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Abstract 

Det primära syftet med denna undersökning var att undersöka relationen 

mellan tjänstemäns pendlingstid och upplevd stress. Studien hade även ett 

sekundärt syfte, att undersöka om det fanns ett samband mellan tjänstemäns 

upplevda stress och det kreativa organisationsklimatet. Undersökningen 

genomfördes kvantitativt i form av en enkätunderökning bestående av tre 

delar. Enkätens första del bestod av Göran Ekvalls GEFA-formulär som 

avsåg att mäta hur respondenten upplevde det kreativa organisationsklimatet. 

Den andra delen bestod av ett GWBQ-formulär som avsåg att mäta den 

anställdas upplevda stress. Den avslutande delen bestod av ett antal 

egenformulerade frågor med avsikt att kartlägga respondenternas 

pendlingsvanor samt vissa bakgrundsvariabler som t.ex. kön, ålder m.m. 

Sjuttiofyra respondenter från fem organisationer deltog i studien vilket 

innebar en svarsfrekvens på 92,7 %. Resultaten visade att det fanns en 

signifikant positiv korrelation mellan pendlingstid och stress. Tjänstemän som 

pendlade lång tid (över 30 minuter) upplever sig mer stressade jämfört med 

de som pendlade kort tid (under 30 minuter). Resultaten visade även på en 

signifikant negativ korrelation mellan tjänstemäns upplevda stress och 

upplevelsen av det kreativa organisationsklimatet. Vi fann dock ingen 

korrelation mellan pendlingssätt och upplevd stress. Studiens begränsningar 

har diskuterats.  

Nyckelord: Pendling, stress, kreativitet, organisationsklimat, tjänstemän 

 

 

 

 

 

 



Alla pendlar! - Hero, J., Jonasson, B., Olsson, K.O. 
 

3 
 

 

Innehållsförteckning 
Definitioner och avgränsningar .............................................................................................. 5 

Tjänstemän.. ........................................................................................................................ 6 

Pendling............................................................................................................................... 6 

Pendling .................................................................................................................................. 6 

Stress ....................................................................................................................................... 8 

Källan till stress ................................................................................................................. 10 

Konsekvenser för arbetstagaren. ....................................................................................... 11 

Konsekvenser för organisationen...................................................................................... 12 

Stress och pendling............................................................................................................ 12 

Kreativitet och kreativt organisationsklimat......................................................................... 13 

Kreativitet utifrån socialpsykologisk synsätt .................................................................... 14 

Organisationsklimat .......................................................................................................... 15 

Kreativitet och stress ......................................................................................................... 16 

Syfte och hypoteser............................................................................................................... 17 

Metod........................................................................................................................................ 17 

Deltagare ............................................................................................................................... 17 

Instrument och Material........................................................................................................ 18 

Kreativt organisationsklimat ............................................................................................. 18 

Stress ................................................................................................................................. 19 

Bakgrundsvariabler, arbetssituation och pendling. ........................................................... 20 

Procedur ................................................................................................................................ 20 

Resultat ..................................................................................................................................... 21 

Deskriptiv data ...................................................................................................................... 21 

Pendlingssätt och pendlingstid .......................................................................................... 21 

Stress ................................................................................................................................. 21 

Kreativt organisationsklimat ............................................................................................. 21 

Hypoteser.............................................................................................................................. 22 

Hypotes 1........................................................................................................................... 22 

Hypotes 2........................................................................................................................... 22 

Hypotes 3........................................................................................................................... 22 



Alla pendlar! - Hero, J., Jonasson, B., Olsson, K.O. 
 

4 
 

Övriga resultat. ..................................................................................................................... 22 

Diskussion ................................................................................................................................ 22 

Hypotes 1. ............................................................................................................................. 23 

Hypotes 2 .............................................................................................................................. 23 

Hypotes 3 .............................................................................................................................. 24 

Övriga resultat: ..................................................................................................................... 25 

Begränsningar och förslag på vidare forskning .................................................................... 25 

Slutsatser ............................................................................................................................... 27 

Appendix .................................................................................................................................. 31 

Bakgrundsvariabler och pendling ......................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla pendlar! - Hero, J., Jonasson, B., Olsson, K.O. 
 

5 
 

 

 

 

Inledning 

Pendling är ett fenomen som ständigt ökar i Sverige, svenskarna pendlar allt längre sträckor 

och pendlingen tar allt längre tid. År 2003 pendlade mer än 1,3 miljoner av Sveriges 

befolkning över kommungränserna till arbetet (Torége, Sandgren, Olander, Thulin, 2008). 

Torége et al. (2008) menar vidare att orsaken till att så många pendlar är flera, vissa gör det 

frilligt, för andra är pendling ett nödvändigt ont. Flera studier har dock visat att pendlig kan 

verka som en stressor som kan påverka både den psykiska och den fysiska hälsan negativt. 

Man har även funnit höjda nivåer av stress hos individer som pendlar med bil så väl som 

personer som pendlar med de allmänna kommunikationerna (Cassidy, 2003). Samtidigt som 

den svenska befolkningen pendlar i allt större utsträckning ökar antalet 

långtidssjukskrivningar och förtidspensioner i Sverige (Wärnborg, 2006). Wärnborg menar att 

en betydande del av långtidssjukskrivningarna och förtidspensionerna kan tillskrivas 

stressrelaterad ohälsa. Studier har visat att mycket stressade individer är 2.22 gånger mer 

benägna att vara frånvarande från sitt arbete än personer med låg stress (Jacobson et al. 1996). 

Den allt mer förekommande stressen får inte enbart bara negativa konsekvenser för individen. 

Stressen och dess konsekvenser är inte bara ett problem på samhälls- och företagsnivå i form 

av ökade kostnader, minskad produktion, ökad sjukfrånvaro etc. (Agervold, 2007). Stressen 

har även visat sig ha en hämmande effekt på kreativitet, både på individ- och på 

organisationsnivå (Ekvall, 1983, 1990b). Detta i en tid då kreativitet ofta är ett krav på 

arbetstagaren och i många fall även en förutsättning för organisationers konkurrenskraft och 

överlevnad (Csikszentmihalyi, 1996).  

Definitioner och avgränsningar 

För att förstå denna undersökning är det av stor vikt att känna till vad vi avser med 

vissa begrepp. Första begreppet: ”Tjänstemän” skiljer sig inte från vedertagna definitioner av 

tjänstemän men vi anser det ändå vara av vikt att förtyd liga vad vi avser med begreppet. Det 

andra begreppet, ”pendling”, finns det en del olika definitioner på och dessa skiljer sig i vissa 

fall från vad vi avser med begreppet, mest då allmänt rådande definitioner oftast är mer 

invecklade än vår definition.  
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Tjänstemän. Med begreppet tjänsteman avser vi i denna undersökning en person, 

oavsett kön som genom sitt yrke producerar tjänster till skillnad från ”arbetaren” som oftast 

producerar varor. Skillnaden tjänstemän och arbetare emellan kan även ses som att tjänstemän 

ofta har avslutat en teoretisk utbildning vid gymnasieskola och/eller universitet/högskola eller 

har ett yrke som förknippas med en teoretisk utbildning (Nationalencyklopedin, 1995). Det 

finns inga exakta siffror på hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och privata och 

offentliga sektorn bland tjänstemän i Sverige. TCO som representerar 1,3miljoner tjänstemän 

i Sverige har mer än 60% kvinnliga medlemmar och fördelningen mellan den offentliga och 

privata sektorn är ca 50/50 (Tjänstemännens centralorganisation [TCO], n.d.). 

Pendling. Pendling definieras oftast som arbetsresor över kommungränserna, dvs. att 

en person inte har samma arbetsort som bostadsort. Vanligen skiljer man på inpendlare och 

utpendlare när man talar om pendling, en utpendlare är en person som pendlar ut från sin 

hemkommun för att förvärvsarbeta i en annan kommun, den personen tillhör inte 

nattbefolkningen i den kommun han förvärvsarbetar i. En inpendlare är en person som 

förvärvsarbetar i en kommun men tillhör nattbefolkningen i en annan kommun (Klingvall & 

Lindelöw, 2009). Tillskillnad från nämnda beskrivning av Klingwall och Lindelöw är vår 

definition av pendling för denna studie mindre strikt. Med definitionen pendling avser vi 

endast resan från hemmet till arbetet eller vice versa. Vi gör således ingen skillnad på 

huruvida en person bor i den kommun som personen arbetar i eller inte, utan ser all form av 

resande till och från arbetsplatsen som pendling, oavsett hur tidskrävande och oavsett 

transporteringssätt. Vi lägger inte någon vikt vid det geografiska avståndet 

undersökningspersonerna reser utan endast den tid resan tar.  

Pendling 

År 2006 pendlade 1,33 miljoner (31 %) av den förvärvsarbetande befolkningen i 

Sverige över kommungränserna vilket är en ökning med 5,4 % sedan 1993. Ökningen av 

pendling har dock avtagit något under 2000-talet. Inpendling är inte helt oväntat störst till 

storstadsområdena och högst utpendling har kranskommunerna till de stora städerna.  Andelen 

som pendlar dagligen varierar ofta kraftigt mellan olika kommuner vilket i sin tur beror på en 

rad olika orsaker: hur den lokala arbetsmarknaden ser ut, kommunens geografiska storlek, 

befolkningstätheten, hur bra kommunikationerna och infrastrukturen är, hur lönenivåer och 

boendepriser förhåller sig till varandra i närliggande kommuner osv. Kommuner som till ytan 

är små har vanligen en större andel pendlare jämfört med de större kommunerna, vilket delvis 
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har sin förklaring i att människor i de mindre kommunerna generellt bor närmre 

kommungränsen (Torége et al., 2008). 

Att individer väljer att pendla kan som tidigare nämnts bero på en rad olika faktorer. 

Positiva konsekvenser av pendling kan t.ex. vara: ökade valmöjligheter, bättre möjlighet till 

karriär, högre lön, att som arbetslös kunna få ett arbete, eller en möjlighet till ett 

”drömboende” på en viss ort. Det finns också naturligtvis möjliga negativa effekter av att 

frivilligt välja arbete på annan ort eller att tvingas pendla. Flera studier har visat att pendling 

kan upplevas som en stressor som kan påverka den fysiska- så väl som den psykiska hälsan 

(Torége et al., 2008). Orsaken till att vissa väljer att pendla kan delvis ses ur ett 

nyttomaxemeringsperspektiv. Nyttan av att pendla antas vara bedömd av både materiella och 

immateriella faktorer som i vissa fall kan vara prissatta på en marknad men behöver inte 

nödvändigtvis vara det. Kombinationer av regionala förhållanden t.ex. bostadspriser, 

arbetsmarknadsförhållanden, närhet till vänner och släkt, samhällsservice och kulturutbud kan 

vara några av de faktorer som vägs in vid ett beslut. Beslutet att pendla tas inte enbart utifrån 

den nuvarande situationen utan hänsyn tas även till hur framtiden kan tänkas se ut (Eliasson, 

Westerlund, Åström, 2007). En annan tänkbar anledning som kan tänkas ligga till grund för 

om personer väljer att pendla eller ej är den anställdas egen attityd till pendlingen. Festingers 

teori om kognitiv dissonans går ut på att människor strävar efter konsekvens i tanke och 

handling. Detta skulle kunna innebära att en person som upplever sin pendling som jobbig 

antingen försöker ändra sin attityd genom att intala sig själv att det inte är så jobbigt, 

alternativt välja att fokusera på de positiva konsekvenserna. Personen kan också ändra sitt 

beteende och flytta närmre sin arbetsplats eller byta arbetsplats för att komma närmre arbetet 

(Festinger, 1957).   

Pendlingen har gett storstäderna större tillgång till arbetskraft samtidigt som en 

överbelastad bostadsmarknad har kunnat avlastas. Kranskommunerna har fått nya invånare 

och därigenom ett bredare skatteunderlag. Om boendepriserna fortsätter att stiga  i 

storstädernas ytterområden kommer folk troligtvis att bli tvungna att flytta allt längre ut från 

”centrum” för att det ska kunna upplevas som ett billigt boende. Detta tillsammans med ökade 

kostnader i form av bilkörning kan leda till att allt färre tycker det är lönsamt att lämna 

storstaden för att pendla (Torége et al., 2008). Eliasson et al. (2007) menar att den 

regionsförstoring som skett på många platser i Sverige och som kan förklara en del av det 

ökande pendlandet kan delvis ha sin förklaring i restriktioner på bostadsmarknaden. En allt 

större inflyttning till storstäderna har troligtvis drivit upp boendekostnaderna och därmed 
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trängt ut hushåll från regionernas centrum vilket resulterat i regionsförstoring och ökad 

pendling. Denna teori är dock inte kartlagd, utan får ses som spekulativ. 

Man kan även se fenomenet pendling som något nödvändigt. Att våra politiker delar 

uppfattningen om pendling som en nödvändighet har bl.a. tagit sig uttryck i subventioneringar 

via skatteavdrag för arbetsresor (Eliasson et al., 2007).  Alla länder är beroende av att ha ett 

framgångsrikt och brett näringsliv. För att det ska kunna vara en realitet i Sverige krävs det att 

våra stora städer kan formera branschskluster som står sig i konkurrensen med andra nationer. 

Storstädernas betydelse för näringslivet har alltså ökat och lokala arbetsmarknadsregioner ger 

konkurrensfördelar. Att utbud och efterfrågan av framför allt kvalificerad arbetskraft är jämt 

fördelad är av stor vikt. Forskning som återfinns i t.ex. Nuteks1 årsbok 2008 (refererad i 

Torege et al., 2008) har visat att områden med en bra tillgänglighet har större 

innovationskapacitet. Impulser som kommer utifrån i form av inflöde av kompetens, kapital 

och människor har visat sig ha positiv effekt på näringslivet. Högteknologiska företag söker 

sig till områden där kreativa och/ eller högt utbildade vill bo (Torége et al., 2008).  

Den ökande pendlingen har i många områden lett till en överbelastning av 

transportsystemet vilket  i sin tur resulterat i trafikstockningar på högtrafikerade vägar  

(Gulian, Matthews, Gledon et al., 1989, refererat i Cassidy, 2003). Pendlingen och i synnerhet 

den tidigare nämnda överbelastningen leder både till försämrad miljö och tidsslöseri för 

pendlaren. Sverige har i jämförelse med många andra västeuropeiska länder satsat 

förhållandevis lite pengar på infrastrukturen vilket kan utgöra en viss del av förklaringen till 

trafikstockningen (Torége et al., 2008). 

Stress 

Under det senaste decenniet har stress blivit ett ämne som diskuterats flitigt, både 

inom forskningen och i det vardagliga livet. Utöver den psykologiska forskningen kring stress 

och copingstrategier intresserar sig numer även den medicinska forskningen samt den 

sociologiska forskningen för stress. I takt med stressens ökade uppmärksamhet har även de 

ekonomiska konsekvenserna börjat belysas allt mer (Jacobson et al., (1996). Jacobson et al.  

menar att mycket stressade individer är 2.22 gånger mer benägna att bli frånvarande från sina  

arbeten än personer med låg stress. Under de senaste tio åren har antalet 

långtidssjukskrivningar ökat i Sverige. En betydande del av långtidssjukskrivningarna och 

även förtidspensioneringarna som ägt rum under senaste åren kan tillskrivas stressrelaterad 

                                                 
1 Nutek: f.d. Statlig myndighet för näringsutveckling, ingår numer i Tillväxtverket. 
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ohälsa (Wärnborg, 2006). Detta resulterar inte bara i uppenbart negativa konsekvenser för 

människors välbefinnande, utan får också stora konsekvenser i ett bredare företags- och 

samhällsmässigt perspektiv (Agervold, 2007).  De ekonomiska följderna för samhället så väl 

som för företagen är sannolikt större än vad de flesta föreställer sig. Kostnaden för 

långtidssjukskrivningar och förtidspensionering i Sverige år 2000 uppgick till 74,5 miljarder 

kronor, de efterföljande åren uppgick denna summa till 108 miljarder kronor (Wärnborg, 

2006). Tidigare nämnda summa är dock den totala av alla sjukskrivningar och 

förtidspensioner, alltså inte enbart stressrelaterade kostnader. Stressrelaterade sjukdomar är 

inte enbart ett problem i Sverige utan ett globalt fenomen, i Storbritannien uppskattades redan 

1986 att 40 miljoner arbetsdagar gick förlorade varje år p.g.a. stressrelaterade sjukdomar. 

Förutom kostnader som kan kopplas till sjukvården tillkommer kostnader så som minskad 

produktivitet p.g.a. försämrad arbetsprestation och frånvaro (Gottholmseder, Nowotny, Gerald 

& Pruckner, 2009). 

Stress är ett fenomen som sannolikt existerat bland människor sedan urminnes tider. I 

dagens samhälle har dock stressen blivit allvarligare, mer utbredd och i och med det mer 

omtalad. En del av denna förvärring kan förklaras med att samhället förändras allt mer 

frekvent idag. I jordbrukssamhället var stressen lägre och inte lika utbredd eftersom samhället 

var mindre och tydligare definierat. Jordbrukssamhället var helt enkelt mer hanterbart 

eftersom informationsflödet var betydligt mindre och de sociala strukturerna mindre 

komplexa. Jordbruksamhällets dagliga aktiviteter gick ut på att tillgodose våra grundläggande 

biologiska och psykiska behov. I och med övergången till industrisamhället och sedermera 

informationssamhället skruvades tempot upp. De ökade kraven på individen att anpassa sig 

efter ett samhälle som är under konstant utveckling har gjort att stress i olika former blivit 

alltmer förekommande, psykisk-, biologisk- så väl som social stress. Den stora mängd 

information som finns på ämnet stress och mängden forskning som bedrivs rörande stress 

talar för att de s.k. ”stressjukdomarna” ständigt ökar i antal. Dessutom har stressen blivit allt 

allvarligare då den drabbar oss tidigare i livet och med en ökad intensitet och frekvens 

(Währborg, 2006). 

Stress är troligtvis ett av de ord som ökat mest i användning under de senaste 

årtionden, ”stress” har blivit ett slags modeord som på ett träffsäkert sätt kännetecknar den tid 

vi lever i. Även om stress är ett begrepp som används allt mer frekvent så råder det viss 

oenighet om vad begreppet egentligen innebär (Währborg, 2006). Många förklaringsmodeller 

intresserar sig dock för den process som uppstår då de krav som ställs på individen är större 
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än individens förmåga att anpassa sig till dessa krav. Denna obalans mellan krav och 

anpassningsförmåga resulterar i både fysiska och psykiska effekter som kan göra individen 

mer mottaglig för sjukdomar (Cassidy, 2003). Stressreaktioner är en kvarleva från våra 

förfäder och liknas ofta vid ett biologiskt alarmsystem som har som syfte att skydda oss från 

potentiella hot. Denna typ av stress som är av mer episodisk karaktär kan förekomma på 

arbetsplatser i form av konflikter, olyckor, irriterade kunder etc. (Landy & Conte, 2007). Det 

är dock inte denna typ av stress som denna studie kommer ha  fokus på utan den mer kroniska 

stressen eftersom den är vanligare och mer skadlig för kroppen och sinnet (Landy & Conte, 

2007).  Psykologen Hans Seyle refereras ofta till som ”stressens fader”. Seyle delade upp 

fenoment i positiv och negativ, han menar att positiv stress är något som ger ökat 

välbefinnande, utmanar och motiverar individer till att jobba hårdare för att uppnå sina mål. I 

motsats till positiv stress är negativ stress resultatet av de krav och förväntningar som inte 

individen kan leva upp till. Seyle menade att negativ stress på sikt leder till fysiska och 

psykiska besvär som i sin tur leder till försämras prestation och hälsaa (Seyle, (1958) refererat 

i Cassidy, 2003). 

Källan till stress. Debatten kring stress handlar ofta om den snabba förändringstakten 

som har legat till grund för de nya levnadsvillkoren vi har idag. I och med den växande 

informationsteknologin kan många saker idag göras både snabbare och lättare än tidigare 

samtidigt som tillgängligheten är betydligt större. Paradoxalt nog tycks det ändå vara så att 

dessa framsteg gör vår tillvaro mer stressande snarare än tvärtom, trots att syftet med 

teknologin troligtvis är att underlätta och avlasta för individer. Självklart är det inte enbart 

dessa företeelser som ligger till grund för stress. Orsakerna till stress är vanligtvis mer 

komplicerade än så. Oftast är det personens specifika förhållanden som skapar stressen, vilket 

gör det svårt att finna generella stressorer (Währborg, 2006). En stressor som ofta nämns är 

arbetsbelastningen. En alltför stor arbetsbelastning med många ”deadlines”, mycket 

övertidsarbete och liten chans till återhämtning är påfrestande. Varaktigt nattarbete eller 

skiftarbete samt långa perioder av övertid ökar också risken för ohälsa. Förväntningar och 

krav som är oförenliga och/eller en otydlig roll ökar också risken för stress. Att uppleva 

anställningsotrygghet är en annan påfrestning som numer aktualiserats allt mer beroende på 

den senaste tidens nedskärningar. Täta och återkommande förändringar är en annan företeelse 

som kan upplevas som stressande även om avsikten med förändringen är kan vara god 

(Arbetsmiljöverket [AV], n.d.).  
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Psykologen Robert Karasek utvecklade i slutet på 70-talet en ”krav/kontroll-modell” 

som i korta drag beskriver att arbeten med höga psykologiska krav och låg grad av kontroll är 

mest utsatta för negativ stress. Dessa arbeten kallas ”högspänningsarbeten”. En sjukhusmiljö 

är ett bra exempel på högspänningsarbete, många handlingar är förutbestämda och rutinstyrda 

(låg grad av kontroll/ handlingsutrymme) samtidigt som prestationskraven är höga eftersom 

det trots allt kan vara människors liv som står på spel.  Arbeten med höga psykologiska krav, 

hög grad av fritt handlingsutrymme och egen kontroll är det mest gynnsamma för 

arbetstagaren, exempel på sådana yrken är advokater och ingenjörer och liknande. Förenklat 

kan man säga att graden av egen kontroll/inflytande och arbetets krav är en stor bidragande 

faktor till upplevd stress (Karasek, 1979 refererat i Landy & Conte, 2007). Vad personer 

upplever som stressorer och hur individer reagerar på dessa stimuli är som tidigare nämnt 

mycket beroende på person. De beteendemässiga konsekvenserna av hög stress är även de 

individuella men vanligt förekommande är t.ex. sjukfrånvaro, alkohol och drogmissbruk, 

försämrad arbetssituation, våldsamt beteende, konflikter etc. (Cassidy, 2003). 

Konsekvenser för arbetstagaren. När kraven blir för stora på individen och 

möjligenheten till kontroll, återhämtning och socialt stöd är liten och individen saknar 

nödvändig erfarenhet och kunskap för att hantera situationen kommer personen i fråga 

uppleva stress. Hur stressen tas uttryck och påverkar individen är väldigt individuellt. 

Konsekvenserna för en arbetstagare som upplever stress kan delas upp i tre kategorier, fysiska, 

psykiska och beteendemässiga konsekvenser. Rent fysiskt resulterar stressen i spänningar i 

muskler (ex. käke, skuldror, nacke), huvudvärk, tryck över bröst, stickningar/värk i 

hjärttrakten, yrsel, andningsproblem, svettningar, magbesvär eller hjärtklappning (AV, n.d.). 

Vanliga psykiska besvär som ofta nämns vid stress är oro/rastlöshet, irritation, trötthet och 

koncentrationssvårigheter. Även sömnproblem, aggressivitet, glömska, nedstämdhet och 

ångest är psykiska åkommor och besvär som kan uppstå som ett resultat av stress. Hög stress 

påverkar ibland även beteendet, det är inte ovanligt att personer drar sig undan fysiskt och 

även isolerar sig psykiskt (AV, n.d.). Währborg (2006) menar att vår stressreaktion sker 

automatiskt och leder till ”primitivisering” av vårt beteende. Många kan säkert känna igen sig 

i att ha gjort och sagt saker som vid en senare eftertanke visat sig vara mindre genomtänkta.  

Den troliga anledningen till detta är att individer i stressfulla situationer inte har tid för 

eftertanke och att vi därför gör förhastade val som kan te sig primitiva. 
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Konsekvenser för organisationen. Om ett större antal anställda upplever och uttrycker 

stress på en arbetsplats har stressproblematiken blivit av organisatorisk karaktär (Cox, Giffiths 

& Rial-González,  2000). Vad många kanske inte tänker på när det gäller stress är dess direkta 

effekter på arbetsprestationen. Stress leder bl.a. till sämre kreativitet, flexibilitet, förhastade 

slutsatser, sämre omdöme, ökad personalomsättning, försämrad helhetssyn, minskad tillit etc. 

Att försöka minska stressen leder alltså inte bara till bättre hälsa och livssituation för den 

enskilda utan också till en bättre presterande arbetsplats (AV, 2002). Flera studier av bl.a. 

Göran Ekvall (1983; 1990b) har även visat att stress på arbetsplatsen även påverkar 

möjligheten för en individ till att operera kreativt på arbetsplatsen. Hög stress på arbetsplatsen 

är även en grogrund för försvarsmekanismer som t.ex. bortförklaringar och 

syndabockstänkande. Ett ökat användande av mediciner, alkohol och cigaretter är också 

vanligt förekommande på stressade arbetsplatser. Dessa konsekvenser ökar ofta successivt 

och kan därför vara svåra att upptäcka (AV, n.d.). 

Stress och pendling. Mängden forskningen kring pendlingen som tänkbar stressor är 

tillsynes sällsynt, i synnerhet svensk sådan. Det finns dock viss forskning på ämnet. En studie 

gjord av Guilian, Matthews, Gledon et al. (1989) citerad i (Cassidy, 2003) har visat att 

pendling i många fall kan vara stressande. Man har funnit höjda nivåer av stress både bland 

personer som kör bil samt de som pendlar med de allmänna kommunikationerna (Costa, 

Pickup & Di-Martino, 1988). En avgörande faktor när det gäller pendlingsrelaterad stress är 

hur stora svårigheter resan medför. Cassidy använder termen impedans för att ange hur stora 

svårigheter en resa medför. Det finns två olika sorters impedans, fysisk impedans definieras 

ofta operationellt som den tid resan tar dividerat med det faktiska avståndet. Subjektiv 

impedans kallas individens egen upplevelse, i detta fall hur krävande individen uppfattar att 

resan är (Cassidy, 2003). Cassidy (2003) menar vidare att den fysiska impedansen är den 

faktor som bäst förutsäger vad pendlandet innebär för upplevelsen av stress. Det är alltså inte 

det faktiska avståndet som är viktigast. De personer som har långa pendlingsvägar med liten 

impedans klarar av sitt pendlande mycket bra. En person som t.ex. bor på landsbygden utanför 

London och på ett enkelt och smidigt sätt kan ta sig in till sin arbetsplats i centrum då den 

ligger nära järnvägsstationen eller är enkel att nå med bil, visade sig må mycket än en person 

som reste liknande strecka, men som måste göra flertalet byten på tunnelbanan. Förvånansvärt 

nog rapporterar bilförare lägre stress än de personer som använder sig av allmänna 

kommunikationer. Detta tros vara för att bilförare har en större grad av kontroll över sig själv 

och sitt sätt att färdas (Cassidy, (1997) refererat i Cassidy, 2003). Detta tycks dock bara gälla 
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så länge bilföraren inte hamnar i trafikstockning, om bilisten hamnar i köer så kommer 

individen ifråga uppleva stress och andra negativa känslor (Evans, Wener & Phillips, 2004). 

Cassidy (2003) menar att effekterna av pendling inte studerats i tillräckligt stor utsträckning 

och att mer forskning behövs på området.  

Kreativitet och kreativt organisationsklimat 

Begreppet kreativitet är mångtydigt och inte på något vis oproblematiskt. Ekvall 

(1983) skriver i sin bok kreativitet och kreativ problemlösning att begreppet kreativitet redan 

1959 hade mer än ett hundratal definitioner. Undersökningen som Ekvall syftar på är I.A. 

Taylors kartläggning av kreativitetsbegreppet. Taylors kartläggning visade att ingen av de 

existerande definitionerna av kreativitet egentligen direkt motsade varandra. Kartläggningen 

visade dock att olika forskare lyfte fram olika aspekter på kreativitet medan de bortsåg från 

övriga aspekter. Taylors slutsats var därför att alla definitionerna borde kunna inneslutas i en 

enda teori. Trots kreativitetsbegreppets komplexitet och mångfasettering finns det vissa mer 

eller mindre vedertagna antaganden kring begreppet kreativitet (Taylor, 1959, refererat i 

Ekvall, 1983). Vanligen beskrivs kreativitet som förmågan hos en individ att generera nya  

originella idéer, att kunna avvika från det traditionella tänkandet och snabbt kunna lösa 

problem. Vissa forskare anser dock att kreativitet i likhet med konst inte går att beskrivas eller 

definieras (Björnsson, 2007). Simons (2009) menar att den bristande kunskapen om 

kreativitetens grundläggande egenskaper hindrar bildandet av ett forskningsfält som byggs på 

gemensamma antaganden om kreativitet. Andra forskare så som Örnulf och Forslin (2007) 

menar att i och med kreativitetsbegreppets mångtydighet är det är upp till varje forskare att 

beskriva vad just den avser med begreppet.  

Kreativitet kommer från latinets créo – att skapa, frambringa. Begreppet kreativitet 

syftar till frigörelse från etablerade perspektiv. Men även om begreppets språkliga rötter 

stammar långt tillbaka i tiden dök det vetenskapliga begreppet kreativitet upp så sent som på 

1950-talet. Den amerikanske intelligens forskaren J.P. Guilford brukar anses som 

upphovsmannen till kreativitetsbegreppet i den bemärkelse som begreppet används inom 

vetenskapen (Örnulf & Forslin, 2007). Guilfords forskning och tester kring kreativitet 

anammade Alfred Binets begrepp konvergent- och divergenttänkande som förebild. Det 

divergenta tänkandet - i motsats till det konvergenta – innebär en förmåga att i händelse av 

problemlösning använda sig av okonventionella metoder. Det divergenta tänkandet som 

Guilford undersökte i sina test syftar till ett flöde och rörlighet i tänkandet i motsats till 

analytiskt tänkande och uppfattningsförmåga som är ofta förekommande i intelligenstest. 
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Guilford undersökte således exempelvis antalet okonventionella användningar den testade 

personen kunde finna för ett vanligt objekt, t.ex. en tegelsten (Guilford, 1950 citerat i Ekvall, 

1983). Ekvall (1983) menar att det finns vissa personliga egenskaper som är utmärkande för 

den kreativa individen: ”En hög grad av motivation utmärker kreativa individer enligt de 

flesta undersökningar. Egenskaper som uthållighet, intellektuell nyfikenhet, strävan efter 

självförverkligande och engagemang i påtagna uppgifter nämns i många forskningsrapporter 

som utmärkande för kreativa människor.” (sid. 23). Ekvall nämner även vissa andra typiska 

särdrag hos kreativa individer, egenskaper som nämns är självständighet i åsikter och 

handlingar, öppenhet för intryck, ”jag-styrka”, känslomässig stabilitet, öppenhet för intryck 

etc. 

I sviterna av Guilfords forskning har kreativitetsforskningen länge inriktat sig på 

individperspektiv och individuella skillnader. Det är först under senare år som forskare har 

börjat intressera sig för kreativitetsbegreppet i organisatoriska sammanhang och undersökt hur 

arbetsmiljön påverkar kreativiteten (Ekvall, 1983). 

Kreativitet utifrån socialpsykologisk synsätt. Det talas inte sällan om att ett företag har 

- eller eftersträvar - en kreativ arbetsmiljö, eller att ett företag söker en kreativ medarbetare. 

Ett flertal forskare t.ex. Amabile, Ekvall, Csikszentmihaly tar upp vikten av en kreativ miljö 

inom organisationen. Amabile (1995) refererad i Örnulf och Forslin (2007) menar att den 

högsta graden av kreativitet uppstår när professionella, kognitivt flexibla människor som 

gillar sitt arbete, arbetar i en atmosfär som uppmanar till risktagande, stödjer deras autonomi 

och utmanar deras yrkesskicklighet. Göran Ekvall har under lång tid ägnat sig åt att kartlägga 

kreativt klimat på organisationsnivå bl.a. genom att fråga ett flertal tjänstemän vad de anser 

stimulerar samt hämmar deras kreativa förmåga. Faktorer som ansågs stimulera det kreativa 

klimatet var t.ex. goda sociala relationer, egenskaper hos arbetsuppgiften, stöd och 

uppmuntran från chefer till kreativt agerande, att arbetsmiljön är trivsam och stimulerande, 

möjlighet till frihet och självständighet osv. Faktorer som ansågs hämma kreativiteten var ex: 

tidsbrist, stress, rutinbetonat arbete, konflikter, konservatism, negativ inställning bland 

kollegor, personliga hinder så som oro, otrygghet etc. (Ekvall, 1990b). Nämnda forskning av 

Ekvall har även legat till grund för ett undersökningsformulär, GEFA (Ekvall, 1990a). 

Formuläret mäter tjänstemäns uppfattning av tio olika dimensioner i organisationsklimatet 

med särskild betoning på kreativt klimat.  Även Csikszentmihalyi (1990; 1996) menar att 

miljön påverkar det kreativa resultatet. Csikszentmihalyi menar att en kreativ person inte är 

tillräckligt för ett bra resultat i kreativitetsekvationen. Han menar att organisatorisk kreativitet, 
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som utöver kreativitet på individnivå, omfattar sociala och gruppkreativa processer kommer 

vara en nödvändighet för framgångsrika företag i framtiden. 

Ekvall (1983) menar att varje program som avser att öka kreativiteten inom en 

organisation bör utgå med uppfattningen att alla har en potential, stor eller liten, att vara 

kreativ.  Ekvall anser vidare att kreativ problemlösning är en ett beteende. Detta beteende är 

beroende av såväl personliga egenskaper som förhållanden i personens direkta omgivning. 

Om man vill påverka detta beteende inom en organisation finns det alltså två faktorer att 

beakta: 

1. Individen: aktiv påverkan på erfarenheter, vanor, attityder, intressen, behov och 
temperamentsgrad. 

2. Omgivningen: faktorer som ledarskap, regler och rutiner, samarbetsformer, 
arbetsorganisation, ”anda”, fysisk miljö etc. 

I likhet med Ekvalls ovan nämnda teori menar ett flertal forskare ex. Taylor (1988, citerad i 
Örnulf & Forslin, 2007) att det finns fyra sätt att närma sig kreativitet: 

1. Omgivningen i vilken det som skapas tillkommer, alltså den kreativa omgivningen (eller 
klimatet, situationen eller platsen) 

2. Produkten av skapandet, den kreativa produkten 

3. Processen av skapandet, den kreativa processen 

4. Individen som är kreativ, den kreativa individen 

Även Simonton (1990) citerad i Örnulf &Forslin (2007) talar om att närma sig 

kreativitet med hjälp av fyra olika perspektiv. Men tillskillnad från många andra forskare 

nämner Simonton övertygelse, persuation som det fjärde perspektivet. Han menar att kreativa 

personer övertygar andra personer i sin omgivning om värdet av deras arbete. 

Organisationsklimat. Klimat i meteorologisk mening avser ett stabilt karakteristikum i 

en avgränsad geografisk region som innefattar ett antal olika element. Ekvall anammade 

begreppet till det sociala området, där har det har blivit en metafor för det de psykologiska 

förhållandena i en social region exempelvis en organisation. Han menar att det är oundvikligt 

att det från människors erfarenhet av den sociala omgivningen vuxit fram en gemensam 

uppfattning om att det inom en viss region (ex. i en organisation) råder typiska 

socialpsykologiska förhållanden av relativt stabil karaktär (Ekvall, 1990a). I denna uppsats 

har vi anammat Ekvalls definition av organisationsklimat enligt följande: ”beteenden, 
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attityder och känslostämningar som karakteriserar livet i organisationen” (Ekvall 1990a, sid. 

2). I vår undersökning använder vi oss av Göran Ekvalls GEFA-formulär (Ekvall, 1990a) för 

att undersöka respondenternas uppfattning av organisationsklimatet (se metodavsnitt). Som 

tidigare nämnts menar många kreativitetsforskare (bl.a. Ekvall, Taylor, Csikszentmihalyi, 

Amabile, Simonton) att arbetsklimatet och arbetsmiljön är av stor vikt för kreativiteten. 

Samtidigt som kreativiteten påverkas av klimatet så kan det vara så att kreativiteten påverkar 

klimatet. Ekvall (1990b) skriver: 

”Företaget satsar resurser som genom organisatoriska processer skall ge 

effekter: vinst, innovationer, kvalitet, trivsel, god service etc. Hur effekterna 

blir påverkas emellertid av hur det psykologiska klimatet är, därför att klimatet 

inverkar på de organisatoriska och psykologiska processerna; på 

organisatoriska processer som kommunikation, samordning, beslutsfattande, 

problemlösning och idéhantering; på psykologiska processer som lärande, 

attitydbildning och motivation. Klimatet i sig självt åstadkommer ingenting, 

men förstärker eller förminskar effekterna av de tillgängliga resurserna... 

Ekvall (1990b) fortsätter: …dessutom är det tvivelsutan så – vilket komplicerar 

de kausala resonemangen – att effekterna påverkar klimatet. Klimatet har bl.a. 

inflytande på företagets vinst men vinsten påverkar även klimatet. Ett bra 

klimat bidrar till ett företags framgång men framgången i sig påverkar sedan 

klimatet gynnsamt. Det är goda – och ibland onda – cirklar som kommer i 

rörelse (sid. 20).  

Kreativitet och stress. Forskningen kring stressens påverkan på individens kreativitet 

är begränsad, forskningen kring stressens påverkan på det kreativa organisationsklimatet 

existerar knappt. Den forskning som finns kring kreativitet och stress inriktar sig 

huvudsakligen på individen. Tidigare studier (bl.a. Ekvall, 1990b;1983; Csikszentmihalyi, 

1990;1996; Örnulf & Forslin, 2007) har visat att det finns en rad olika faktorer som hämmar 

en individs möjlighet till att vara kreativ. Tidsbrist och stress är hämmande faktorer som ofta 

nämns inom forskningen kring kreativitet på individnivå. Samma gäller för organisationen i 

stort, i organisationer/företag där det råder stress och/eller tidsbrist råder troligen inte heller 

kreativt organisationsklimat. Enligt Ekvall är det svårt – om inte omöjligt - att arbeta kreativt i 

en organisation som inte har ett kreativt klimat (Ekvall, 1983;1990b). I Örnulf & Forslin 

kvalitativa studie (2007) om flexibilitet och kreativitet intervjuas ett antal tjänstemän på en 

rad olika företag angående deras uppfattning kring faktorer som hämmar kreativiteten på 
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deras företag. Stress och tidsbrist var återkommande bland svaren tillsammans med t.ex. dålig 

feedback, dålig kommunikation m.m.  

Syfte och hypoteser 

Det finns relativt lite forskning rörande sambandet mellan pendlingsvanor och upplevd 

stress, särskilt inom svensk forskning. Undersökningens primära syfte var att undersöka och 

kartlägga tjänstemäns pendlingsvanor (mätt i pendlingstid och pendlingssätt) och om dessa 

har något samband med tjänstemännens upplevda stress. Undersökningen hade även ett 

sekundärt syfte, att undersöka om det fanns något samband emellan upplevd stress och 

upplevt kreativt organisationsklimat bland svenska tjänstemän. Undersökningen syftade till att 

undersöka tre skilda faktorer, Pendling, stress och kreativitet  genom en kvantitativ 

undersökning i form av enkäter.  Anledningen till att vi valde att studera dessa faktorer 

kvantitativ är vetskapen om att våra mätinstrument är validerade och de resultat vi får fram 

kan därmed anses vara pålitliga.  

Följande hypoteser ligger till grund för undersökningen: 

Hypotes 1: Det finns en korrelation mellan tjänstemäns pendlingstid och deras upplevda 

stress. 

Hypotes 2: Tjänstemäns upplevda stress korrelerar med valet av pendlingssätt. 

Hypotes 3: Det finns en korrelation mellan tjänstemäns upplevda stress och hur de upplever 

det kreativa organisationsklimatet. 

   Metod 

Deltagare 

De personer vi har valt att undersöka ingår alla i yrkeskategorin tjänstemän enligt vår 

tidigare nämnda definition. Att vi valde att studera denna förhållandevis breda yrkeskategori 

beror på att vi vill finna ett resultat som kan generaliseras till en mängd olika arbetsplatser 

istället för att bara undersöka en viss yrkeskategori eller sektor. 

82 enkäter delades ut till anställda fördelat på fem olika organisationer/företag. Av 82 

enkäterna som lämnades ut till företagen skickades 76 tillbaks till oss vilket resulterar i en 

svarsfrekvens på 92.7%. Av de 76 enkäter som lämnades in hade vi två bortfall då 

respondenterna i båda fallen hade glömt att fylla i en av enkätens sammanlagt nio sidor. 
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Undersökningen omfattar därmed 74 personer. Av dessa respondenter var 71,6% kvinnor och 

28,4% män. Majoriteten av respondenterna, ca 81% rekryterades från den offentliga sektorn, 

resterande av undersökningens deltagare arbetar inom den privata sektorn. En övervägande 

majoritet av de svarande (83,8%) arbetade heltid, och 94,6%  av respondenterna hade 

möjlighet till flextid. Gällande respondenternas ålder tillhörde 12,2% kategorin 18-30år, 

20,3% kategorin 31-40år, 13,5% kategorin 41-50år, 41,9% kategorin 51-60år och 12,2% av 

respondenterna var 61år eller äldre. Majoriteten av respondenterna (77%) var gifta eller bodde 

ihop med sin partner, 14% var singlar och resterande ca 8%  var särbos. En variabel som kan 

tänkas påverka den upplevda stressen är exempelvis antalet barn i respondentens hushåll, 

majoriteten av de svarande (60,8%) svarade att de inte hade några hemmahavande barn, 

resterande respondenter uppgav att de hade allt från 1-4 barn, varav 2st barn var vanligaste 

svaret (24,3% av respondenterna).  

 Instrument och Material 

Vi har valt att undersöka tre stycken, var för sig skilda faktorer, pendling, stress och 

kreativitet. Dessa har vi valt att studera kvantitativt genom en enkätundersökning.  De resultat 

vi får fram kan sägas vara pålitliga då våra mätinstrument är valida. Detta är också en 

förutsättning för att vi ska kunna ha möjlighet att dra slutsatser av resultat vi får fram.  

Undersökningen bestod av tre enkäter, en enkät för varje faktor. Första enkäten syftade 

till att undersöka hur försökspersonerna upplevde det kreativa organisationsklimatet. Testets 

andra enkät avsåg att kartlägga försökspersonernas upplevda stress. Undersökningens 

avslutande enkät syftade till att beskriva respondenternas bakgrundsvariabler, arbetssituation 

samt pendlingsvanor. Respondenten besvarade alla tre enkäterna vid ett och samma tillfälle i 

ovan nämnda ordning. 

Kreativt organisationsklimat. I undersökningen (för att kartlägga hur respondenterna 

upplevde det kreativa organisationsklimatet) använde vi oss av Göran Ekvalls GEFA-

formulär (1990a). Ekvalls GEFA-formulär mäter klimatdimensioner som har relevans för 

organisationens förmåga till nytänkande och förändring. Formuläret har särskild betoning på 

kreativt organisationsklimat. Testet består av tio klimatdimensioner: utmaning, frihet, idéstöd, 

tillit/öppenhet, livfullhet/dynamik, lekfullhet/humor, debatt/mångfald, konflikter, risktagande 

och idétid. De flesta av dimensionerna har betydelse för organisationens fungerande även ur 

andra aspekter, men några av dimensionerna är mera specifikt innovationsrelaterade (Ekvall, 

1990a).  
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De olika dimensionerna mäter specifika faktorer som är av vikt för 

organisationsklimatet (främst det kreativa organisationsklimatet). Exempelvis dimensionen 

”risktagande” mäter organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet. I påtagligt 

”risktagande organisationer” handlar man snabbt, tar tillvara på tillfällen och provar hellre än 

utreder. I motsats till risktagande organisationer råder det i ”riskrädda organisationer” en 

försiktighet och utredande mentalitet, man tar ”det säkra före det osäkra” (Ekvall, 1990b).  

GEFA innehåller 50st påståenden rörande arbetsklimatet på det företag eller den 

avdelning som respondenten arbetar på/inom. Respondenten ombeds skatta dessa påståenden 

på en 4 poängs-skala. Svarsalternativen är: 0 (Stämmer inte alls), 1 (Stämmer i viss mån), 2 

(Stämmer ganska bra) och 3 (Stämmer i hög grad). Vid sammanräkningen erhåller man ett 

visst poängtal för varje fråga och sedan summeras poängen för de frågor som bildar en 

dimension. Summan i varje sådan dimension divideras därefter med antalet frågor rörande 

dimensionen, då erhålls variabelvärdet i den ursprungliga 0-3 skalan. Skalorna i 

klimatdimensionerna är således från 0-3. Ett nollvärde eller i närheten av ett nollvärde i en av 

dimensionerna ex. ”utmaning” skulle innebära att det råder en likgiltighet och apati inför 

arbetet inom organisationen. Ett värde i närheten av ”3” innebär således att klimatet på 

organisationen kännetecknas av att medarbetarna på avdelningen är starkt motiverade inför 

arbetet och verksamheten (Ekvall, 1990a). Samma ekvation gäller för att mäta det totala 

arbetsklimatet, poängen för samtliga frågor summeras för att sedan divideras med antalet 

frågor (50st) för att erhålla ett variabelvärde i den ursprungliga 0-3-skalan. 

Stress. För att undersöka de anställdas upplevda stress användes ett 

självuppskattningstest som kallas General Well-Being Questionnaire (GWBQ) och som 

utformats av T. Cox, M. Thirlaway, G. Gotts och S. Cox (1987). Vid konstruktionen av 

GWBQ användes andra liknande test som tidigare använts för att undersöka människors 

upplevda stress men testet kompletterades även med ett antal nya frågor. Detta gjordes för att 

man ville få fram ett test med högre sensitivitet än vad som tidigare funnits. Efter att frågorna 

faktoranalyserats och validerats nådde man fram till ett test som bestod av 28 ”items” 

(symptomer). Dessa symptom skapar en tvåfaktorsmodell av stress: Den ena faktorn syftar på 

utbrändhet/depression. Den andra faktorn visar på ångest/oro/upprördhet. Validiteten och 

reliabiliteten hos testet visades sig vara fullt tillräckligt och lämplig skala för skattningen 

valdes. Varje symptom i testet skattas på en 5-poängsskala (0-4) där svarsalternativ ”0” 

motsvarar aldrig och ”4” motsvarar alltid. Frågor begränsas till respondenternas upplevda 

symptom under de senaste sex månaderna. 
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Bakgrundsvariabler, arbetssituation och pendling. En enkät utformades för att 

kartlägga respondenternas bakgrundsvariabler och arbetssituation så som exempelvis, kön, 

ålder, utbildningsnivå, antalet hemmahavande barn, civilstånd, möjlighet till flextid etc. 

Denna enkät rörde även respondenternas pendlingsvanor. Frågorna angående pendling avsåg 

respondentens huvudsakliga pendlingsätt dvs. det transportsätt som respondenten använde 

flest gånger under en representativ vecka. Angående pendling fick respondenterna även 

uppskatta den genomsnittliga tid (i minuter) det tar för respondenten att ta sig från dörr till 

dörr, dvs. från hemmet till jobbet och vice versa. Tidigare nämna bakgrundsvariabler 

(hemmahavande barn, kön, civilstånd, möjlighet till flextid osv.) valdes då vi ansåg dem vara 

troliga confoundingvariabler vid undersökning av upplevd stress och kreativt klimat.  

Procedur 

En förfrågan skickades ut via e-post till personalansvariga och/eller chefer på ett flertal 

olika företag. I förfrågan bifogades ett informationsbrev där studien presenterades och syftet 

klargjordes. Fem företag/avdelningar av blandad storlek visade intresse för att medverka i 

studien. Vid godkännande från kontaktperson skickades det antal enkäter som 

kontaktpersonen ansåg sig kunna dela ut, enkäterna skickades till företagen via post eller så 

bokades en tid då vi kom och delade ut enkäten. I förfrågan till kontaktpersonen klargjordes 

att samtliga medarbetare på avdelningen skulle få möjlighet att delta i undersökningen. I 

samtliga fall skickades enkäterna tillbaks till oss via post då alla medarbetare på respektive 

avdelning inte hade möjlighet att genomföra studien vid en och samma tidpunkt. Enkäterna 

omfattade 86 frågor och tog i genomsnitt 10-15 minuter att genomföra. I inledningen av 

enkäten upplystes respondenterna om studiens syfte, deras anonymitet, att deltagande va r helt 

frivilligt, att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att de när helst de ville kunde 

avbryta sitt deltagande utan att behöva motivera sitt beslut. I informationsbrevet förklarades 

även, att om respondenten kunde få möjlighet att ta del av undersökningens resultat när 

rapporten var genomförd genom att kontakta oss med hjälp av bifogade e-postadresser och 

telefonnummer.  

Huvuddelen av enkäten bestod av frågor som tidigare använts inom forskning på 

områdena stress och kreativt organisationsklimat och har använts i tidigare publicerade 

studier. Enligt Spector (1997) är det till fördel att använda redan beprövade tester och skalor 

då reliabilitet och validitet redan är beprövade och fastställda. Det kan dock vara ett problem 

då testerna inte är anpassade till den population som skall undersökas. Resterande del av 

enkäten bestod av frågor avsedda för att kartlägga respondenternas bakgrundsvariabler och 
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deras pendlingsvanor. Datamaterialet som enkätundersökningen genererade konverterades till 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). I SPSS användes 

Pearsons korrelationsanalys för att undersöka våra hypoteser då residualerna var 

normalfördelade. Vissa hypoteser krävde även att vi använde oss av envägs oberoende 

ANOVA (Analysis Of Variance) för att jämföra medelvärden i olika grupper med varandra 

och enkel linjär regressionsanalys för att kunna predicera värdet på beroende variabeln utifrån 

ett givet värde på den oberoende variabeln. 

En aspekt att beakta vid användandet av enkäter är problemet med självskattning. Det 

är svårt om inte omöjligt att säkerställa sanningshalten i respondenternas svar. Det finns alltid 

en risk att personerna svara som de tror att de förväntas svara. En annan risk med 

enkätundersökningar är att kontaktpersonen - medvetet eller omedvetet - försöker påverka hur 

respondenten ska svara eller vilka som personer som deltar i studien vilket kan påverka 

utfallet. Som tidigare nämnts klargjordes det från vår sida i informationsbrevet till 

kontaktpersonerna att alla på avdelningen skulle få samma möjlighet att medverka i studien. 

 

Resultat 

Nedan redovisas de resultat vi fått fram som är relevanta för att besvara de hypoteser 

som ligger till grund för undersökningen. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik följt av 

respektive hypotes med tillhörande relevanta statistiska värden. 

Deskriptiv data 

Pendlingssätt och pendlingstid. Fördelningen mellan respondenternas huvudsakliga 

pendlingssätt var kollektivtrafik 20, 3 %, bil/mc/moped 44,6 % samt gå/cykla/springa 35,6 %. 

Bland respondenterna uppgav 67,6 % att de pendlade 0-30 min och 32,4 % pendlade 31 min 

eller mer. 

 Stress.  Respondenternas upplevda stress var (M =.89, SD =.48) på en skala 0-4 (se 

metoddel).  

Kreativt organisationsklimat. Respondenternas upplevda kreativa organisationsklimat 

var (M = 1.63, SD =.41) på en skala 0-3 (se metoddel). 

 



Alla pendlar! - Hero, J., Jonasson, B., Olsson, K.O. 
 

22 
 

Hypoteser 

Hypotes 1. Det finns en korrelation mellan tjänstemäns pendlingstid och deras 

upplevda stress. Korrelationsanalysen visar att det finns ett signifikant positivt samband 

mellan pendlingstid och upplevd stress (r=.28, p<.01). De som pendlar lång tid (mer än 30 

minuter) är alltså generellt mer stressade än de som pendlar kort tid (mindre än 30 minuter). 

En enkel linjär regression gjordes för att predicera tjänstemäns upplevda stress beroende på 

pendlingstid. Den visade att 8 % av den upplevda stressen kan förklaras utifrån respondentens 

pendlingstid, F (1, 72) = 6,32, p<.05.  

Hypotes 2. Att tjänstemäns upplevda stress beror på valet av pendlingssätt undersöktes 

med envägs  oberoende ANOVA. Resultatet visade att det inte föreligger något statistiskt 

signifikant samband. F (2, 71) = 0,114 p =.89. 

Hypotes 3. Att det finns en korrelation mellan tjänstemäns upplevda stress och hur de 

upplever det kreativa organisationsklimatet visade sig vara sant. En korrelationsstudie gjordes 

för att undersöka hypotesen.  Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband mellan 

tjänstemännens upplevda stress och hur de upplevde det kreativa organisationsklimatet (r= -

.36, p<.01). En enkel linjär regression gjordes för att predicera det upplevda kreativa 

organisationsklimatet beroende av tjänstemännens upplevda stress. Den visade att 13 % av det 

upplevda kreativa organisationsklimatet kan förklaras utifrån respondentens upplevda stress, 

F (1, 72) = 11,19, p<.01. 

Övriga resultat.  

Resultaten från korrelationsanalysen visade även på vissa andra signifikanta samband. 

Kvinna korrelerar signifikant negativt med stress (r= -.34, p<.01). Stress korrelerar signifikant 

negativt med barn (r= -.31, p<.01). Även kreativitet korrelerar signifikant positivt med barn 

(r=.26, p<.05). Offentlig sektor korrelerar signifikant negativt med stress (r=-.25, p<.05). 

 

Diskussion 

Det primära syftet med denna underökning är att studera samband mellan tjänstemäns 

pendlingsvanor till och från jobbet och deras upplevda stress. Undersökningen har även ett 

sekundärt syfte: att undersöka förhållandet mellan tjänstemäns upplevda stress och hur de 
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upplever det kreativa organisationsklimatet på sina arbetsplatser. Nedan diskuteras 

undersökningens resultat utifrån de hypoteser som ligger till grund för studien. 

Hypotes 1- Det finns en korrelation mellan tjänstemäns pendlingstid och deras upplevda 
stress. 

Den första hypotesen att tjänstemäns pendlingstid korrelerar med deras upplevda stress 

visade sig vara signifikant. Det finns ett positivt signifikant samband mellan pendlingstid och 

upplevd stress. Om en tjänsteman pendlar mer än 30 minuter kommer han troligtvis uppleva 

mer stress än en tjänsteman som pendlar 30 minuter eller kortare. Resultatet av vår 

undersökning stödjer tidigare forskning på ämnet (Gulian et al., 1989. refererat i Cassidy, 

2003; Costa, Pickup & Di-Martino, 1988; Torége et al., 2008; Evans et al., 2002) att pendla i 

många fall kan verka som en stressor. Att anta att ju längre tid en individ pendlar ju mer 

upplevd stress verkar rimligt, vilket våra resultat tyder på. Det är just det resultatet som kan 

sägas skilja våra resultat från nyss nämnda studier. Att skillnaden i upplevd stress mellan 

individer som pendlar kort respektive lång tid är signifikant, vilket går i linje med Cassidy’s 

teorier kring fysisk och subjektiv impedans (Cassidy, 2003). Den subjektiva impedansen kan 

vara en del av förklaringen till varför personer som pendlar längre tid upplever mer stress, de 

upplever helt enkelt resan som mer krävande än en individ som pendlar kort tid.  

Efter att vi fann en signifikant korrelation mellan pendlingstid och upplevd stress så 

gick vi vidare med en regressionsanalys. Regressionsanalysen visar en korrelationskoefficient 

på 0,28 och således en effektstorlek på 8,1 %. Att förklaringsgraden inte är högre kan bero på 

stressbegreppets komplexitet, graden av upplevd stress kan bero på så många fler faktorer än 

pendlingstid. En annan förklaring till att effektstorleken inte är högre kan vara att personer 

som upplever stress vid längre pendlingstid istället väljer att inte pendla eller pendla kortare 

tid. Man kan spekulera i att en person som upplever pendling som en stressfaktor väljer att 

arbeta nära hemmet för att på så sätt undvika den stress som personen upplever att 

pendlingstiden resulterar i. Med bakgrund av Festingers kognitiva dissonansteori (1957) är det 

sannolikt att en person som upplever höga nivåer av stress flyttar närmre arbetsplatsen 

alternativt byter arbetsplats. På så vis är det troligt att personer med högre stresströskel mer 

benägna att pendla längre tid.      

Hypotes 2 – Tjänstemäns upplevda stress korrelerar med valet av pendlingssätt. 

Den tredje hypotesen, att det finns en korrelation mellan upplevd stress och valet av 

pendlingssätt kan inte våra studier påvisa. Detta trots att en del tidigare forskning (Cassidy, 
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1997 refererat i Cassidy, 2003) visar att bilister upplever mindre stress jämfört med dem som 

reser kollektivt. Vi ser dock en viss tendens, att de som reser kollektivt rapporterar generellt 

något högre stress än övriga, men skillnaden är inte tillräckligt stor för att anses som 

signifikant. Tidigare studier av Costa, Pickup & Di-Martino (1988) visar att man funnit höjda 

nivåer av stress hos både individer som pendlar med kollektivtrafik och individer som pendlar 

med bil, vilket varken motsäger eller bekräftar vårt resultat. En tänkbar anledning till att 

skillnaden inte är signifikant kan vara att individer väljer det pendlingssätt som de upplever 

som minst stressande för att minska den subjektiva impedansen vilket går i linje med 

Cassidy’s teorier (Cassidy, 2003). Det kan tänkas att en person – som har valmöjlighet – 

väljer det pendlingssätt som han/hon upplever resultera i lägst impedans. Om en individ 

upplever hög stress pga. pendling kanske det resulterar i att personen i fråga byter till ett 

mindre stressande alternativ, vilket skulle kunna leda till att inget pendlingssätt sticker ut som 

mer stressande vilket i så fall går i linje med Festingers kognitiva dissonansteori (1957). Det 

är även troligt att studien omfattar för få deltagare för att kunna generera en signifikant 

skillnad mellan grupperna. Att endast 20,4 % (15 respondenter) av deltagarna pendlar med 

kollektivtrafik kan vara en del av förklaringen till att resultatet inte är signifikant.      

Hypotes 3 - Det finns en korrelation mellan tjänstemäns upplevda stress och hur de upplever 

det kreativa organisationsklimatet. 

Den fjärde hypotesen, att det finns ett samband mellan tjänstemäns upplevda stress 

och hur de uppfattar det kreativa organisationsklimatet är signifikant. Regressionsanalysen 

visar att 13,4 % av skattningen av det kreativa organisationsklimatet beror på individernas 

upplevda stress. Denna tämligen höga effektstorlek befäster vad som diskuterades i förra 

hypotesen, vikten av att organisationer håller de anställdas stress under uppsikt. Ett företag 

som kan minimera de anställdas stress har en större möjlighet till framgång och innovation i 

och med att deras anställda har bättre förutsättningar till att vara kreativa. 

 Tidsbrist och stress är två dokumenterade faktorer som hämmar möjligheten till 

kreativitet (Ekvall, 1983; 1990b; Örnulf & Forslin, 2007). Vad vår studie dock visar är att 

upplevd stress påverkar hur personen upplever det kreativa klimatet, alltså inte hur stress 

påverkar kreativiteten på individnivå. Ekvall (1983;1990b) menar att det är svårt – om inte 

omöjligt – att vara kreativ i en organisation som inte har ett kreativt klimat. Resultatet visar på 

att en tjänsteman som upplever stress inte heller upplever klimatet särskilt kreativt. Och om en 

person inte uppfattar klimatet som kreativt är det troligt att individen gör det för att han/hon 
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inte heller är kreativ eller har möjlighet till att vara det. Samtidigt är det troligt att en person 

som upplever stress som resultat av otillräcklighet i och tidsbrist bortprioriterar kreativitet. 

Vikten av ett gynnsamt organisationsklimat eller organisatorisk kreativitet för företags 

effektivitet, och i vissa fall överlevnad är återkommande inom kreativitetsforskningen 

(Ekvall, 1990b; Csikszentmihalyi, 1996; Amabile, 1995 citerad i Örnulf & Forslin, 2007). 

Csikszentmihalyi (1996) menar att gruppkreativa processer kommer vara en nödvändighet för 

framgångsrika företag i framtiden.  

Ett företag som upplever sig ha ett behov av att de anställda är kreativa och som vill 

vara konkurrenskraftiga och framgångsrika på marknaden bör därför arbeta aktivt med 

stressreducering på arbetsplatsen.  

Övriga resultat: 

Som tidigare redovisats som bakgrundsdata i resultatdelen finns vissa andra - mer eller 

mindre - intressanta signifikanta korrelationer bland studiens undersökta variabler. 

Exempelvis visar det sig att kvinnor i denna studie upplever högre nivåer av stress. Sektor 

korrelerar signifikant med upplevd stress. Kreativitet korrelerade positivt med hemmahavande 

barn, samt att stress korrelerar signifikant negativ med hemmahavande barn.  

Begränsningar och förslag på vidare forskning 

Studiens respondenter bestod av ca 20 % från den privata sektorn och ca 80 % från 

den offentliga sektorn. Studiens syfte var att generera ett resultat med extern validitet som kan 

generaliseras på svenska tjänstemän, oavsett sektor. Respondenternas fördelning sektorerna 

emellan speglar inte idealiskt den svenska tjänstemannasektorn om man ser till siffror från 

TCO (n.d). Bland TCO’s medlemmar finns en fördelning av 50/50 mellan sektorerna vilket 

troligen speglar verkligheten bättre än vår fördelning. Studien visade att en signifikant 

korrelation finns mellan sektor med stress. Den sneda fördelningen bland respondenterna 

sektorerna emellan kan därför vara ett problem då det hade varit att föredra att urvalet hade 

speglat populationen (tjänstemän i Sverige) bättre. Vi upplever att det sneda urvalet 

sektorerna emellan endast är ett problem för variabeln ”upplevd stress” då det endast är där 

som variabeln ”sektor” finner signifikans. Vad det gäller fördelningen mellan könen bland 

respondenterna i vår studie kan den anses vara mer representativ för hur tjänstemannasektorn i 

Sverige ser ut, om man ser till TCO’s medlemsinformation, som har mer än 60 % kvinnor 

som medlemmar. Fördelningen i vår studie var ca 70 %  kvinnor och 30 % män. 
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Urvalet kan därför sägas lämna utrymme för förbättring vid eventuell vidare forskning 

vad det gäller fördelningen mellan sektorerna, men även gällande fördelningen mellan könen i 

urvalet. Valet av organisationer/företag kan vara en av anledningarna till den skeva 

fördelningen mellan män och kvinnor bland respondenterna. Majoriteten (3 av 5) av de typer 

av organisationer/företag som deltog i studien är organisationer som oftast har en 

övervägande andel kvinnor som anställda (socialkontor, försäkringskassa och vårdcentral.). 

Eftersträvansvärt vore att studien hade varit jämt fördelad mellan företag som opererar i den 

offentliga sektorn och företag inom den privata sektorn, detta för att kunna säkerställa att det 

föreligger skillnader mellan sektorerna. Vid korrelationsstudie av bakgrundsvariablerna 

visade det sig även att upplevd kreativt arbetsklimat och stress korrelerar barn, ca 60 % av 

studiens deltagare hade inga hemmahavande barn. Den tillsynes lilla övervikten av 

respondenter utan hemmahavande barn i urvalet anser vi inte påverkat resultatet, då den 

siffran troligtvis inte avviker nämnvärt från populationen. 

Resultatet av denna studie kan endast appliceras på svenska förhållanden samt endast 

för tjänstemän. Vid eventuell vidare forskning skulle det vara intressant att omfatta alla 

former av förvärvsarbetare, eventuellt även utanför Sveriges gränser för att erhålla ett än mer 

generellt resultat. Värt att notera är att omständigheterna då respondenten fysiskt deltog i 

studien inte skedde under övervakning av undersökningsledare. Detta medför att vi inte har 

möjlighet att kontrollera eller uttala oss om de förutsättningar som förelåg under tiden som 

respondenterna svarade på enkäterna.  Vi kan således inte uttala oss om att personerna 

genomförde studien på morgonen då de kan tänkas vara lite trötta och ouppmärksamma, eller 

i slutet på arbetsdagen då deras tankar eventuellt ockuperades av annat. Den psykiska och 

fysiska miljön kan även tänkas påverka hur personerna skattar sig gällande upplevd stress och 

hur de skattar organisationsklimatet. Även sinnesstämning kan inverka på resultatet. Om 

respondenten väljer att genomföra enkäten en dag som de upplever som stressig kan det 

tänkas medföra att de skattar högre på stresstestet än en dag som är förhållandevis mindre 

stressig. Detta är troligt trots att det i studien använda testet för att mäta respondenternas 

stress gör klart att individen ska ha det senaste halvåret i åtanke när de skattar påståendena. 

Detta gäller även testet som avser att mäta hur respondenten upplever organisationsklimatet. 

Det går inte heller att utesluta att kontaktpersonen på företaget/organisationen - medvetet eller 

omedvetet - försökt påverka resultatet genom att välja ut vissa personer som han/hon tror 

skulle framställa företaget/organisationen i positivt dager. Vi kan helt enkelt inte försäkra oss 

om att alla personer på företaget/organisationen hade lika stor möjlighet att delta i studien. 
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Detta trots att det uttrycktes tydligt i informationsbrevet som skickades till kontaktpersonen 

på företaget/organisationen att det var ett krav från vår sida. Det finns själklart ett flertal 

faktorer som kan tänkas påverka resultatet och som oftast är svåra att skydda sig mot, ovan 

nämnda är några av dem. Det som med säkerhet kan sägas vara kontrollerbart är själva 

mätinstrumenten, att enkäten är likadant utformad för samtliga deltagare, vilket var fallet i 

denna studie. 

Intressant för vidare forskning kan vara att komplettera den kvantitativa studien 

rörande pendling med en kvalitativ undersökning. Detta för att t.ex. erhålla information om 

vad respondenterna upplever som stressigt när de pendlar, vilket vi i vår undersökning endast 

kan spekulera kring. I enkäten kring respondenternas pendlingsvanor hade det även varit av 

fördel att fråga varför respondenten pendlar med det pendlingsätt hon/han gör. Detta för att 

klargöra om stressminimering är en faktor som spelar in när en person väljer pendlingssätt. En 

eventuell kvalitativ studie kan även komplettera frågorna kring kreativiteten, för att få svar på 

t.ex. hur mycket respondenten anser organisationsklimatet påverkar respondentens möjlighet 

till att vara kreativ.  

Slutsatser 

Resultatet från denna undersökning visar att det finns ett signifikant samband mellan 

upplevd stress och pendlingstid. Studien visar även att upplevd stress påverkar hur man 

upplever det kreativa organisationsklimatet. Även om ett flertal utländska studier har tidigare 

påvisat liknande resultat rörande stress och pendling, så visar denna studie att de resultaten till 

viss del är applicerbara på svenska förhållanden, åtminstone på tjänstemannasektorn. 

Resultatet är av vikt med tanke på det stora (och ökande) antalet svenskar som pendlar till och 

från arbetet samt vetskapen om de konsekvenser stress får på individ-, samhälls- och 

organisationsnivå . Även om relationen stress och kreativitet på många sätt är väl 

dokumenterad finns det områden som det bör forskas vidare på, inte minst hur upplevd stress 

påverkar hur man upplever det kreativa organisationsklimatet och varför.  
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Appendix 

 Bakgrundsvariabler och pendling 

Nedan följer ett antal bakgrundsfrågor, läs frågorna noggrant och välj det svarsalternativ som 
stämmer bäst in på just dig. 

1. Ålder:  

18-30          ,       31-40          , ,       41-50          ,       51-60         ,        60 +    

2. Kön 

Kvinna       ,   Man                 

3. Civilstatus  

Singel       ,    Gift/Sambo/Särbo      

4. Hur många barn bor det i ditt hushåll? (frågan avser endast de barn som fortfarande bor 
hemma) 

________ st barn. 

5.Utbildning (fyll i utbildningsnivå, välj endast ett alternativ, din högsta avslutade utbildning) 

Grundskola          ,     Gymnasiekola (eller motsvarande)          ,     Högskola/universitet        , 

Annan (t.ex. KY) 

6. Arbete (avser din nuvarande arbetsplats) 

a. Anställningstid ______år (avslutade år, om du har jobbat mindre än 1år, skriv 0) 

b. Jag arbetar:  

heltid       ,      deltid 

c. Flextid:  

Ja         ,           Nej 

7.  Pendling (Avser det transportsätt du huvudsakligen använder dig av för att komma till 
arbetet dvs. om du kör bil tre ggr/v och cyklar två ggr/v så är bilen ditt huvudsakliga 
pendlingssätt) 

a. Pendlingssätt (huvudsakliga): Kollektivtrafik         ,    Bil/Mc/Moped         ,     
Går/Cyklar/Springer 

b. Om jag använder mig av mitt huvudsakliga pendlingssätt så tar det i genomsnitt _______ 
minuter för mig att ta mig från ”dörr till dörr” (hemmet-jobbet och/eller jobbet-hemmet). 
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Information angående ditt deltagande . 

Du tillfrågas härmed att deltaga i en undersökning rörande dina pendlingsvanor. 

Det är av yttersta vikt att du läser varje fråga/påstående noggrant för att sedan välja det 
svarsalternativ som bäst passar in på just dig. 

Dina svar kan inte spåras tillbaka till dig utan kommer vara del i ett större resultat. Enkäten 
besvaras anonymt och kommer förstöras efter svaren behandlats. 

Det kommer självklart finnas möjlighet att ta del av de generella resultat som studien leder 
fram till, dock inte några specifika resultat för respektive person/arbetsplats. Om du är 
intresserad av resultaten av undersökningen ombes du kontakta oss vi e-post (se 
kontaktuppgifter nedan). Undersökningen beräknas vara färdig i början på Juni 2010. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av handledare och kommer att presenteras i 
form av en kandidatuppsats vid Lunds universitet. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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