kunna uppnå självförverkligande. 

Utbildning och undervisning inom miljöområdet är viktig för att göra människor medvetna 

om relevansen av hållbar utveckling. På så sätt höjs det allmänna medvetandet om 

miljöproblematiken och människors attityder till miljöarbete förändras (Naturvårdverket, 

2003; UNCED, 1993).   

 

Med en ekonomisk hållbar utveckling avses en balanserad tillväxt som på lång sikt inte 

baserar sig på skuldsättning eller på slösande av ekonomiska reserver. Den ekonomiska 

tillväxten skall stimulera till arbetssysselsättning i världens länder. Detta förutsätter att 
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erbjudandet av varor och tjänster sker på ett sätt som belastar naturen mindre än vad det gör 

idag och att man använder sig sparsamt av naturresurserna. Man vill också betona och beakta 

produktionens och konsumtionens miljö- och hälsoverkningar under hela deras livscykel 

(Naturvårdverket, 2003; UNCED, 1993). 

 

Hållbar utveckling i Sverige 
 

Vid FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992, beslutade medlemsländerna att de skulle 

färdigställa nationella strategier för hållbar utveckling senast 2002 utifrån de mål som satts 

upp i Agenda 21. Strategierna skulle utvecklas med tanke på varje lands situation och 

prioriteringar, vilket kommer att innebära stora skillnader mellan olika länders angripssätt 

(UNCED, 1993). 

 

Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling färdigställdes 2002 av regeringen. 2004 

lämnade regeringen in en reviderad strategi till riksdagen i skrivelsen ”En svensk strategi för 

hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig” (Skr. 2003/04:129). Regeringen 

betonar att det krävs insatser på nationell, regional och lokal nivå för att hållbar utveckling 

skall vara möjlig och kommuner, myndigheter, företag och enskilda människor kan delta i 

arbetet. Strategin innehåller åtta kärnområden inom alla tre dimensionerna. Dessa 

kärnområden är: 

 

• Framtidens miljö 

• Begränsa klimatförändringarna  

• Befolkning och folkhälsa  

• Social sammanhållning, välfärd och trygghet  

• Sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle  

• Hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft  

• Regional utveckling och regionala förutsättningar  

• Utveckling av ett hållbart samhällsbyggande    

 

Inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling är det framför allt kärnområdena 

befolkning och folkhälsa, social sammanhållning och sysselsättning samt lärande i ett 

kunskapssamhälle som är av betydelse. Inom dessa områden betonas att arbetsmiljön skall 
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vara bra för en ökad folkhälsa och arbetsvillkoren skall vara goda. Det skall finnas möjlighet 

till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Alla medborgare skall ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet och ålder. Sverige skall vara en ledande 

kunskapsnation för att kunna behålla hög sysselsättningsnivå och internationell 

konkurrenskraft genom livslångt lärande. Utbildning om hållbar utveckling skall införas i 

läroplanen på samtliga nivåer i den grundläggande lärarutbildningen för att pedagogiskt 

kunna göra människor medvetna om deras påverkan på miljön (Skr. 2003/04:129). 

 

Ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft hos företag är viktigt för att nyanställningar och hög 

sysselsättningsnivå skall vara möjlig. Tillväxten måste ta miljömässig hänsyn genom att 

producera varor och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Social hänsyn skall 

också tas genom att de anställda har goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö då de 

producerar varan eller tjänsten som ger ekonomisk tillväxt. På individnivå skall människor 

utveckla konsumtionsmönster som tär på miljön så lite som möjligt (Skr. 2003/04:129).  

 

För att företag skall få uppdrag från den offentliga sektorn i Sverige krävs ofta att dessa 

företag har ett aktivt miljöarbete. För att möta detta tryck från offentliga beställare har den 

svenska industrin på en del håll initierat ett arbete mot hållbar utveckling för att kunna vara 

med och konkurrera om dessa jobb (Brandt & Gröndahl, 2000). Det är därför man ser att 

arbetet mot hållbar utveckling har nått långt inom t ex byggbranschen, då de ofta har 

offentliga uppdrag (Brandt & Gröndahl, 2000; IEH, 2004).    

 

Arbetsmiljö 
 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fysikt, psykiskt och socialt välbefinnande (SCB, 

2003). Livet på arbetsplatsen är en stor del av människors liv och det har visat sig att 

tillfredställelse på jobbet är relaterat med välbefinnande i livet.  För att nå ett tillstånd av 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande krävs därför att människor känner välbefinnande 

och tillfredställelse både på jobbet och på fritiden (Smither, 1998). Tillfredställelse på jobbet 

beror på arbetsmiljön, arbetsengagemanget och upplevelsen av arbetet som meningsfullt. 

Arbetsmiljön skall vara god ur både fysisk och psykosocial synpunkt, då dessa beror av 

varandra. En bra psykosocial arbetsmiljö kräver en bra fysisk arbetsmiljö och vise versa 
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(Rubenowitz, 1999). En god hälsa hos människor är en av hörnstenarna i ett hållbart samhälle 

och kräver att arbetsmiljön är god och utvecklande (SCB, 2003).  

 

Psykosocial arbetsmiljö 
 

Den psykosociala arbetsmiljön är samspelet mellan individ och omgivning på arbetsplatsen. 

Människor är psykosociala varelser och skapar en uppfattning av sig själva i relationer med 

andra människor. Individen påverkas på så sätt av sin omgivning samtidigt som omgivningen 

påverkas av individens handlingar i ett ömsesidigt växelspel. Det är just detta växelspel på 

arbetsplatsen som är den psykosociala arbetsmiljön (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1997). 

Rubenowitz (1991, 1999) menar att fem faktorer skall vara uppfyllda för att den anställde ska 

kunna uppleva en bra psykosocial arbetsmiljö: 

 

• Egenkontroll i arbetet – Det bör finnas möjlighet för den anställde att själv bestämma 

hur han/hon vill utföra arbetet och styra arbetstakten med realistiska och tydliga mål. 

• Positivt arbetsledningsklimat – Det bör finnas ett gott samarbetsklimat mellan chefen 

och följarna med en öppen kommunikation och feedback.  

• Stimulans från arbetet – Den anställde bör kunna använda sina kunskaper, 

förutsättningar och lära sig nya saker för att arbetet upplevs som omväxlande. 

• God arbetsgemenskap – Den anställde bör trivas med sina arbetskamrater och det skall 

finnas möjligheter till fysisk kontakt på arbetsplatsen. 

• Optimal arbetsbelastning – Arbetsbelastningen bör vara optimal ur fysisk och psykisk 

bemärkelse för att förhindra skadlig stress.  

 

Då dessa faktorer upplevs som uppfyllda av de anställda känner de sannolikt personlig 

tillfredställelse, positivt arbetsengagemang, att jobbet är meningsfullt och mindre stress. Det 

finns också samband mellan en upplevd bra psykosocial arbetsmiljö och hög produktivitet för 

arbetsuppgifter som är mer varierade (Rubenowitz, 1999). 

 

En dålig psykosocial arbetsmiljö leder ofta till merkostnader för arbetsgivaren och samhället. 

Konflikter, diskussioner och skvaller leder till bortfall i arbetstid och produktionstid. Negativt 

arbetsengagemang ger dålig kvalitet på produkter och tjänster, vilket leder till returer från 

kunder och att kunden inte stannar kvar. Vantrivsel och frånvaro hos de anställda leder till 
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sjuklön och rehabiliteringskostnader. Signaler på att den psykosociala arbetsmiljön är dålig 

och att åtgärder borde sättas in omgående är konflikter, mobbning, stress, utbrändhet och 

missbruk (Almega, 1998). 

 

Mobbning och diskriminering 
 

Mobbning innebär att en enskild individ på arbetsplatsen utsätts för kränkningar eller 

trakasserier vid upprepade tillfällen. Den mobbade hamnar ofta utanför arbetsgemenskapen 

och konsekvenserna blir samarbetssvårigheter, fysiskt och psykisk ohälsa, sämre 

arbetsprestationer och depressioner hos den utsatte. Den vanligaste bidragande orsaken till 

mobbning är bristande förhållanden på arbetsplatsen. Mobbning kan ses som ett symptom av 

dålig psykosocial arbetsmiljö (Almega, 1998; Rubenowitz, 1999). 

 

För att förhindra mobbning är det viktigt att ledningen gör klart vilka etiska regler som gäller 

på arbetsplatsen och att mobbning inte tolereras. Det skall göras klart för alla ledare att de 

skall ingripa då de misstänker att mobbning pågår i deras arbetsgrupp och koppla in facket 

tidigt för att ge den utsatte stöd. Ledarna skall utbildas i konflikthantering så att de vågar 

ingripa om de ser att kränkningar förekommer (Rubenowitz, 1999). 

 

Diskriminering är nära besläktat med mobbning och innebär att en människa blir kränkt för att 

denne kommer från en viss grupp i samhället, t ex kön, socioekonomisk eller etnisk sådan. 

Den utsatte blir inte uppfattad som en unik individ, utan som medlem av en grupp där alla 

uppfattas som lika. Uppfattningen av gruppmedlemmarnas egenskaper är baserad på 

stereotyper och fördomar som ofta är felaktiga. För att förhindra diskriminering måste 

människor göras medvetna om sin etnocentrism och sina stereotyper, man måste lära 

människor att de ser världen genom sitt kulturella filter och att stereotyper inte beskriver alla 

människor ur en grupp (Matsumoto, 2000).    

 

Stress 
 

Stress är kroppens reaktion när människan ställs inför psykiska och fysiska krav eller 

utmaningar (Smither, 1998). Då vi utsätts för stress reagerar centrala nervsystemet och 

kroppen utsöndrar hormoner för att öka kroppens fysiska och psykiska motståndskraft. I 
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arbetslivet kan stressen som människan utsätts för vara positiv eller negativ ur hälsosynpunkt. 

Stressens art beror på hur individen uppfattar kraven på arbetsuppgiften och hur individen 

uppfattar möjligheten att själv kontrollera och påverka sitt eget arbete. Människor reagerar 

med positiv stress när de utsätts för lustbetonade påfrestningar som är självvalda och som de 

känner sig stimulerade av. Negativ stress uppstår istället när människan känner olust och inte 

kan påverka sin situation (Rubenowitz, 1999). Karaseks krav-kontrollmodell (figur 1) 

beskriver hur arbetsuppgiften upplevs beroende på psykiska arbetskrav och egenkontroll 

(Johansson, 1991).  

 

    
Psykologiska arbetskrav 
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Höga 

 
 

Hög 

 
 

”Lågstress- 
arbeten” 
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Låg 
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Arbeten 

 
 

”Högstress-
arbeten” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karaseks krav-kontrollmodell (Johansson, 1991). 

 

Karasek menar att då arbeten upplevs som aktiva ger de upphov till positiv stress. Den 

positiva stressen höjer arbetsprestationen och arbetsengagemanget utan att vara skadlig och 

ökar förutsättningarna för lärande och utveckling. ”Högstressarbeten” är däremot skadliga för 

den fysiska och psykiska hälsan då människan utsetts för den under en längre period. Magsår, 

sömnproblem och utbrändhet är vanliga effekter av denna negativt upplevda stress. Passiva 

arbeten leder till att den anställde blir uttråkad och ”lågstressarbeten” kan innebära att den 

anställde tappar intresset för sitt arbete (Johansson, 1991). För att begränsa negativ stress ska 

så stora förutsättningar som möjligt ges åt egenkontroll av arbetet och arbetsorganisationen 

skall möjliggöra social samvaro med arbetskamrater (Rubenowitz, 1999). Karaseks krav-

kontrollmodell har blivit kritiserad för att den inte tar hänsyn till att graden av socialt stöd från 

kollegor och arbetsledning är något som kan påverka den upplevda stressen antingen positivt 

eller negativt. Johnson har utvidgat krav-kontrollmodellen med socialt stöd som en tredje 
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dimension, där den positiva stressen uppkommer vid upplevelsen av höga värden på samtliga 

dimensioner (Winnubst & Schabracq, 1996).  

 

Utbrändhet 
 

Något förenklat kan man säga att utbrändhet är det sista stadiet av stress. Individen har under 

lång tid inte brytt sig om signalerna om att kroppen och själen far illa och behöver lång tids 

rehabilitering för att kunna fungera normalt igen. (Maslach & Leiter, 1999) Bland dem som 

sjukskriver sig har andelen som gör det på grund av ”stress och andra psykiska påfrestningar” 

ökat från drygt fem procent till över sju procent mellan 1995 och 1999. Enligt vissa 

undersökningar har nästan varannan förvärvsarbetande svårt att orka med vad de ska göra 

hemma på grund av stress. Den statliga Folkhälsokommittén har slagit fast att stress är ett av 

de största och snabbast växande hoten mot svenska folkets hälsa (SCB, 2003). 

 

Innan man diagnostiserar ett utmattningstillstånd som en misstänkt konsekvens av långvarig 

stress måste man först utesluta att tillståndet inte är orsakat av några kända andra orsaker, t ex 

tidigare sjukdomar, infektioner, intag av någon medicin eller depression. Maslach och Leiter 

(1999) menar att sex faktorer i arbetsmiljön är betydelsefulla för om fenomenet utbrändhet 

ska uppstå eller inte: 

 

• För höga krav, i synnerhet i kombination med otillräckliga resurser. 

• Kontroll – brist på autonomi i jobbet är skadlig.  

• Belöning – det handlar inte bara om lön, utan också om att man behöver bevis på 

uppskattning och tacksamhet för det arbete man utför.  

• Relationerna till arbetskamraterna – man måste få känna stöd och förtroende, 

konfliktlösning måste fungera.  

• Rättvisa – "även om inte just jag blir befordrad måste jag känna att processen i 

befordringsgången är rättvis"; orättvis behandling leder till ilska och ibland kanske till 

och med till en önskan att ge igen.  

• Värderingar – jobbet måste kännas meningsfullt och arbetsuppgifterna inte stå i strid 

med ens inre övertygelse och moraluppfattning. 
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Kompetensutveckling 
 

Då de anställda ställs inför nya arbetsmetoder eller ny teknologi är det viktigt att det sker 

kompetensutveckling vid ett tidigt skede. De anställda måste också få utrymme för 

experimenterande och prövning av de nya arbetssätten samt få stöd från kollegor och chefer. 

Om inte detta sker finns risken att de anställda känner att deras uppgifter blir för svåra och att 

det ställs för höga krav på dem vilket i sin tur kan medföra stress och ohälsa (Hovmark & 

Nordqvist, 2002).    

 

Arbetsmotivation 
 

Inom arbetspsykologin är motivation den kraft som driver människan att utföra sitt arbete. 

Flera av de teorier om vad som motiverar människor utgår från människans olika behov. 

Människan har en inre motivation att tillgodose dessa behov. Bland dessa behovsteorier finns 

bland andra Maslows behovstrappa, Alderfers teori, Herzbergs tvåfaktor modell och 

McClellands prestationsteori (Smither, 1998).  

 

Maslow menar att människan har olika fysiologiska och psykologiska behov. Dessa behov är 

hierarkiskt ordnade efter; fysiologiska, trygghets, sociala, uppskattningsbehov och 

självförverkligande. Då människan får ett behov tillgodosett motiveras hon av inre krafter att 

nå nästa steg i behovstrappan. Vid självförverkligande finner människan maximalt 

arbetsengagemang och hög personlig tillfredsställelse (Rubenowitz, 1999). 

 

Alderfer delar in människans behov i existensbehov, relationsbehov och jagbehov. Till 

skillnad från Maslow, anser Alderfer att behoven inte är hierarkiskt ordnade utan individen 

motiveras av att fritt röra sig mellan dem (Smither, 1998).  

 

Herzberg hävdar att människor motiveras av två faktorer i arbetsmiljön: hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är förhållanden i arbetsmiljön som lön, ledning och 

arbetsvillkor. Motivationsfaktorer är t.ex. arbetets art, ansvar, utveckling, uppskattning och 

prestation. Det är dessa motivationsfaktorer som främst avgör om de anställda upplever 

arbetsengagemang och tillfredställelse. Om hygienfaktorerna är dåliga kommer de anställda 
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att klaga på organisationen, men goda hygienfaktorer kan inte ge högt arbetsengagemang om 

motivationsfaktorer saknas (Smither, 1998).  

 

Enligt McClelland har människor olika prestationsbehov och samhörighetsbehov. Individer 

med höga prestationsbehov försöker alltid göra så bra ifrån sig som möjligt och motiveras av 

detta behov i arbetet. Dessa människor vill hela tiden förbättra sig, arbetar helst ensamma med 

komplexa uppgifter och vill ha feedback på sina prestationer. Individer med höga 

samhörighetsbehov motiveras av gemenskapen på arbetsplatsen och av att vara omtyckt bland 

kollegerna. Dessa människor bryr sig mer om det sociala livet på arbetet än att prestera bra 

och arbetar helst i grupp (Yukl, 2002).  

 

De ovan nämnda behovsteorierna används ofta inom organisationer trots att de blivit 

kritiserade av forskare för att de är svåra att bevisa empiriskt. Det är också oklart om behoven 

är likadana för människor i olika kulturer (Smither, 1998).  Det har bland annat visat sig att 

social loafing, fenomenet att människor anstränger sig mindre då de arbetar i grupp än om de 

arbetar själv, inte existerar i Japan. Där gäller motsatsen, människor arbetar hårdare i grupp än 

om de arbetar individuellt, så kallad social striving (Matsumoto, 2000). Framförallt 

McClellands prestationsteori borde därför inte gå att tillämpa i Japan. 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att behovsteorierna betonar hur viktig den psykosociala 

arbetsmiljön är för att de anställda skall kunna få högt arbetsengagemang och kunna utvecklas 

i arbetet. Maslows behovstrappa har influerat många områden av psykologin med sin 

humanistiska syn på arbete (Smither, 1998).  

   

Hot mot långsiktig hållbarhet 
 

Enligt Csikszentmihalyi (2004) är hotet mot den långsiktiga hållbarheten inom företag 

girighet och bristen på osjälviskhet skapat genom extrem vinstmaximering som existerar inom 

den gängse företagskulturen. Idag går många anställda inom företagen halvhjärtat till arbetet. 

Lönekuvertet skapar tillräcklig lojalitet och motivation för att utföra jobbet men möjligheten 

att utnyttja individens fulla kapacitet är begränsade under sådana förutsättningar. 
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Under flertalet ekonomiska tidsepoker har den del av befolkningen som haft kontroll över 

produktionsmedlen stått över och varit normbildande för den övriga befolkningen. Samtidigt 

har den normbildande gruppen haft störst inflytande över politik, ekonomi, kultur och 

inflytande över lagstiftningen. Beroende på samhällets värderingar under varierande 

tidsepoker har det antingen varit jägare, krigare, präster, markägare eller köpmän som besuttit 

den styrande kontrollen. I dag är det ganska uppenbart att den sektorn med störst inflytande 

över produktionsmedlen är affärsvärlden (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

Koncentrationen inom affärsvärlden på verksamheter riktade mot lönsamhet, effektivitet och 

inkomstgenererande aktiviteter, sådant som den normföljande företagsledaren idag placerar i 

första rum orsakar enligt Csikszentmihalyi avkall på aktiviteter som skulle kunna generera 

välbefinnande och arbetsglädje för de anställda. Den styrelseledamot som under ett 

styrelsemöte föreslår en aktivitet som skulle orsaka ett inkomstbortfall men istället skapa 

glädje för de anställda skulle gå emot den generella attityden för vinstmaximering som råder 

inom företagskulturen. Därigenom frånses det sociala ansvar som följs av den makt och 

samhälliga inflytande som företagen har. Ur ett långsiktigt perspektiv utgör det här ett hot mot 

företagets långsiktiga existens. 

 

För att långsiktig ekonomisk hållbarhet ska uppnås måste begreppet social hållbarhet 

uppmärksammas. Långsiktighet skapas genom organisationer där anställda finner mening och 

motivation inom arbetet och kan först då verka inom företaget utifrån sin fulla 

prestationsförmåga. Genom en historisk parallell och jämförelse med kyrkan och 

adelsmakten, som inverkade på människors liv genom att de utgjorde grundstenarna i 

samhället vartefter normer skapades kan problemen åskådliggöras (Csikszentmihalyi, 2004).  

 

Kyrkans makt var som starkast under 1600-talet och genom kyrkans inflytande med bibeln 

som rättesnöret för hur synen på arbetet skulle fördelas där allmogen skötte det fysiska 

arbetet, borgarna handeln, adeln skötte tänkandet åt övriga samhället samt krigsmakten och 

alla statliga ämbetena. Kyrkan var också normbildande för hur livet skulle levas och hur 

världen var beskaffad. Kyrkans ämbetsmän, prästerna, fungerade som tillsynsmän i ett system 

där människor fick motivation och styrka. Kyrkan styrde genom sin makt många delar av 

folks vardag och kyrkans principer som grundade sig på gamla testamentet, sågs som en helt 

naturlig del av livet. En annan uppfattning kring världens konstruktion, naturlagar och 

beskaffenhet än den som gamla testamentet förespråkade var begränsad och kunde för den 
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nytänkande resultera i avrättning. Då det naturvetenskapliga tänkandet och dess empiriska 

metodologi vann landvinningar började kyrkans sanningar hur livet skulle levas och hur 

naturen var beskaffad att ifrågasättas. Det här fick till följd att kyrkans makt och inflytande 

över folket stagnerade och folks världsuppfattning förändrade karaktär. Samma historiska 

skådespel utspelade sig då folk började ifrågasätta adelsmaktens politiska makt orsakat av 

missnöje och ifrågasättande av den adliga institutionen. Institutionen stämde inte längre 

överens med befolkningens världsbild som tidigare grundat sig på kristendomens läror, men 

nu bytt skepnad då den naturvetenskapliga empiristiska läran tagits i bruk (Magnusson, 2000). 

 

De principiella grundläggande orsaker som låg bakom kyrkans tillbakagång och avskaffandet 

av adeln var att befolkningen inte längre tyckte att dessa institutioner tillförde dem någon 

lycka utan enbart gynnade ett fåtal.  De stämde inte längre överens med de samhälliga 

värderingarna vilket gjorde att dess legitimitet, folkliga stöd och maktställning snabbt 

minskade (Magnusson, 2000). 

 

Csikszentmihalyi menar att de principiella grundläggande orsaker som låg bakom kyrkans 

tillbakagång och avskaffandet av adeln riskerar att hota den långsiktiga hållbarheten för 

moderna företag. Han hävdar att social långsiktighet bättre kan uppnås genom att arbetet 

organiseras i företag och organisationer så att de anställda känner motivation inför sina 

arbetsuppgifter. Denna motivation skapas genom flow. 

 

Flow 
 

Flow är det psykologiska tillståndet då man helt går upp i den aktivitet som utförs. Då glöms 

tid och rum bort, sig själv och allt annat till förmån för koncentrerad uppmärksamhet och en 

skapad djup känsla av lycka. Det inträffar då vi utför något som genererar utmaningar åt våra 

färdigheter men samtidigt då vi också känner att vi kan möta utmaningen - man har helt enkelt 

inte uppmärksamhet över för att djupt försjunka i något annat. Detta tillstånd är också det som 

stimulerar mest till egen utveckling. Idag upplever människor oftast det subjektiva tillståndet 

flow under läsning av skönlitteratur, det sker då läsaren är så uppfylld av bokens innehåll att 

individen glömmer bort sig själv (Csikszentmihalyi, 2004). 
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Motivationen skapas inte av målet som de utförda handlingarna riktas mot, även om målet i 

sig är det väsentliga. Motivationen och flow skapas istället genom de handlingar som sker 

steg för steg för att uppnå målet. En schackspelares motivation skapas inte av tanken att vinna 

utan genom att koncentrationen läggs på att uppnå de mest strategiska positionerna steg för 

steg under spelets gång, även om det yttersta målet är att vinna partiet (Csikszentmihalyi, 

2004).  

 

Under utförandet av aktiviteter krävs feedback för att dessa ska generera tillfredsställelse. På 

en arbetsplats kan det ske i form av uppskattning från kollegor eller arbetsledare genom 

kommentarer att ett gott jobb har utförts. Allra effektivast feedback för den egna upplevda 

självtillfredsställelsen är om aktiviteten själv ger informationen (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

Individer föds med olika förutsättningar och växer upp i skilda psykosociala miljöer som styr 

utvecklingen av olika intressen och möjligheter. Skicklighet och utmaning matchar varandra, 

en stark kropp och en god motorik kan skapa ett idrottsligt intresse, en uppväxt i ett hem där 

samhällsaktuella händelser diskuterats vid matbordet kan skapa ett intresse för politik och 

journalistik. Det är för att motivation ska uppstå väsentligt att individen anser att handlingen 

är möjlig att uppnå, det som är möjligt för somliga kan anses utopiskt för andra. För att 

bibehålla denna starka känsla av motivation - flow måste möjlighet till utveckling finnas. En 

del av motivationen är den inneboende kraft som finns och som orsakar flow är att 

möjligheten finns till att anta större och krävande utmaningar. Aktiviteter som genererar flow 

kännetecknas av att de är komplexa och att utvecklingsmöjligheter finns även för redan 

talangfulla (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

För att uppnå tillståndet flow måste koncentrationen riktas och fördjupas. Tydliga mål och 

omedelbar feedback kan skapa engagemang även om själva aktiviteten inte är särskilt viktig. 

Ett spel, ett samtal eller en hobby fångar oss då engagemanget når en viss nivå av intensitet vi 

kan först då bli djupt intresserade av ett samtal, en hobby eller någon annan uppgift. Våra 

handlingar sker då spontant även om uppgiften är svår och krävande, handlandet sker närmast 

automatiskt och tankar kring vad som ska göras sker spontant. Grunden för att uppnå djup 

koncentration, flow, ligger i konsten att istället för att koncentrera vår uppmärksamhet 

kortvarigt och ytliga ting låta oss rikta vår uppmärksamhet och koncentration på djupet och 

under längre tid än några korta ögonblick. Bakomliggande mekanismer i hjärnans 

neurologiska kapacitet begränsar vår förmåga att rikta vår koncentration på flera saker 
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samtidigt, därför upplever vi starkast koncentration och flow då vi är uppmärksammade på en 

aktivitet åt gången (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

Under stark motivation då vi upplever flow är känslan av att vi har kontroll särskilt stark. I 

många människors redogörelser och berättelser kring sina egna tankar då de befinner sig i 

flow är just att de upplever det som om de har en stark kontroll över sin situation och sitt 

agerade. Den upplevda kontrollen och möjligheten att styra över sig själv kretsar inte kring att 

få göra som man vill, utan istället kring möjligheten att styra situationen som individen 

önskar. För en talangfull basketspelare ligger inte grunden för motivationen i att bemästra 

mindre duktiga spelare utan i upplevelsen av kontrollen kring att veta vilka bollar som är 

möjliga för en själv att sätta. I vardagslivet brukar vi önska oss att vi har kontroll för att andra 

inte ska kunna utnyttja oss, då tas stridslist till som makt, kontroll och herravälde som då ses 

som ett nödvändigt överlevnadsredskap. Ur ett perspektiv från en individ som befinner sig i 

ett tillstånd av flow ter sig situationen annorlunda, behovet av kontroll känns mer avlägset och 

vetskapen av att man gjort det bästa och att det bästa i sig är tillräckligt för både sakens skull 

och för att det räcker till seger (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

Flow skapas ofta i en komplex situation där individens sinnen utnyttjas på en optimal nivå 

som är anpassad till de individuella kognitiva förutsättningarna. Frånsett att det underlättar för 

individen att se mening och skapa flow i komplexa uppgifter är förmågan till att ge mening åt 

sina utförda uppgifter väsentliga för hur mycket individen kommer att uppleva flow. Tillsynes 

meningslösa handlingar går genom fantasi att omvandla till meningsskapande och 

motivationsbildande (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

Under stark motivation – flow glöms problem och omgivningen bort, även det egna jaget 

glöms. Självklart handlar det inte om att individen förlorar medvetandet kring sin fysiska 

person, istället handlar det om att då flow upplevs blir individen upprymd. Denna upprymdhet 

bottnar i känslan kring att vara en del av något större (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

Upplevelsen att tillhöra något större kan skapas av att tillhöra ett idrottslag eller att utföra 

arbetsuppgifter tillsammans med andra. Även om upprymdhetskänslan förtränger det egna 

jaget, så kopplas upprymdhetskänslan samman med en ökad självkänsla. Efter att individer 

befunnit sig i flow finns en signifikant ökad självkänsla, fler flow – upplevelser under dagen 

genererar högre självkänsla. Individer som oftare än andra befinner sig under stark motivation 
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– flow har överlag en högre självkänsla än dem som inte upplever flow (Csikszentmihalyi, 

2004). 
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Figur 2. Csikszentmihalyis (2004) flowteori.  

 

Figur 2 visar att uppgiftens utmaning varierar i grad med uppgiftens art och därmed varierar 

förmågan att kunna utföra uppgiften beroende på vilka kognitiva färdigheter individen 

innehar. En uppgift som inte är utmanande och kräver liten skicklighet att utföra uttråkar 

individer med potential att lösa uppgifter med mycket högre utmaning, om uppgiften anses för 

utmanande och individen inte är tillräckligt skicklig så upplever individen ångest. En uppgift 

med små utmaningar och som kräver liten skicklighet gör det svårt för individer att känna 

motivation över uppgiften och kan göra att individen upplever ett tillstånd apati. Det starka 

tillstånd av motivation som Csikszentmihalyi benämner för flow uppnås genom att 

utmaningens svårighetsgrad matchar individens skicklighet och förmåga att utföra den utan 

att individen riskerar blir uttråkad eller känna ångest.   

 

Jämställdhet 
 

I traditionella organisationer byggda efter en hierarkisk organisationsmodell råder överlag 

obalans mellan män och kvinnor på tjänster med större ansvarsområde och som är bättre 

betalda. Det har skapat uppfattningen att kvinnor istället gynnas inom platta organisationer. 

Nyligen aktuella studier som forskare inom arbetslivsinstitutet genomfört visar prov på det 

motsatta (Ledarna, 2004). 
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Undersökningen i jämställdhet behandlade kvinnor och invandrares roll i den platta 

organisationen och den visar att dessa grupper missgynnas. Jämställdheten försämras av det 

rådande arbetsklimatet som uppstår då grupper förväntas mer eller mindre styra sig själva. 

Forskningen visar att arbetsuppgifternas variation ökar för medarbetaren i den platta 

organisationen men på samma gång missgynnar det kvinnor då männen istället oftare åtnjuter 

högre status av den orsaken att de är män (Ledarna, 2004).  

 

Förändringar inom organisationen som minskar den hierarkiska beslutsgången medför att 

arbetsklimatet förändras, kraven på kunskap ökar och det skapar svårigheter för anställda med 

annan bakgrund att ta till sig den underförstådda kunskapen och att skaffa den outtalade och 

diffusa kompetensen som krävs inom organisationen. Studien från arbetslivsinstitutet 

konstaterar slutligen att maktstrukturen som existerar i den platta organisationen gynnar 

etablerade medarbetare med hög status (Ledarna, 2004). 

 

Jämställdhetslagen (1991:433) finns till för att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, anställnings och andra arbetsvillkor och för att verka för jämställdhet i arbetslivet, 

syftet är att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Lagen verkar för att samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare sker kring åtgärder för att jämställdhet i organisationen ska 

utvecklas, särskilt arbete ska läggas på att löneskillnader utjämnas och förhindras för män och 

kvinnor som utför samma arbetsuppgifter. Löneutvecklingen ska ske på samma villkor för 

män respektive kvinnor. Jobb betecknas som likvärdiga om yrkesutövarna besitter samma 

kunskaper, färdigheter, ansvar och arbetet innebär likvärdiga ansträngningar. 

Arbetsförhållandena är av särskild vikt att beakta då man gör en jämförelse.  

 

Arbetsgivare ska aktivt genomföra åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet ska främjas. Vid 

tillsättningar av tjänster där majoriteten utgörs av män ska kvinnliga sökanden särskilt beaktas 

då tjänsten tillsätts. I jämställdhetsarbetet inom en organisation ska en plan för det kommande 

årets jämställdhetsarbete upprättas. I planen ska åtgärder för jämställdhet och redogörelse för 

vilka åtgärder som ska genomföras under det kommande året för att jobba för en ökad 

jämställdhet inom organisationen fastställas (1991:433). 
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Den könsuppdelade arbetsmarknaden 
 

Arbetsmarknadens segregationsmönster kan ses samständigt över hela Europa, mönstret i 

Sverige skiljer sig genom lägre kvantitativa skillnader i lönenivå, sysselsättningsnivåer och 

arbetslöshet. En säregenskap för Sveriges arbetsmarknad är det starka fackliga inflytandet 

som finns och kvinnornas jämförelsevis starka politiska representation. Fastän den politiska 

korrektheten och den formella jämställdheten i Sverige så har könstillhörigheten betydelse för 

den arbetssökande och arbetsuppgifter är könsmärkta. För att jämställdhet på en arbetsplats 

ska kunna upprätthållas krävs att faktorer som bidrar till att minska jämlikheten på 

arbetsplatserna däribland manliga nätverk motarbetas (Gonäs, 1999). 

 

Även om diskussionen kring den könsuppdelade arbetsmarknaden och dess orättvisor pågått 

och i en accelererande omfattning sedan 1960-talet sker en ständig reproducering av 

könsskillnader i nya former och sammanhang. Det finns ett flertal skilda teoretiska 

förklaringsmodeller till könsskillnader på arbetsmarknaden och deras uppkomst för att 

förklara varför jämställdhetslagstiftningen och politiska målsättningar inte förmår minska 

könsskillnaderna och ojämlikheten på arbetsplatserna. Några av de vanligast förekommande 

teoretiska förklaringsmodeller som finns inom litteraturen är det neoklassiska perspektivet, 

det patriarkala perspektivet, det psykoanalytiska perspektivet och det socialpsykologiska 

perspektivet för att nämna några. Enligt det neoklassiska perspektivet med sitt ursprung från 

Nordamerikas liberala samhällssyn förespråkas skillnader som uppkomna genom de olika 

preferenser som finns i män och kvinnors vardagsliv (Rubery, 1999). 

 

Neoklassikerna anför antagandet att individen försöker maximera sin vinning av de projekt 

hon företar sig. Kvinnors traditionella sysslor som uppfostring av barn och hushållssysslor gör 

att kvinnan lägger mer ansträngningar på obetalt husligt arbete medan män satsar på att 

maximera sin välfärd genom aktiviteter inom betalt förvärvsarbete. Vidare förklarar den 

neoklassiska förklaringsmodellen att kvinnor investerar mindre inom sin personliga 

fortbildning därför det kommer att generera mindre avkastning för dem än för männen i 

framtiden. Ojämlikheter mellan könen är således främst något skapat ur skillnader mellan 

smak och preferenser. Det neoklassiska perspektivet har kritiserats hårt av den feministiska 

litteraturen då det neoklassiska perspektivet anses allt för grovhugget och bygger på 

antaganden att biologiska skillnader mellan könen skapar de olika preferenserna (Rubery, 

1999). 
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En av de centrala frågeställningarna inom traditionell ekonomisk forskning är löner och 

löneskillnader. En nyckelfråga i denna forskning kring vad som påverkar löner och 

löneskillnader är faktorerna bakom dem. I debatten har könstillhörighetens inflytande över 

löneskillnaderna introducerats ganska sent som en av de centrala bakomliggande orsakerna 

mellan män och kvinnors olika inkomstnivåer (Maier, 1999). 

 

EU har skapat direktivet ”lika lön för lika arbete” för att motverka lönevariationen mellan de 

europeiska länderna. Lönebetalningssystemen mellan länder och inom organisationer har 

utmärkt sig genom stora skillnader kring värderingskriterier för lönen däribland faktorer som 

arbetskvalifikationer, arbetets innehåll och meritvärdering inom arbetet. Det är främst på 

dessa områden som direktivet från EU ”lika lön för lika arbete inriktats”. Den dominerande 

förklaringsmetoden för löneskillnader har bland traditionella ekonomer som intresserat sig för 

löneskillnader varit humankapitalansatsen, den utgår från att individer väljer yrke efter sitt 

förväntade arbetskraftsdeltagande över hela sin livscykel (Maier, 1999). 

 

Orsaken till de stora och bestående skillnader i lön mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden förklaras enligt humankapitalansatsen som grundad på de rationella val som 

individen gör utifrån den framtida nyttan som investeringar kommer att generera. Kvinnors 

investeringar i utbildningar väger konsekvent mindre mot framtida inkomster än vad det gör 

för män, således investerar kvinnor i mindre utsträckning på utbildning som kunde generera 

en framtida större avkastning. Individen gör sitt val medvetet efter att har vägt och analyserat 

den egna ekonomiska behållningen som utbildning skulle ge. Utbildning sägs öka individens 

produktivitet och genom regressionsanalys av löneskillnader i empiriska analyser, är avsikten 

att beräkna hur mycket av löneskillnaderna som orsakas av könsdiskriminering. De 

löneskillnader som inte kan förklaras genom minskad produktivitet orsakad av en lägre 

utbildningsnivå antas bero på könsdiskriminering. Genom att lägga till flera variabler i 

regressionsanalysen förutom arbetserfarenhet och utbildning, som mängd arbetat 

hushållarbete, yrkesfördelning, organisationens storlek och näringsgren kan man säkrare 

särskilja könsdiskriminerings inverkan på män och kvinnors inkomster (Maier, 1999). 

 

Metoden för att undersöka könsdiskriminering genom matematisk regressionsanalys har fått 

stark kritik, antagandet att kvinnor genom ett rationellt beslut skulle välja ett lägre betalt yrke 

än männen för att de inte kommer att få lika stor avkastning förkastas av kritiker som 
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förespråkare för den neoklassiska skolan. Den neoklassiska skolans samhällsekonomiska teori 

bygger på individens fria val och dessa förespråkare påpekar det orationella i att kvinnor inte 

väljer att maximera sin inkomst (Rubery, 1999). 

 

Förändringsarbete inom organisationer  
 

Inom statliga verk och offentlig förvaltning tillämpas vanligen den traditionella 

organisationsformen som kallas för byråkrati vars organisationsform är hierarkisk medan 

organisationsformen inom industrisektorn vanligen skapats efter tayloristisk modell. 

Förändringsarbetet vars syfte att skapa nya och effektivare organisationsformer som ska 

fungera på en marknad som karaktäriseras av tilltagande konkurrensen har fram till 1990-talet 

gått trögt. Under 90-talet har dock förändringsarbetet inom offentlig förvaltning likväl inom 

den privata sektorn tagit fart (Gonäs, 1999). 

 

Förutom ekonomiska vinningar ses psykosociala faktorer som en grundsten till 

förändringsarbete inom organisationer. De organisationsformer som ersätter den hierarkiska 

byråkratin och den tayloristiska organisationsformen är att definiera som ett flertal 

organisationsformer med vissa gemensamma nämnare. I många hänseenden är gamla och nya 

organisationsformer att ses som polariserade till varandra. Arbetsdelning och specialisering 

ersätts i de nya organisationsformerna med ökad delaktighet och minskad specialisering i 

arbetet. Överenskommelser mellan arbetsledning och övriga anställda skapas och kontroll, 

ansvar och befogenheter flyttas ut i organisationen. Resultatet blir då en effektivare och 

flexiblare organisation internt och gränsen mot omvärlden blir mer flytande (Håkansson, 

1995). 

 

Genom förändringsarbetet påverkas de anställda genom att större ansvar erhålls för arbetets 

planering kring arbetets utförande och den anställda får samtidigt ansvar för utvecklingsfrågor 

och problemlösning inom organisationen. Den anställda ges också större ansvar för 

kvalitetskontroll kring det utförda arbetet (Gonäs, 1999). 

 

Beckéus har studerat förändringarna inom organisationskulturen och talar om att främst tre 

sådana förändringar kan utkristalliseras. En ökad konkurrens på en global marknad har skapat 

företag som är i större utsträckning är marknads och kundorienterade. Den förändrade synen 
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på medarbetarna där det tayloristiska synsättet förkastas har skapat större auktoritet åt 

anställda med ökat ansvar och större handlingsutrymme som följd. Förändringar kring 

utövandet av ledarskap ses också där medarbetarna förväntas sluta upp och kring 

gemensamma ideal och idéer. Beckéus betonar att även om förändringsarbetet inom offentliga 

och privata organisationer sker så finns gamla kontroll- och styrsystem kvar, fast 

förändringsarbetet breder ut sig alltmer (Håkansson, 1995). 

 

Utvecklingsarbete i världen sker i hänseende mot en olikartad arbetsmarknadspolitisk bas. 

Utvecklingsarbetet i Sverige särskiljer sig markant gentemot övriga Europa, USA och Japan. 

För att förstå utvecklingsarbetets prägel i Sverige måste värderingar kring arbetslivet i Sverige 

förstås. De fackliga organisationernas inflytande på arbetsmarknaden och den allmänna synen 

på arbete sägs utgöra grunden för den skillnaden. Kraven på arbetet utöver lön är större i 

Skandinavien än i övriga världen. De fackliga föreningarna har en starkare ställning i Sverige 

gentemot genomsnittet i övriga världen (Håkansson, 1995). 

 

Det fackliga engagemanget är stort och dessutom finns Arbetsgivarverket som är en 

arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk, vars syfte är att ansvara för 

centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna samt att utveckla och samordna den 

statliga arbetsgivarpolitiken som inte har sin motsvarighet i övriga världen. Nya 

organisationsformer har förutom kring självstyrande arbetsgrupper sin utgångspunkt i 

arbetsgruppens dynamik med hela organisationen och i sin relation till omgivningen (Maier, 

1999). 

 

Förändringarna kan betraktas som förändringar på individnivå och på ledningsnivå. På 

ledningsnivå handlar förändringarna i första hand om styrning och utövande av kontroll över 

de anställda. I en gammal form av organisation är varje medarbetare specialiserad på sin 

arbetsuppgift och därmed utbytbar. Ledningen står för beslutsfattande och styrning genom 

order från överordnad till underordnad. Genom att skapa arbeten vars kompetens inom 

arbetsorganisationen är unik stärks den anställdas ställning inom organisationen genom att 

företagsledningen i större utsträckning blir beroende av sitt humankapital. Den långsiktiga 

hållbarheten orsakas av att samordning gentemot kollegor där vetskapen om varandras 

uppgifter finns skapar meningsfulla arbeten. I den nya organisationsformens modell finns 

tanken att den anställda inte är styrd av order utan motiveras av sitt ansvar för resultatet. 

Ansvar skapas främst genom deltagande i organisationens beslutsfattande (Håkansson, 1995). 
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Nya organisationsformer med förändrad arbetsdelning har skapat större krav på individens 

förmåga att passa in och tillgodogöra sig ny kunskap. Samtidigt har en beroendeställning 

skapats mellan organisationen och dess medarbetare. För organisationen blir varje 

medarbetare unik och svår att utbyta, medan individen tillgodogör sig kunskaper som kan 

vara svåra att överföra till andra arbetsplatser. Det blir då särskilt viktigt för individen att 

möjligheter ges till vidareutveckling inom arbetsplatsen så att en hållbar psykosocial 

arbetsmiljö kan kvarstå (Håkansson, 1995). 

 

I förändringsarbetet kring att skapa en organisation som tillämpar ekonomisk och social 

hållbarhet i en föränderlig värld där globalisering och en kundorienterad marknad utgör 

grundstenarna ses förändringarna på individnivå som i främsta utsträckning bestående av 

förändrade kompetenskrav. Docherty (1992) presenterar sju former av kompetensförändringar 

som följer av organisationernas förändringsarbete från traditionella till de nya formerna av 

organisationer. Kompetens och arbetets art går mot att individen kan fler arbetsuppgifter än 

som behöver utföras under en dag, mekaniserat arbete ersätts med informationsbaserat arbete.  

  

Arbetet som tidigare utförts regelbundet blir kunskapsbaserade prestationer, kravet för att 

utföra prestationer är utbildning då en teoretisk referensram behövs. Perioder med varierande 

kvantitet arbete kräver en annan personal och en annan kompetens. Då arbetsuppgifterna blir 

mer kunskapsorienterade ökar kravet på kreativitet i arbetet, kreativitet blir något som också 

krävs av individen utöver utbildning. Krav på förmåga att tillämpa ny kunskap ställs på 

individen, utveckling och kompetenskrav sker kontinuerligt i stället för tillfälligt. En tillgång 

för den nya formen av organisation blir den kunskap som genereras av den kreativa dialogen 

som sker mellan individer inom organisationen. Kunskapen omvandlas från individuell 

kunskap till kunskap som delas av alla i gruppen (Håkansson, 1995). 

 

Det finns en enighet bland forskare kring nödvändigheten av förändringsarbete både på 

lednings och individnivå för att skapa en hållbar social och ekonomisk utveckling (Docherty, 

1992). I litteraturen kan sken ges av att arbetsplatserna redan förändrats i riktning mot 

modernare former av arbetsorganisationer. Undersökningar gjorda av kompetensutredningen 

(SOU 1991:56) understryker att det är långt ifrån så. De flesta offentliga och privata 

organisationsformer tillämpar fortfarande hierarkiska organisationsformer med arbetsdelning 

och arbetsledning enligt tayloristisk modell. Det skapar en djupgående problematik då arbete 
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mot rådande organisationsformer ofta ses som ett hot mot något som ditintills fungerat och 

som individer vant sig vid och därigenom skapat sig en identitet både inom och utanför 

organisationen. Det är därför viktigt att lägga uppmärksamhet på denna förändringsprocess 

som finns inom organisationer i strävan att åstadkomma en social och ekonomisk hållbar 

utveckling (Håkansson, 1995).  

 

Psykologin kan hjälpa 
 
Den hållbara utvecklingen på jorden hotas framförallt av människans överkonsumtion och 

överpopulation. Dessa beteenden leder till växthuseffekten, uttunning av ozonlagret, 

utarmning av jordbruk och fiskbestånd samt utsläpp av gifter. För att en hållbar utveckling 

skall vara möjlig och jorden livsduglig i framtiden måste människor förändra sina 

beteendemönster inom kort (Oskamp, 2000). Företag och organisationer står för en större del 

av den negativa påverkan på miljön än vad hushåll och individer gör. I företagens och 

organisationernas ledningar är det dock individer som bestämmer deras belastning på miljön. 

Samtidigt kan individer själva välja vilken produkt eller tjänst de vill konsumera i ett 

demokratiskt, marknadsekonomiskt samhälle, de har samtidigt valet att konsumera 

miljövänligt. I slutändan är det därför individen som är ansvarig för miljöproblemen på jorden 

och individens beteende som måste förändras samtidigt som organisationer måste utsättas för 

påtryckningar (Stern, 2000). 

 

Människan har en förmåga att se till sina egna eller sin egen grupps kortsiktiga intressen, 

istället för att se till allmänna långsiktiga intressen, som värnar om jordens miljö. Detta 

fenomen kallas av Hardin för ”allmänningens tragedi” och innebär i praktiken att människan 

överkonsumerar jordens resurser i sin själviska kortsiktighet (Schmuck & Vlek, 2003). 

Psykologiska processer som skulle kunna förklara allmänningens tragedi är förnekande, 

rationalisering, social comparison, tillvänjning, rational-economic model och en svag 

koppling mellan positiv attityd och beteende (Du Nann Winter, 2000). Det har visat sig att 

även fast människor har kunskap om miljöproblem och positiva attityder till miljövänligt 

beteende så finns ofta inget samband mellan attityd och beteende, vilket motsäger the theory 

of planned behaviour (McKenzie-Mohr, 2000).    
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Psykologin har mycket att tillföra när det gäller att få människor och organisationer att tänka 

och bete sig på ett sätt som värnar om hållbar utveckling (Schmuck & Vlek, 2003; Du Nann 

Winter, 2000; Stern, 2000; Oskamp, 2000; McKenzie-Mohr, 2000; Howard, 2000). För att få 

bukt med människors och organisationers miljöförstörande beteenden borde 

förändringsprogram implementeras i samhället, som bygger på psykologins olika discipliner. 

Psykodynamikens känslor, behaviorismens belöningar och straff, socialpsykologins normer 

och attityder samt kognitivismens tankar och uppfattningar kan kombineras för att skapa ett 

effektivt vapen mot miljöförstörningen (Du Nann Winter, 2000).   

 

Tidigare forskning 
 

Lindström (2003) har undersökt om människor tycker Agenda 21s handlingsplan för hållbar 

utveckling är viktig för familjen, regionen och världen. Resultaten visade att handlingsplanen 

ansågs viktig inom samtliga områden vilket tyder på att människors attityder till hållbar 

utveckling är positiva.   

 

Luftfartsverket 
 

Luftfartsverket LFV är ett affärsdrivande statligt verk som har i uppdrag av regeringen, som 

utformar mål och ramar för LFV, att driva flygplatser och landets civila luftfart så att rätt 

förutsättningar ges för flygets infrastruktur. Dessa förutsättningar gagnar i sin tur samhällets 

utveckling.  

 

Flygets infrastruktur, utbyggandet av flygplatser och trafiksystem finansieras inte med statliga 

medel utan kommer direkt från LFV:s intäkter. Ut av LFV:s intäkter utgörs 2/3 av 

trafikavgifter som uppstår då flygbolagen betalar en avgift för varje gång start och landning 

sker från en flygplats och från avgifter som flygbolagen betalar för att flyga genom svenskt 

luftrum. Dessa kostnaden finns inbakade i biljettpriserna. 1/3 av intäkterna kommer från 

verksamheter som sker i anslutning till flygplatserna, t ex parkeringsavgifter och hyresintäkter 

för lokaler (LFV, 2004). 

 

LFV:s nätverk av flygplatser utgör ett trafiksystem där Arlanda är navet i systemet. Alla 

flygplatser är inte ekonomiskt hållbara däribland Ronneby flygplats. Deras funktion blir 
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istället att generera inkomster till andra delar av trafiksystemet. Det ekonomiska underskottet 

i vissa delar täcks av överskott som uppstår i andra delar av systemet. Då Arlanda utgör navet 

i trafiksystemet så matas trafik till Arlanda från andra flygplatser och tack vare det kan 

Arlanda uppvisa ett överskott i resultatbudgeten (LFV, 2004). 

 

Förutom LFV:s huvuduppgifter att främja utvecklingen av den civila luftfarten, svarar verket 

för verksamheter som kretsar kring utvecklingen av statens flygplatser för civil luftfart och 

utföra tillsyn för att stärka flygsäkerheten för den civila luftfarten. Verket ansvarar för 

flygtrafikledningstjänst i fred för civil och militär luftfart, innehar ansvaret för skyddet av 

miljön mot föroreningar från den civila luftfarten och ombesörjandet för funktionen av 

beredskapsanläggningarna för de civila flygtransporterna. I LFV:s mål finns stadgar att 

transportsystemet ska vara tillgängligt för människor med funktionshinder. 

Jämställdhetsarbete fortgår för ett jämställt transportsystem där flygtransportsystemet är så 

utformat att både män och kvinnors transportbehov tillgodoses. Kvinnor och män ska ges 

samma möjlighet att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och 

deras värderingar ska tillmätas samma vikt (LFV, 2004). 

 

LFV är statens experter inom luftfarten och styr sin verksamhet genom regeringens 

transportpolitiska mål. Verket svarar för att Sveriges luftfartsintressen tillvaratas både 

nationellt och internationellt.  

 

Syfte 

 
Att ta fram en enkät om hur människor ser på hållbar utveckling och sedan utreda hur de 

anställda på LFV ser på begreppet, genom att låta dem besvara enkäten. 

 

Frågeställning 
 

Vilka frågor är lämpliga att ha i enkäten? Hur skall frågorna presenteras? Vilken svarsskala är 

lämpligast? Vad tycker de anställda på LFV är viktigt för en hållbar social utveckling? Tycker 

de anställda att LFV arbetar för hållbar ekonomisk utveckling? Hur väl är de anställda 

bekanta med begreppet hållbar utveckling? Finns det några skillnader mellan ålder och vad de 

anställda tycker är viktigt inom hållbar utveckling? Finns det några skillnader mellan könen 
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och vad de anställda tycker är viktigt inom hållbar utveckling? Kan de anställda tänka sig att 

jobba kvar inom LFV om tre år? 

 

Avgränsningar   
 

Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling kommer inte att analyseras och den 

ekonomiska dimensionen kommer inte att analyseras djupgående. Skilda yrkesgrupper och 

geografiskt skilda arbetsplatser inom LFV kommer inte att analyseras separat. 

 

 

M e t o d  

Undersökningsdeltagare 
 

Ett slumpmässigt urval gjordes om 200 personer bland LFV:s anställda. Urvalet genomfördes 

av LFV:s personalbyrå genom LFV personallista med samtliga anställda, där vart 20:e namn 

valdes ut. 

 

Material 
 

För att mäta vad anställda inom LFV anser är viktigt för en hållbar utveckling, utifrån 

dimensionerna social och ekonomisk hållbarhet, valdes en kvantitativ enkätundersökning.  Ett 

enkätformulär konstruerades med sammanlagt 14 påståenden (se appendix). Enkätformuläret 

konstruerades efter Ejlertssons (1996) metodgång för enkätframtagning. Först formulerades 

problemområden utifrån syftet med undersökningen. Där efter bröts problemområdena ner i 

mindre konkreta frågeställningar, så kallad operationalisering. Dessa frågeställningar 

användes sedan i sökandet efter färdiga frågor till enkäten. Författarna insåg snart att 

frågeställningar var så pass specifika att inga färdiga frågor kunde användas, utan nya 

enkätfrågor fick skapas. Detta gjordes i samråd med två representanter från LFV:s 

koncernstab, samt vår handledare på institutionen för psykologi. Vid skapandet av enkäten 

utgick författarna från skrifterna Agenda 21 (1993) och En svensk strategi för hållbar 

utveckling (2004) samt Institutet för Ekologisk Hållbarhet, IEH, (2003) hemsida på webben 
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för att få med de viktigaste aspekterna av de sociala och ekonomiska dimensionerna av 

hållbar utveckling i frågorna/påståendena. Almega (1998), Rubenowitz (1999) och Lindblad 

och Sjösten (2000) användes som inspiration till påståendena i enkätformuläret. 

 

I enkätens ingress skrevs en definition av hållbar utveckling för att göra de respondenter som 

inte kände till begreppet införstådda. Åtta av påståendena som konstruerades behandlade vad 

den anställde ansåg vara viktigt för en socialt hållbar utveckling på arbetsplatsen och två 

påståenden behandlade vad den anställde ansåg vara viktigt för en ekonomiskt hållbar 

utveckling. En fråga om de var bekanta med hållbarhetsbegreppet innan undersökningen och 

en om de ämnar stanna kvar inom LFV om tre år ingick också samt frågor om ålder och kön.  

 

Enkätformuläret hade fasta svarsalternativ och var utformat så att påståenden kunde besvaras 

genom att den svarande angav hur väl han eller hon ansåg att påståendet stämde överens med 

den egna åsikten. Vid de tio första påståendena användes en likertskala med fem 

svarsalternativ: instämmer inte alls, instämmer dåligt, instämmer delvis, instämmer bra och 

instämmer helt. Dessa frågor var i matrisform. Fråga 11 och 12 hade svarsalternativen ja, nej 

och vet ej. Vi lät ett par vänner besvara en pilotenkät för att få synpunkter på språket i enkäten 

och hur de tolkade frågorna. 

 

För att en undersökning ska gå att generalisera måste undersökningens kvalitetsaspekter 

validitet och reliabilitet vara goda. Genom hög validitet och reliabilitet kan resultaten från 

urvalet i populationen generaliseras. Validitet i en enkätfråga innebär frågans förmåga att 

mäta det den avser mäta. En god validitet kräver att påståendena tolkas likvärdigt av 

respondenterna och att hög svarsfrekvens erhålls. Reliabilitet innebär undersökningens 

förmåga att få samma resultat vid upprepade mätningar. Det vanligaste sättet att beräkna 

enkätfrågornas reliabilitet är genom Cronbachs α. Då Cronbachs α överstiger 0.6 anses 

frågornas reliabilitet vara god (Aron & Aron, 2002).   

 

Procedur 
 

Enkätformuläret sändes ut i maj till de utvalda respondenterna via mail. Deltagarna i 

enkätundersökningen informerades om att deltagandet i undersökningen skedde anonymt och 

konfidentiellt. En vecka senare erhöll de respondenter som ej besvarat enkätformuläret en 
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första påminnelse och två dagar efter det en andra påminnelse om att besvara enkäten. 

Svarstiden uppgick till maximalt 12 dagar. Svaren samlades in av koncernstabens personal på 

LFV och resultaten skickades sedan till oss för bearbetning.  

 

Vårt samarbete med representanterna från LFV bestod av ett inledande möte på Sturups 

flygplats i Malmö där vi fick en presentation av projektet och vad LFV ville få ut av 

undersökningen. Under enkätframtagningsprocessen anordnades en telefonkonferens för att 

klargöra alla deltagandes synpunkter på utkastet av enkäten och därefter besökte vi Arlanda 

flygplats för att stämma av enkätutformningen. Vid besöket fick vi se hur LFV:s personal 

arbetar och hur arbetsmiljön ser ut för de anställda. Under samtliga kontakter har vår 

handledare på institutionen för psykologi medverkat som stöd och rådgivare. 

 

Statistik 
 

Svaren i frågorna 1-10 kodades efter; 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer dåligt, 3 = 

instämmer delvis, 4 = instämmer bra och 5 = instämmer helt. Frågorna 11 och 12 kodades 

efter; 1 = ja, 2 = nej och 3 = vet ej. I fråga 13 kodades 1 = man och 2 = kvinna. Fråga 14 

kodades efter; 1 = -24 år, 2 = 25-34 år, 3 = 35-44 år, 4 = 45-54 år och 5 = 55- år. 

 

I frågorna 1 till 10 har Chi-två, χ2, via Kruskal-Wallis test används för beräkningar av 

svarsskillnader mellan kön och svarsskillnader mellan åldersgrupperna. Mann-Whitneys test 

har används för att testa om det finns någon skillnad i svar mellan specifika åldersgrupper i 

frågorna 1 till 10. Dessa test användes eftersom data är på ordinalskala. I frågorna 11 och 12 

har χ2 via Crosstabs används för att beräkna samband mellan könen och svar samt mellan 

åldersgrupperna och svar inom frågorna. Signifikansnivån, p, är vid samtliga test satt till 0.05. 

I frågorna 1 till 10 har Cronbachs α beräknats för att avgöra frågornas reliabilitet. Samtliga 

statistikberäkningar har gjorts i datorprogrammet SPSS for Windows 11.5.1.   
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R e s u l t a t  
 

Svarsfrekvensen i enkätundersökningen var 40 %. Av de 80 svarande var 48 män, 31 kvinnor 

och 1 uppgav inte kön. 4 st var under 25 år, 12 st mellan 25 och 34 år, 28 st mellan 35 och 44 

år, 23 st mellan 45 och 54 år, 12 st över 54 år och 1 uppgav inte ålder. 

 
 
Tabell 1. Antal svar i frekvens och procent för kön. 

 
 
 
 

 

 

 

Tabell 2. Antal svar i frekvens och procent för ålder. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
I fråga 1 till 10 gav Cronbachs α ett värde på 0.89. 
 
 
Tabell 3. Antal försökspersoner, svarens medelvärden och standardavvikelser i frågorna 1 
 till 10 efter fallande medelvärden. 
 

 N Medelvärde Standardavvikelse 
FRÅGA 1 80 4,50 ,857 
FRÅGA 3 80 4,39 ,921 
FRÅGA 7 80 4,32 ,938 
FRÅGA 4 80 4,19 ,929 
FRÅGA 5 78 4,13 ,931 
FRÅGA 6 80 4,07 ,925 
FRÅGA 2 80 4,06 1,011 
FRÅGA 8 79 3,96 1,068 
FRÅGA 9 79 3,71 ,936 
FRÅGA 10 80 3,20 1,163 

Kön Antal Procent 
  Man 48 60,0 
  Kvinna 31 38,8 
  Total 79 98,8 
Ej svar   1 1,3 
Total 80 100,0 

Ålder Antal Procent 
  -24 4 5,0 
  25-34 12 15,0 
  35-44 28 35,0 
  45-54 23 28,8 
  55- 12 15,0 
  Total 79 98,8 
Ej svar   1 1,3 
Total 80 100,0 
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Fråga 1 - Lika karriärmöjligheter för män och kvinnor. 

Svaren har ett medelvärde, m, på 4.50 med en standardavvikelse, SD, på 0.86. Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan vad könen har svarat eller mellan vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 3. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 1.  

 

Fråga 2 - Mångfald på arbetsplatsen (kön, etnicitet, ålder).  

Svaren har ett m på 4.06 med SD 1.01. Det finns ingen signifikant skillnad mellan vad könen 

har svarat eller mellan vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 4. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 2.  
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Fråga 3 - Företagets benägenhet att förhindra kränkningar och mobbing.  

Svaren har ett m på 4.39 med SD 0.92. Det finns ingen signifikant skillnad mellan vad könen 

har svarat eller mellan vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 5. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 3.  

 

Fråga 4 - Anställningstryggheten på arbetsplatsen (ex. anställningsavtal och fackliga 

avtal). 

Svaren har ett m på 4.19 med SD 0.93. Det finns en signifikant skillnad mellan vad könen har 

svarat, kvinnorna instämmer mer än männen, χ2 = 9.56, df = 1, p < .05. Ingen skillnad mellan 

vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 6. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 4.  
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Fråga 5 - Möjligheten till kompetensutveckling på arbetsplatsen. 

Svaren har ett m på 4.13 med SD 0.93. Det finns en signifikant skillnad mellan vad könen har 

svarat, kvinnorna instämmer mer än männen, χ2 = 5.20, df = 1, p < .05. Ingen skillnad mellan 

vad åldersgrupperna har svarat.  

 

Kompetensutveckling

Kön

KvinnaMan

E
st

im
at

ed
 M

ar
gi

na
l M

ea
ns

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

Ålder

-24

25-34

35-44

45-54

55-

 
Figur 7. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 5.  

 

Fråga 6 - Arbetsplatsens utformning (ex. ljus, ljud och ergonomi). 

Svaren har ett m på 4.07 med SD 0.93. Det finns en signifikant skillnad mellan vad könen har 

svarat, kvinnorna instämmer mer än männen, χ2 = 8.11, df = 1, p < .05. Ingen skillnad mellan 

vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 8. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 6.  
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Fråga 7 - Ett gott samarbetsklimat mellan kollegor och chefer. 

Svaren har ett m på 4.32 med SD 0.94. Det finns en signifikant skillnad mellan vad könen har 

svarat, kvinnorna instämmer mer än männen, χ2 = 5.89, df = 1, p < .05. Ingen skillnad mellan 

vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 9. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 7.  

 

Fråga 8 - Acceptabel arbetsbelastning på arbetsplatsen. 

Svaren har ett m på 3.96 med SD 1.07. Det finns en signifikant skillnad mellan vad könen har 

svarat, kvinnorna instämmer mer än männen, χ2 = 7.31, df = 1, p < .05. Ingen skillnad mellan 

vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 10. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 8.  
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Fråga 9 – Din arbetsgivares agerande bidrar till ekonomisk tillväxt.  

Svaren har ett m på 3.71 med SD 0.94. Det finns ingen signifikant skillnad mellan vad könen 

har svarat eller mellan vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 11. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 9.  

 

Fråga 10 – Luftfartsverket har en effektiv organisation.  

Svaren har ett m på 3.20 med SD 1.16. Det finns ingen signifikant skillnad mellan vad könen 

har svarat eller mellan vad åldersgrupperna har svarat.  
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Figur 12. Medelvärden för vad kön och åldersgrupp har svarat på fråga 10.  

 



Hållbar psykosocial utveckling 34

Fråga 11 - Var du bekant med begreppet ”hållbar utveckling” innan denna 

undersökning? 

Av respondenterna svarade 26 st (33 %) att de var bekanta med begreppet innan 

undersökningen, 48 st (61 %) var inte bekanta med begreppet och 5 (6 %) svarade vet ej. Det 

finns ett signifikant samband mellan respondenternas svar och dess ålder, åldersgrupperna 35-

44 och 45-54 var mindre bekanta med begreppet än övriga åldersgrupper, χ2 = 21.4, df = 8, p 

< .05, Cramers V = 0.37. Inget signifikant samband finns mellan svaren och kön.  
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Figur 13 och 14. Frekvensfördelning för svar mellan kön och åldersgrupper på fråga 11. 

 

Fråga 12 – Kommer du att jobba kvar inom Luftfartsverket om tre år, om du själv får 

bestämma?  

49 st (62 %) svarade att de skulle vilja jobba kvar inom LFV om tre år, 10 st (13 %) vill inte 

jobba kvar och 20 (25 %) vet ej. Inga samband mellan svar och ålder eller svar och kön.  
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Figur 15 och 16. Frekvensfördelning för svar mellan kön och åldersgrupper på fråga 12.
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D i s k u s s i o n  

Metoddiskussion   
 

Vid designen av enkäten valde vi mellan att ha rangordningsfrågor, ja/nej-frågor eller frågor 

av likert-typ. Rangordningsfrågor ansågs som alltför svåra att ta ställning till, då vi misstänkte 

att hållbar utveckling inte var ett känt begrepp hos alla respondenterna. Den största nackdelen 

med ja/nej-frågor ansågs vara ett onyanserat resultat, då vi anade att respondenterna skulle 

svara ja på de flesta frågor. Frågor av likert-typ framstod till slut som det bästa alternativet, då 

dessa frågor är enkla att besvara och en mer spridd svarsbild kan fås. Udda svarsalternativ 

valdes för att inte tvinga respondenterna ta ställning, då möjligheten fanns att de inte var 

införstådda med vad hållbar utveckling innebär. Enkätlayouten konstruerades i matrisform 

eftersom frågorna var snarlika och hade samma svarsalternativ. Denna layout valdes för att 

spara utrymme och för att enkäten skulle se lättbesvarad och tilltalande ut i respondenternas 

ögon för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Enkätfrågornas reliabilitet kan bedömas som 

god då Cronbachs α = 0.89, vilket väl överstiger gränsvärdet på 0.6.  Standardavvikelsen på 

de 10 första frågorna varierade mellan 0.86 och 1.16. Vi bedömer det som att frågorna har 

tolkats likvärdigt av respondenterna, vilket innebär att frågorna har hög validitet.  

 

Respondenterna gavs två påminnelser om att besvara enkätformuläret för att öka 

svarsfrekvensen och därmed också undersökningens reliabilitet och validitet. Trots detta 

hamnade svarsfrekvensen på endast 40 %. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att göra 

ett nytt utskick. I och med denna låga svarsfrekvens kan undersökningens validitet och 

reliabilitet ifrågasättas. Vi misstänker att svarsfrekvensen var låg därför att de anställda på 

LFV var trötta på att besvara enkäter, då det senaste året varit ett flertal enkätutskick på LFV. 

En annan bidragande orsak skulle kunna vara att de anställda inte var tillräckligt bekanta med 

begreppet hållbar utveckling. Den korta beskrivningen av begreppet i enkätens ingress kan ha 

varit bristfällig för att göra de respondenter som inte kände till hållbar utveckling införstådda. 

Dessa människor kan därför ha valt att inte besvara enkäten på grund av sin okunnighet i 

ämnet. Vi kan hålla med om att definitionen av hållbar utveckling inte är självklar, utan det 

kan krävas större insikt i ämnet för att förstå det och kunna ha en åsikt om det. Ytterligare en 

orsak till den knappa svarsfrekvensen skulle kunna vara att markpersonal ingick i 

urvalspopulationen. Denna personal har inte personliga datorer utan de har istället tillgång till 

datorer i bas-moduler runt arbetsplatsen. På grund av detta finns det anledning att tro att 
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denna personal inte öppnar sin e-post dagligen. Det finns därför en risk att enkätutskicket kan 

ha missats bland dessa anställda. 

 

Resultatdiskussion  
 

Fråga 1 och 2 konstruerades för att ta reda på hur viktigt de anställda anser social jämlikhet är 

för hållbar utveckling. Svaren från fråga 1 har det högsta medelvärdet (m = 4.50) av samtliga 

frågor och tyder på att de anställda på LFV anser att lika karriärmöjligheter för män och 

kvinnor är en mycket viktig del av social hållbar utveckling. Detta påstående stärks då det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors svar på frågan. Jämställdhetslagens 

punkter borde därför inte vara svåra att uppfylla inom LFV:s organisation. Fråga 2 lyder; 

mångfald på arbetsplatsen (kön, etnicitet, ålder) och svaren från frågan hade ett medelvärde på 

4.06. Dessa resultat tyder på att de anställda anser det vara viktigare med jämställdhet mellan 

könen på arbetsplatsen än mångfald. Sammantaget vill vi dock påstå att de anställda tycker att 

social jämlikhet är viktigt för social hållbar utveckling. 

 

Svaren från fråga 3; företagets benägenhet att förhindra kränkningar och mobbning, har det 

näst högsta medelvärdet (m = 4.39) och får anses som mycket viktigt för de anställda. 

Resultatet är samstämmigt med resultaten från fråga 1 och 2 då jämställdhet och mångfald 

inte är möjlig om mobbning och diskriminering förekommer på en arbetsplats. 

 

Påståendena i frågorna 7 och 8; ett gott samarbetsklimat med kollegor och chefer samt 

acceptabel arbetsbelastning på jobbet är två av de punkter Rubenowitz menar skall vara 

uppfyllda för att de anställda ska uppleva den psykosociala arbetsmiljön som god. Dessa 

påståenden kan därför ses som en indikator på hur viktig den psykosociala arbetsmiljön anses 

vara för en socialt hållbar utveckling. Respondenterna tycker att ett gott samarbetsklimat är 

mycket viktigt (m = 4.32) medan acceptabel arbetsbelastning var det påståendet som de 

anställda värderade som minst viktigt (m = 3.96) inom den sociala dimensionen. Vi är 

överraskade att svaren från acceptabel arbetsbelastning inte fick högre medelvärde. En 

acceptabel arbetsbelastning innebär att arbetet och arbetsmiljön skall vara utformat så att de 

anställda skall ha möjlighet att uppleva positiv stress eller flow. Då detta upplevs känner den 

anställde arbetsmotivation och personlig utveckling. Arbetsbelastningen är absolut inte 

acceptabel då den anställde upplever negativ stress. Då en individ upplever negativ stress 



Hållbar psykosocial utveckling 37

under en längre period kan det leda till psykisk och fysisk ohälsa. Då människors hälsa är en 

av hörnstenarna i att hållbart samhälle anser vi att stress i arbetslivet är ett direkt hot mot 

hållbar utveckling i företag och organisationer. Eftersom välbefinnande på jobbet är relaterat 

med välbefinnande i livet är även stress i arbetslivet ett hot mot en hållbar utveckling i 

samhället. Är däremot arbetsmiljön och arbetsuppgifterna utformade så att så många anställda 

som möjligt har stor möjlighet att uppleva positiv stress eller flow på jobbet menar vi att man 

nått långt i strävan mot en hållbar utveckling.  

 

De kvinnliga respondenterna instämde i högre utsträckning än de manliga att acceptabel 

arbetsbelastning och ett gott samarbetsklimat är viktigt. Man kan tolka detta som att 

kvinnorna tycker att en bra psykosocial arbetsmiljö är viktigare för social hållbar utveckling 

än vad männen tycker. Det skulle kunna vara ett resultat av kvinnors större mängd utförda 

obetalda arbete och ansvar i hemmet jämfört med männen. Den neoklassiska 

nationalekonomiska doktrinens förklaringsmodell stöder teorin att kvinnor missgynnas 

ekonomiskt genom rollfördelningen mellan män och kvinnor där män förvärvsarbetar och 

kvinnor i större utsträckning sköter obetalt husligt arbete. 

 

Anställningstrygghet, kompetensutveckling och arbetsplatsens utformning är områden som 

kvinnor anser viktigare än män för en social hållbar utveckling. Samtliga områden har dock 

värderats som viktiga för båda könen. Könsskillnaden i anställningstrygghetsfrågan skulle 

kunna tolkas som att kvinnorna oroar sig mer över tryggheten i sin anställning och vill ha 

bättre anställningsavtal. Kvinnornas högre instämmande för kompetensutveckling kan betyda 

att de har högre motivation att lära sig nya saker och uppnå självförverkligande. Ytterligare en 

förklaring kan vara att de i nuläget har mindre varierande arbetsuppgifter än männen och vill 

att det skall ändras.  Eftersom kvinnor rankar arbetsplatsens utformning högre än män kopplar 

vi det till att en bra fysisk arbetsmiljö är viktigare för kvinnor.     

 

Sammantaget stämmer de anställdas åsikter om vad de tycker är viktigt för att nå en socialt 

hållbar utveckling väl överens med Agenda 21s och Sveriges Regerings riktlinjer. Dessa 

resultat är också samstämmiga med de resultat som Lindström fått i sin forskning. Det är lätt 

att anta att de anställdas positiva attityd till hållbar utveckling skulle återspegla sig i deras 

beteende. Som tidigare beskrivits finns det inget samband mellan positiv attityd till hållbar 

utveckling och beteende. Antagandet att de anställdas beteende skulle följa deras attityder 

behöver därför inte vara sant. Det kan därför behövas större insatser från företagets ledning 
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för att säkerställa en beteendeförändring hos de anställda som får hela organisationen att 

sträva mot hållbar utveckling, då man aktivt börjar implementera policyn i företaget.  Denna 

beteendeförändring kan med fördel göras med hjälp av psykologins olika inriktningar. Genom 

att börja förändringen nere i organisationen samtidigt som ledningen gör förändringar 

använder man sig av det kombinerade nerifrån-upp och uppifrån-ner perspektiv som 

regeringen anser vitalt för att nå en hållbar utveckling inom organisationer och i samhället.  

 

Svaren från de två frågorna angående ekonomisk hållbar utveckling var de som hade lägst 

medelvärden (fråga 9 = 3.71 och fråga 10 = 3.20) av samtliga frågor. Att LFV har en effektiv 

organisation ansågs minst viktigt för en ekonomisk hållbar utveckling. De anställda är alltså 

inte övertygade om att ekonomisk hållbar utveckling beror på LFV:s effektivitet. Här skiljer 

sig de anställdas åsikter med regeringens strategi. Regeringen menar att det är vitalt att företag 

och organisationer har en ekonomisk hållbar utveckling för att en total hållbar utveckling 

skall vara möjlig. En alternativ förklarningsmodell till varför påståendet fick lägst medelvärde 

kan vara att respondenterna feltolkade frågan. Om inte anvisningarna läses noggrant kan 

påståendet förstås enbart som om LFV är en effektiv organisation. Om denna feltolkning är 

korrekt så innebär det att de anställda inte är övertygade om att LFV är en effektiv 

organisation i dagsläget.    

 

En alternativ tolkning till samtliga resultat är att de påståenden i enkäten som de anställda 

instämde mest i är de områden som de tänker mest på, och de påståenden som de instämde 

mindre i är ämnen de inte reflekterar över lika mycket. Man kan då diskutera vad som ligger 

bakom dessa tankar och reflektioner. En bakomliggande orsak skulle kunna vara att ämnen 

som de anställda reflekterar över är de inte helt nöjda med. En anställd som t ex upplever att 

arbetsbelastningen är för hög har reflekterat över sin situation och önskat att stressen vore 

lägre. Densamme kan därför ha instämt helt i påståendet om acceptabel arbetsbelastning, 

eftersom han/hon inte upplever sin situation som sådan. Om man skall hårdra detta 

resonemang innebär det att den nuvarande situationen på arbetsplatsen inte är samstämmig 

med de påståenden som ställdes i enkäten. För att ta reda på om det ligger någon sanning i 

detta resonemang skulle det vara av intresse att göra en kompletterande undersökning om hur 

de anställda uppfattar den nuvarande situationen på arbetsplatsen.  

    

Respondenterna i åldersgrupperna 35-44 år och 45-54 år var de som var minst bekanta med 

hållbar utveckling innan undersökningen relativt sin egen grupp. Att de yngre svarande, -24 år 
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och 25-34 år, var mer bekanta kan vara en effekt av den ökade undervisning i miljöämnet i 

skolsystemet den senaste tiden. Resultatet kan också bero på att det var färre respondenter i de 

yngre åldersgrupperna och i 55- år, vilket innebär lägre pålitlighet i resultaten från dessa 

grupper.  

 

62 % av respondenterna svarade att de skulle vilja jobba kvar inom LFV om tre år. Detta 

betyder att närmare 4 av 10 inte vill jobba kvar eller inte vet om de skulle vilja jobba kvar. 

Resultatet kan ses som att de anställda inte är helt nöjda med sin arbetssituation. Det skulle 

kunna grunda sig i att företagsledningen koncentrerar sig på att försöka skapa lönsamhet och 

effektivitet i flygbranschens svåra tider, vilket åsidosatt de anställdas behov. Denna 

vinstmaximering kan enligt Csikszentmihalyi ge avkall på aktiviteter som skapar arbetsglädje 

och flow hos de anställda, vilket i förlängningen innebär att de inte vill jobba kvar i 

organisationen längre. För att en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling skall vara möjlig 

måste därför de anställda finna mening och motivation i arbetet. Denna mening skapas genom 

att företaget satsar på social hållbar utveckling. Ekonomisk hållbar utveckling är alltså endast 

möjlig om social hållbar utveckling föreligger.   

 

Man skulle ha kunnat testa skillnader mellan olika kön ur olika åldersgrupper, t ex kvinnor ur 

25-34 år med män ur 35-44 år. Anledningen till varför forskarna har valt att inte specificera 

grupperna mer beror på det knappa deltagarantalet. Vissa av grupperna hade då fått för få 

antal deltagare för att göra statistikberäkningarna rättvisa då skillnader testas. Vi har därför 

valt att inte statistiskt testa skillnader mellan mer specifika gruppindelningar än de som 

presenterats.  

 

Förslag till fortsatt arbete 
 

I framtiden skulle man kunna skicka ut en liknande enkät till ett större urval och 

förhoppningsvis få fler respondenter. Då är det möjligt att som ovan beskrivits bryta ner kön i 

olika åldersgrupper och jämföra dessa med varandra. Enkäten skulle kunna kompletteras med 

en fråga om akademisk utbildningsnivå för att kunna jämföra dessa grupper med varandra. 

Man skulle också kunna lägga till frågor angående ekologisk hållbarhet för att få åsikter om 

hela Agenda 21s spektrum. Det hade varit intressant att använda en annan 

undersökningsmetod som komplement till enkäten. Observationer skulle kunna utföras för att 
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se hur människor beter sig på arbetsplatsen och utreda om detta beteende stämmer överens 

med de anställdas åsikter. Som nämnts tidigare hade det varit av intresse att undersöka hur de 

anställda uppfattar den nuvarande situationen på arbetsplatsen utifrån enkätens påståenden, 

för att se om dessa resultat korrelerar negativt med de resultat som fåtts i denna studie. Man 

skulle också kunna utföra mätningar före och efter en internutbildning inom miljöarbete och 

hållbar utveckling i organisationen. På så sätt kan man se om de anställdas åsikter skiljer sig 

åt före och efter de fått dokumenterad kunskap i ämnet. En jämförelse mellan vad de anställda 

tycker är viktigt för hållbar utveckling på arbetet och på fritiden skulle också kunna ge 

spännande resultat. En jämförande studie på ett annat företag i Sverige för att se 

företagskulturens inverkan på resultatet samt studier på företag i andra länder för att se om det 

finns skillnader mellan vad människor tycker är viktigt för hållbar utveckling i olika kulturer 

är också tänkbara forskningsområden.              

 

Slutsats 
 

Resultaten tyder på att de anställda på LFV tycker att samtliga påståenden inom social hållbar 

utveckling är viktiga. De anställda anser att lika karriärmöjligheter mellan könen är viktigast. 

Kvinnor rankar anställningstrygghet, möjligheten till kompetensutveckling, bra utformad 

arbetsplats, bra samarbetsklimat och acceptabel arbetsbelastning högre än vad män gör. De 

anställda tycker inte att påståendena inom ekonomisk hållbar utveckling är lika viktiga som 

de inom den sociala dimensionen.   
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A p p e n d i x  
 
Begreppet hållbar utveckling innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre 
ömsesidigt beroende dimensioner; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.  
 
Syften med denna enkät är att ta reda på hur de anställda inom luftfartsverket ser på social- och 
ekonomisk hållbarhet. 
 
Nedan ska du värdera påståendena efter hur väl de stämmer med vad du tycker är viktigt för en socialt 
hållbar utveckling. Tänk inte för länge utan välj det alternativ som du tycker stämmer bäst överens 
med din åsikt.    
 
I vilken grad instämmer du i att följande påståenden är viktiga för socialt hållbar utveckling? 
 
 
 Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer 
   inte alls      dåligt          delvis           bra              helt 
  
Lika karriärmöjligheter 
för män och kvinnor. 
 
Mångfald på 
arbetsplatsen  
(kön, etnicitet, ålder) 
 
Företagets benägenhet att 
förhindra kränkningar 
och mobbning. 
 
Anställningstryggheten 
på arbetsplatsen (ex. 
anställningsavtal och 
fackliga avtal) 
 
Möjligheten till 
kompetensutveckling på 
arbetsplatsen. 
 
Arbetsplatsens 
utformning (ex. ljus, ljud 
och ergonomi) 
 
Ett gott samarbetsklimat 
med kollegor och chefer. 
 
Acceptabel 
arbetsbelastning på 
jobbet. 

 □ □ □ □ □ 
  
  
          □ □ □ □ □ 
 
  
 
 □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
 □ □ □ □ □ 
 
 
 
 □ □ □ □ □ 
 
 
 
 □ □ □ □ □ 
 
 
  
 □ □ □ □ □ 
 
 
  
 □ □ □ □ □ 
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Med en ekonomisk hållbar utveckling menar man en balanserad tillväxt, som på lång sikt inte baserar 
sig på skuldsättning eller på slösande av ekonomiska reserver. 
 
Nedan ska du värdera påståendena efter hur väl de stämmer med vad u tycker är viktigt för en 
ekonomisk hållbar utveckling. Tänk inte för länge utan välj det alternativ som du tycker stämmer bäst 
överens med din åsikt.    
 
I vilken grad instämmer du i att följande påståenden är viktiga för ekonomisk hållbar utveckling? 
 
 
 Instämmer  Instämmer Instämmer  Instämmer  Instämmer 
   inte alls        dåligt   delvis           bra    helt 
 
Din arbetsgivares 
agerande bidrar till 
ekonomisk tillväxt. 
 
 
Luftfartsverket har en 
effektiv organisation. 
 
 
 
 
Var du bekant med 
begreppet ”hållbar 
utveckling” innan denna 
undersökning. 
 
 
Kommer du att jobba 
kvar inom 
Luftfartsverket om tre år, 
om du själv får 
bestämma? 
 
 
 
Ditt kön? 
 
 
 
Din ålder? 
 
 

  
 □ □ □ □ □ 
 
 
 
  
 □ □ □ □ □ 
 
 
 
 

 Ja Nej Vet ej 
 □ □ □ 
 
  
  
 Ja Nej Vet ej 
 □ □ □  
 
 
 
 
 
  
 Man            Kvinna 
 □ □  
 
  
  – 24 25-34 35-44 45-54 55 - 
 □ □ □ □ □ 
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