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Abstrakt 
 

Bakgrund: Tidigare forskning om stress i arbetslivet visar att stress i för stora mängder och 

under längre perioder kan påverka hälsan negativt.  Höga krav och brist på kontroll kan leda 

till stress. Återhämtning och socialt stöd har enligt tidigare forskning en positiv effekt på 

hälsan och minskar risken att drabbas av stress. Syfte: Syftet med denna studie är att 

undersöka hur stress påverkar hälsan hos personal som arbetar i storkök. Metod: En 

tvärsnittstudie gjordes där enkäter användes för att samla in data. Resultat: Resultatet visar 

att det fanns ett samband mellan stress och ohälsa i form av värk i nacke, axlar, rygg och 

händer. Flera respondenter hade också sömnbesvär. Trots detta uppgav många att de hade en 

relativt god allmän hälsa och att de trivdes på arbetsplatsen. Diskussion: Resultatet från 

föreliggande studie indikerar att det funna sambandet mellan stress och ohälsa är kausalt, dvs. 

att det är stressen som ger ohälsa.  Slutsats: Uppsatsens ämne är ett aktuellt folkhälsoproblem 

i samhället. Dock finns det inte så mycket forskning om stress hos personal i storkök så det 

skulle behövas mer forskning om just den branschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress, arbetssituation, ohälsa/hälsa, stressens 

påverkan. (Health/ill health, stress impact, work environment, work related stress, work 

situation). 
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1 Introduktion        
 

1.1 Bakgrund 

Tidigare forskning om stress i arbetslivet visar på att arbetsrelaterad stress är en av de största 

arbetsmiljöutmaningarna i Europa. Arbetsrelaterad stress ger stora kostnader i form av 

mänskligt lidande och sämre ekonomiska resultat på arbetsplatsen. Detta orsakas av att 

personalen har för höga krav på sig och det i sig skapar till slut en stress som de inte kan 

hantera vilket i värsta fall orsakar ohälsa hos personalen (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2012). 

Stress i arbetslivet är något vi alla kanske någon gång i livet upplever. De höga 

prestationskrav som ställs på individen i arbetslivet gör att många kan uppleva sin 

arbetssituation som stressig, man är rädd för att inte duga, inte räcka till (Grossi, 2008).  

 Stress är ofta kopplat till situationer i livet där man känner att man inte har kontroll över det 

som händer och är ofta kopplat till att man känner att man har höga krav på sig själv, Theorell 

och Karaseks teori om Healthy Work (1990) menar att personer som är utsatt för många höga 

krav i arbetslivet och inte känner sig ha kontroll över situationen är de personer som löper 

störst risk att drabbas av ohälsa (Ekman & Arnetz, 2005).  

En modell kallad krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) används för att 

undersöka arbetsförhållanden och hur det påverkar hälsan. Förhållandet mellan upplevda krav 

och upplevd kontroll i arbetet är det som enligt modellen är avgörande för om arbetet kan ge 

negativa effekter på hälsan. Krav är psykologiska stressorer som tidspress och stor 

arbetsmängd. Med kontroll menas att individen själv har inflytande över sin arbetssituation, 

att man har möjlighet att påverka den och även stimulans och utveckling genom variation i 

arbetsuppgifterna (Grossi, 2008). 

Modellen har kompletterats med socialt stöd som en tredje faktor. Det sociala stödet kan 

påverka hur en individ upplever en stressad situation. De som har ett fungerande socialt stöd 

har vistas utveckla färre stressymtom än de som inte har det (Grossi, 2008). 

I dagens arbetsliv är de fysiska och psykiska kraven högre då samhällets stora och snabba 

förändringar innebär mer ansvar för arbetstagarna. Arbetstagarna förväntas ta mer och större 

ansvar för sin arbetssituation och även deras livssituationer. ”Mycket tyder på att den ökade 

arbetsbelastningen på arbetet och i hemmet bidrar stort till att stressen ökar, särskilt för 

kvinnor” (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg, 2013). 
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Stress är mest förekommande i offentliga arbeten och köksyrket är ett yrke som ligger högt 

upp på listan av de yrken som blir mest utsatta för stressiga arbetssituationer (Järvholm, 

1996).  

Kockar/kokerskor, måltidspersonal och husmödrar är de som arbetar inom storkök och de 

flesta är kvinnor. Kökspersonal är en arbetsgrupp som är utsatta för stress i arbetslivet där 

kravet på att maten ska levereras i tid till olika ställen ger en tidspress som ofta ger negativ 

stress för personalen. Yrket innebär att arbeta snabbt och effektivt under tidspress samt att ha 

goda kunskaper om råvarorna, allergier/sjukdomar relaterade till mat och hur maten ska 

tillagas. Även hantering av inköp och tillverkning av matsedlar förekommer i 

arbetsuppgifterna. Arbetsmiljön kan vara fuktig och varm och ljudnivån hög i form av buller 

från köksmaskiner. Tunga lyft förekommer och belastningsskador i rygg, axlar och nacke är 

förekommande hos personalen även eksem och allergier orsakat av kontakt med vatten och 

rengöringsvätskor av olika slag förekommer (Kommunal, 2011). 

Arbetsmarknaden började försämras under 1990-talet på grund av den ekonomiska krisen som 

var mellan åren 1992–1993. Även den psykosociala arbetsmiljön började försämras överlag 

på hela arbetsmarknaden, och kraven på ett högre arbetstempo samt sämre möjligheter att 

påverka sin egen arbetssituation bidrog till den ökande ohälsan (Socialförsäkringsrapport 

2012:14). 

Den förändrade arbetsmarknaden ledde också till att det blev en arbetsmarknad där det fanns 

mindre plats för alla – personer med en sjukhistorik kom snabbt att överföras till sjuk- eller 

aktivitetsersättning och personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden (till exempel unga, 

utrikesfödda och personer med olika typer av funktionsnedsättningar) fick det allt svårare. 

Samtidigt kom attityderna och normerna kring sjukskrivning att förändras i samhället och det 

blev mer socialt accepterat att vara sjukskriven (Socialförsäkringsrapport 2012:14). 

I samband med att sjukfrånvaron har varierat över tid så har även de självrapporterade 

besvären av fysiska och psykiska belastningar i arbetet varierat. Enligt Arbetsmiljöverkets 

undersökningar så började upplevelsen av stress och psykisk belastning i arbetet att öka under 

slutet av 1990-talet och början av 2000-talet för både kvinnor och män. Därefter har andelen 

självrapporterad stress och psykisk belastning i arbetslivet minskat något 

(Socialförsäkringsrapport 2012:14). 
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1.1.1 Definitioner 

Den svenske stressforskaren Aleksander Perski menar att stress är en obalans mellan 

omgivningens krav och den enskildes resurser (Orth – Gomer & Perski, 2008).  

Forskaren Hans Selye beskrev stress som kroppens svar på alla fysiska och psykiska 

påfrestningar så som buller, sjukdom och andra faktorer som påverkar hur vi mår. Han ansåg 

att stress var en kroppslig respons (Selye, 1974). Stress anses vara en naturlig del av livet men 

när den blir återkommande och i för stora mängder hinner inte kroppen återhämta sig och 

stressen blir då ett hot mot hälsan (Hallberg, 2010). I situationer där kroppen inte hinner 

återhämta sig från fysiska och psykiska påfrestningar blir stressen negativ så kallad negativ 

stress. En stressreaktion har till syfte att främja individens överlevnad och bör höja kroppens 

beredskap och förmåga att hantera stressen. Då kroppen kan hantera stressen och får en chans 

till återhämtning kallas den typen av stress för positiv stress (Hallberg, 2010).   

 

                                                      

 

 

1.1.2 Hälsa (hälsotillstånd) 

Världshälsoorganisationen WHO antog 1948 att hälsa är "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande". Det är WHO´s sätt att beskriva hälsa på men forskare 

menar att det är ett begrepp som inte beskriver hälsa på ett rättvisst sätt då få människor 

upplever det som ett optimalt tillstånd därför försöker man hitta ett bättre och mer optimalt 

sätt att beskriva hälsa på (Eriksson, Thorzen, Olivestam & Thorsen 2004). 

Filosofen Lennart Nordenfelt menar att hälsa är att må bra samt att ha tillräckligt med resurser 

för att klara vardagens krav och för att förverkliga sina personliga mål (Nordenfelt, 1991). 

Individens arbetsplats har en inverkan på hälsan både positivt och negativt då man spenderar 

mycket tid där. Arbetet kan ge en stabil tillvaro och en ekonomisk trygghet, socialt stöd och 

en struktur i vardagen om arbetsförhållandena är bra. Vid dåliga arbetsförhållande kan det 

dock påverka hälsan negativt genom stress, oro och att man vantrivs på arbetet (Europeiska 

kommissionen, 2002). 

Hälsa påverkas av flera faktorer. Dessa faktorer är genetiska arv som vi föds med, miljön vi 

vistas i, den psykosociala miljön och personliga faktorer som exempelvis kostvanor, 

ekonomiska förhållanden och livsstil. Välmående berörs av alla dessa faktorer och när någon 

av faktorerna ger negativa effekter på välmående så kan det leda till ohälsa. “Människor som 

mår dåligt arbetar sämre, människor som mår bra arbetar bättre; De är mer motiverade, mer 

effektiva och mindre frånvarande” (Jeding & Theorell, 1999).  
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1.1.3 Arbetsbelastning 

Arbetets belastningar kan bli ett hälsoproblem om det blir för hög och i för stora mängder. 

Tidspress, tunga lyft, högt arbetstempo och andra faktorer gör att kroppen får slita hårt och 

individernas hälsa blir lidande om det blir för stora och många belastningar för kroppen. Den 

fysiska belastningen som kroppen drabbas av vid högt arbetstempo där många tunga lyft och 

andra rörelser som upprepas flera gånger under en längre period bidrar till nedslitning av 

kroppen. Karaseks och Theorells krav- kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990) visar att 

stora krav kombinerat med liten kontroll leder till hög belastning och ökar risken för stress.  

Allt fler kvinnor drabbas av belastningsskador i framförallt axlar, armar och rygg. 

Långtidssjukskrivningar är högre bland kvinnor än män och det är vanligare att kvinnor 

drabbas av belastningsskador än män. På 1980- talet var det 20 % av kvinnorna som hade 

belastningsskador och 15 % bland männen. Sjukskrivning vid belastningsskador är ofta långa, 

mer än 100 dagar och orsaken till att det är fler kvinnor än män som drabbas tros vara att 

kvinnor har sämre arbetsvillkor än män (Frankenhaeuser, 1993). 

 

 

1.1.4 Socialt stöd på arbetsplatsen 

Socialt stöd är viktigt för att man ska må bra på arbetet och på fritiden. Socialt stöd är att ha 

möjlighet att ha relationer med människor i sin omgivning och på sitt arbete som man kan 

prata med och få stöd av när man behöver (Agervold, 2001).  

Ett bra och fungerande socialt nätverk minskar risken för att drabbas av stress och bidrar till 

att folk håller sig friska. Att ha någon att prata med och få stöd ifrån betyder mycket för 

individer och har visat sig ha en positiv effekt på hälsan (Agervold, 2001). 

Ett socialt stöd kan vara hälsofrämjande på flera vis; det tillfredsställer vårt behov av 

känslomässig närhet och intimitet, man får hjälp att hantera stressande situationer och man 

löser problem bättre med hjälp av andra än ensam (Orth - Gomer, Perski, 2008). 

Olika insatser på arbetsplatsen så som teamarbete, nätverksträffar, intern och extern 

handledning kan ha en positiv effekt på hälsan och välmåendet hos de anställda. Det skapar en 

tryggare arbetsplats där personalen känner sig trygga med varandra och chefen. En nära 

relation till både kollegor och chefer gör arbetsplatsen till en mer trivsam och hälsofrämjande 

plats (Hultberg, 2007). 
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1.1.5Återhämtning 

Tidigare studier visar på att det finns ett samband mellan dåliga sömnvanor och hälsoproblem. 

Kroppen behöver få ta igen sig efter en dags arbete för att man ska orka prestera bra 

efterkommande dag. Återhämtning är därför en viktig del i vardagen för att människor ska må 

bra och orka med sin vardag. Människan mår bra då kroppen får tid till återhämtning men 

uteblir återhämtningen så kan man lätt drabbas av stress i form av ångest, nedstämdhet och 

oro som i sin tur kan leda till depressiva symptom eller olika ångesttillstånd som till exempel 

depression (Kecklund, Dahlgren & Åkerstedt, 2002). 

Forskning visar på att aktiviteter som man utför frivilligt och utan press på sin fritid är 

återhämtande och kan hjälpa individen att slappna av och ge kroppen vila för att samla krafter 

till kommande dag.  Ett långsiktigt engagemang och hälsa (i arbete eller idrott) förutsätter att 

man kan upprätthålla en funktionell återhämtning präglad av en balans mellan stress i form av 

belastning och krav å den ena sidan och sömn och vila å den andra (Läkartidningen, 2011).  

En viktig del i återhämtningen är sömn, det är viktigt att kroppen får tillräckligt med vila för 

att klara av vardagens krav. Sömnen hjälper till att återställa kroppens biologiska system till 

en basnivå efter den vakna periodens slitage och belastning (Kecklund, Dahlgren & 

Åkerstedt, 2002). Återhämtning handlar om att kroppen får varva ner efter psykisk och fysisk 

påfrestning som till exempel stress och belastning som kroppen utsatts för under dagen eller 

under en längre period (RSHM, 2010).  Kroppens behov av återhämtning är olika beroende på 

den belastning man varit utsatt för. Belastningen kan vara arbetsrelaterad stress eller stress i 

privatlivet eller andra faktorer så som hälsotillstånd och livsstil. Dessa faktorer kan påverka 

återhämtningsbehovet. Viktigast för att kroppen ska få en optimal återhämtning är sömnen. 

Kroppen har bättre förutsättningar att återhämta sig från psykiska och fysiska påfrestningar 

om sömnen fungerar tillfredställande hos individen. Allstå att individen har goda sömnvanor 

utan störningar (Stressforskningsinstitutet, 2013). 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stress påverkar hälsan hos personal som arbetar i 

storkök. 

 

 

Dessa frågeställningar blev utformade utifrån syftet: 

 Finns det faktorer som leder till stress och som i sin tur kan påverka hälsan hos 

personal i storkök? 

 

 

 

 

3 Metod 
3.1 Datainsamling och urval   

Det gjordes en tvärsnittsstudie och datainsamlingen gjordes via en enkätundersökning i april 

2013. Besök på arbetsplatserna gjordes för att lämna ut enkäterna och informera 

respondenterna om syftet med uppsatsen och vad deras svar i enkäterna skulle ha för 

betydelse för uppsatsen, detta fanns även med i följebrevet (bilaga 1). Enkäterna hämtades på 

arbetsplatserna efter några dagar och samlades in för att sammanställa svaren. 

Det lämnades ut enkäter till personal som arbetar i storkök på två olika arbetsplatser på två 

mindre orter i Västernorrland, det totala antalet respondenter beräknades till 20 stycken, 3 

män och 17 kvinnor. Deltagandet i denna undersökning var anonymt och detta meddelades i 

medföljande följebrev (bilaga 1). 

Arbetsplatserna valdes utifrån bekantskapskretsars yrken, Ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2002). Yrkesvalet är valt för att det är ett yrke där tidspress och stress är vanligt och 

förkommande (Kommunal, 2011).   

 

3.2 Enkäten  

Utformandet av enkäten gjordes i Word Dokuments. Frågorna i enkäten är hämtade från 

Statiska centralbyråns enkätundersökning Hälsa på lika villkor? 2006.  

Enkäten är utformad efter fem rubriker: bakgrund, hälsotillstånd, arbetsbelastning, stöd och 

återhämtning (bilaga 2). Under varje rubrik finns det ett antal frågeställningar som berör 

rubrikens ämne (Ejlertsson, 2005). 
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3.4 Dataanalys 

Sammanställningen av resultatet från enkätundersökningen har gjorts manuellt där typvärdet 

och variationsvidden har räknats ut. Varje enkät har kodats med bokstäver och svaren från 

varje enkät har antecknats och sammanställts enskilt. Varje fråga från enkäten och de 

tillhörande svarsalternativ fördes in i ett stapeldiagram så vi fick en överskådlig bild av 

resultatet. Sen valdes de tabeller (stapeldiagram och cirkeldiagram) som tillförde något till 

resultatet ut och fördes in i resultatet. Inget bortfall förekom i undersökningen.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

 God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultatet skall kunna generaliseras till 

att gälla även andra än de som är undersökta. Validitet innebär att det man vill mäta stämmer 

överens med resultatet av det man fått fram av mätningen. Reliabilitet innebär att det man 

mäter är trovärdigt och att resultatet av det man mät stämmer överens med verkligheten 

(Bryman, 2002). Frågorna i enkäten hämtades från tidigare studier som Statiska centralbyrån 

gjort vilket gör att frågorna var trovärdiga. Denna studies validitet stärktes genom att 

resultatet gav svar på det som skulle mätas, som då var hur stress påverkar hälsan hos 

personal som arbetar i storkök. Studiens resultat tillsammans med tidigare forskning gör att 

studien blir tillförlitlig och stärker dess reliabilitet. 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

När en enkätundersökning genomförs bör de fyra kraven som finns i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer beaktas. Dessa fyra krav är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om deltagarna i 

undersökningsstudie skall informeras ordentligt om enkätundersökningen, dess syfte och om 

frivilligheten att delta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om 

sin medverkan i studien. Konfidentialitetkravet innebär att ingen av deltagarna skall gå att 

identifieras och att ingen annan ska kunna få tillgång till uppgifterna. Det sista kravet, 

nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna som berör deltagarna enbart skall 

användas till studiens syfte och inte i något annat sammanhang (Ejlertsson, 2005).  
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4 Resultat  
 

Respondenterna som deltog i undersökningen bestod av både män och kvinnor som arbetar i 

storkök. Det var totalt 20 respondenter som deltog och spridningsmåttet mellan 

respondenternas ålder var 25 år eller yngre till 55 år eller äldre. Typvärdet på frågan Hur 

länge har du arbetat inom storkök blev 15år eller mer.  

På frågan Hur skulle du säga att stress påverkar dig? Svarade en fjärdedel av alla 

respondenter att stress påverkade dem mycket. (Fig. 2) 

Den fjärdedelen som uppgav sig känna stress, svarade även att de hade värk i skuldror och i 

nacke mycket ofta eller ganska ofta. Det var mindre än hälften (45 %) av alla respondenter 

som uppgav sig känna ryggsmärtor, av dessa 45 % så svarade tre respondenter även ja på om 

de kände stress. 

Över hälften av alla respondenter (55 %) svarade att de hade värk i deras händer och nästan 

hälften av dessa angav även dem väldigt mycket/ganska mycket som svar på frågan gällande 

hur pass mycket stress påverkar dem. Nästa fråga handlar om hur respondenterna uppfattar sig 

ha huvudvärk och sömnsvårigheter, det visar sig att en fjärdedel av alla respondenter känner 

antingen av huvudvärk eller sömnsvårigheter. Det är 15 % av respondenterna som uppger sig 

ha både huvudvärk och sömnsvårigheter. Den del av respondenterna som har angivit att de 

känner stresspåverkan, har huvudvärk och även sömnsvårigheter.  

På frågan Hur skulle du bedöma ditt allmänna hälsotillstånd svarade 80 % av respondenterna 

att de upplevde sig må bra. (Fig.1) 

 

Allmänt hälsotillstånd

Mycket bra n3   15%

Ganska bra n13 65%

Varken/eller n3 15%

Ganska dåligt n1   5%

 

Figur 1. Hälsotillstånd hos personal i storkök.  
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Figur 2. Stress påverkan på personalen i storkök. 

 

Det har tagits fram olika faktorer i enkätundersökningen som kan påverka personalens hälsa i 

storkök, i en av undersökningsfrågorna efterfrågades hur arbetsmängden på arbetet fungerade 

för respondenten och övervägande del av respondenterna besvarade frågan med att det 

fungerade väl för dem (80 %). 

En annan faktor kan vara att inte kunna utföra de arbetsuppgifter som förväntas att utföras 

under arbetspasset, men över hälften (65 %) av respondenterna besvarade även denna fråga 

med att det kunde dem, att de flesta hinner med att utföra dem arbetsuppgifter som förväntas 

men det finns en femtedel som inte anser att de hinner utföra de arbetsuppgifter som 

förväntas. Det var 80 % av alla respondenter som besvarade frågan att de inte behöver lämna 

till nästkommande vid arbetsskiftet, det fanns 10 % som kände att de behöver göra det.  

En fjärdedel av alla respondenter svarade att det fanns psykiska påfrestningar på arbetsplatsen 

och över hälften att det inte fanns psykiska påfrestningar. Om du vet vad som krävs av dig på 

arbetsplatsen var en annan frågeställning och där besvarade dessa respondenter att de visste 

vad som förväntades av dem. Åttio procent av respondenterna ansåg att de var ett 

sammansvetsat gäng.  

På näst kommande fråga fick respondenten besvara hur många personer på arbetsplatsen som 

de känner förtroende för, det svaret som hälften av alla respondenter svarade på detta var att 

de hade fyra eller fler på arbetsplatsen som de har förtroende för. Trettio procent kände 

förtroende för 1 till 2 personer på arbetsplatsen. 

I undersökningen fanns det en faktor som innefattade frågor angående återhämtning.  

En av dessa frågor som ställdes var om respondenten kände att hon/han fick den vila som 

behövdes mellan arbetspassen. Det svaret som de flesta respondenter valde, var att det stämde 
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att de fick den vila som behövdes mellan passen (60 %). En femtedel svarade att det hände 

ganska sällan. Av de respondenter som angav att det hände ganska sällan att de fick den vila 

som behövs mellan arbetspassen, så svarade tre stycken av dem att de ganska sällan kunde 

använda matraster/fikaraster till att koppla av också. Totalt så svarade 50 % att de sällan 

kunde använda fikaraster/matraster till att koppla av från arbetet.  

En annan faktor var om de hade regelbundna raster, tre respondenter svarade att det hände 

sällan, majoriteten av respondenterna 75 % tyckte att de hade regelbundna raster på 

arbetsplatsen. De 15 % av respondenterna som angav att de inte hade det, angav att de sällan 

kunde använda fika/matraster till att koppla av från arbetet. Alla respondenter svarade att dem 

trivs på sin arbetsplats. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Trivsel på arbetsplatsen

Ja, mycket bra n9 45%

Ja, ganska bra n11 55%  

 

Figur 3 Hur ser trivseln ut på arbetsplatsen bland de anställda.  
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5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

 

Metoden som använts vid undersökningen har fungerat bra dock har mer kunskap om 

utformande av en enkät varit användbart när enkäten skulle utformas. Antalet respondenter 

kunde ha utökats för att få ett mer tillförlitligt resultat men tid för att hitta ett större urval 

fanns inte.  

Enkäterna som användes vid enkät undersökningen lämnades personligen ut till två 

arbetsplatser på två stycken mindre orter i Västernorrland.  

Då detta gjordes personligen kan det ha bidragit till att alla enkäter som lämnades ut blev 

besvarade. Det finns även en teori om att respondenterna kan ha känt ett visst tvång till att 

svara på enkäten då och respondenter, samt kan det även ha funnits ett grupptryck som 

medverkade till att alla respondenterna svarade på enkäten. Detta kan även ha bidragit till att 

inget bortfall förekom i studien. 

Enkäternas utformning var grundlig och enkel, vilket gör det lättare för respondenten att 

förstå vad det frågas efter och det i sin tur leder möjligtvis till att fler enkäter blir besvarade.  

Enkäterna är utformade efter en femgradig likertskala, vilket betyder att respondenten har fem 

olika svarsalternativ att ta ställning till när det kommer till besvarade av frågan (Ejlertsson, 

2005). Detta kan ha gjort det möjligt för respondenten att finna det alternativ som passar bäst 

in på dennes uppfattning på frågeställningen. Eftersom denna sort av likertskala gör att det 

endast finns fem olika svarsalternativ, finns möjlighet att respondenten kan ha känt att ingen 

av alternativen passar in på dennes uppfattning.  

Då enkäterna lämnades ut en dag och hämtades några dagar senare medföljde det att 

respondenten fick några dagar på sig att svara på enkäten. Även detta kan ha gjort att fler 

enkäter besvarades, i det här fallet alla.   

Under bearbetningen av data bestämdes det att inte använda sig av programmet SPSS 

(Wahlgren, 2012). Detta pågrunda av det låga antalet respondenter, vilket gjorde att det 

fungerade att genomföra bearbetningen för hand. Nackdelen med att inte använda sig av spss 

var att det tog lite längre tid med sammanställningen av enkätundersökningen och alla värden 

räknades ut manuellt istället. Fördelen var ändå att det gav oss goda och utökade kunskaper 

att räkna ut och sammanställa svaren manuellt  

Enkäten som lämnades ut var indelad i fem olika områden: bakgrundsfrågor, 

hälsotillståndsfrågor, arbetsbelastningsfrågor, stödfrågor och återhämtningsfrågor.  
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Dessa valdes då de använts i tidigare forskning om hälsa (Hälsa på lika villkor - 

enkätundersökning 2006), men där mättes det frekvens och i denna undersökning mättes grad. 

Undersökningen gjordes på två mindre arbetsplatser med få anställda, gjorde detta att det blev 

få respondenter, även fast alla besvarade enkäten som lämnades ut. Det positiva med detta blir 

att undersökningen som gjorts har fått relativ stor tillförlitlighet, eftersom alla de anställda på 

dessa arbetsplatser har fått fram sin syn på stressen i deras arbetsliv och hur stressen påverkar 

deras hälsa.  

 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur stress påverkar hälsan hos personal som arbetar 

i storkök och den frågeställning som uppkom i och med detta syfte, var om det kan finnas 

faktorer som gör att personalen känner stress och som i sin tur leder till att hälsan hos personal 

påverkas. En av frågeställningarna i enkätundersökningen som respondenterna skulle besvara 

var hur de upplevde att stress påverkade dem, just stress var inget som påverkade majoriteten 

av respondenterna men däremot kunde man ana ett samband mellan stress och värk i nacke, 

axlar och ryggen samt sömnsvårigheter och huvudvärk hos de respondenter som kände stress. 

Tidigare forskning visar att stress i för stora mängder och under en längre tid kan leda till 

ohälsa så även om det inte direkt fanns några respondenter i denna studie som upplevde att de 

kände av stress så visar forskningen att det finns ett samband mellan stress och ohälsa. 

Theorell och Karaseks krav och kontrollmodell (Karasek och Theorell, 1990) stödjer en del av 

det som kommit fram i undersökningen, att faktorer som orsakar stress kan ge negativ effekt 

på hälsan. Dåliga sömnvanor, högt arbetstempo och brist på socialt stöd på arbetsplatsen är 

faktorer som påverkar hälsan negativt och kan orsaka stress som i sin tur leder till ohälsa om 

det pågår under en längre tid. Den tidigare forskningen visade att de personer som har trivs på 

arbetet och får den återhämtning som kroppen behöver hade mindre risk att drabbas av stress 

som i sin tur kan ge ohälsa. 

I denna studie så medverkade det endast 20 respondenter, kvinnor och män som för nuvarande 

arbetar i ett storkök på två mindre orter i Västernorrland.  

Åldrarna mellan respondenterna varierade något, de respondenter som deltog i studien var 

mellan 25 år eller yngre samt 55 år eller äldre, över hälften av respondenterna var 55 år eller 

äldre och endast 2 respondenter var 45 år eller yngre. De flesta av dessa respondenter har 

jobbat inom detta yrke i 15 år eller mer.  
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Det var endast en fjärdedel av alla respondenter som uppgav att stress påverkade dem mycket, 

för att ta reda på vilka effekter stress hade på respondenterna frågas det en rad frågor som 

rörde begreppet värk av olika slag för att just värk är en faktor som kan leda till stress och 

som i sin tur kan leda till ohälsa. 

Där visade det sig att de respondenter som kände att stress påverkade dem mycket eller 

ganska mycket även hade värk i skuldror och i nacke.  

Det visade sig också att lite mindre än hälften (45 %) av alla respondenter kände av 

ryggsmärtor, av dessa som kände av ryggsmärtor så svarade tre respondenter att de känner av 

stress påverkade mycket eller ganska mycket.  

Värk i händer är något som de allra flesta av dessa respondenter känner av (55 %) och nästan 

hälften av dessa angav också att de kände av stress mycket ofta eller ganska ofta. 

Respondenterna fick sedan besvara en fråga angående om de känner av huvudvärk eller har 

sömnsvårigheter. Det kommer fram att en fjärdedel känner av huvudvärk och en fjärdedel 

känner av sömnsvårigheter. Av dessa respondenter anger 15 % att dem känner av båda två 

och den del som uppger sin känna en stresspåverkan har huvudvärk och sömnsvårigheter.  

Tillsist fick respondenterna svara på hur de upplever sitt allmänna hälsotillstånd och där 

uppger nästan alla av respondenterna att deras allmänna hälsotillstånd är bra.  

Det frågades hos respondenterna om arbetsmängden och där svarade 80 % av respondenterna 

att det fungerade bra för dem.  

I studien uppgav respondenterna att de kände förtroende för 4 eller fler personer på 

arbetsplatsen och åttio procent ansåg att de var ett sammansvetsat gäng på arbetsplatsen. 

Socialt stöd på arbetsplatsen är något som kan förebygga stress. Det sociala stödets betydelse 

har visat sig ha en positiv påverkan på hälsan (Grossi, 2008). Grossi menar att genom att ha 

ett socialt stöd på arbetsplats så ökar trivseln och det sociala stödet ger en trygghet hos 

individen. Tryggheten av att ha ett socialt stöd där individen har någon att anförtro sig hos har 

visat sig ha en positiv påverkan för hur vi mår.  

Psykiska påfrestningar och känna förtroende för andra personer på arbetsplatsen är en annan 

av alla dessa faktorer som kan påverka välmående och där svarade en fjärdedel att det fanns 

psykiska påfrestningar och hälften av alla respondenter svarade att det inte fanns det. 

Återhämtning är enligt forskning (Stressforskningsinstitutet, 2013) en viktig del för att orka 

med ett högt arbetstempo och de arbetsbelastningar som de anställda har i sitt arbete inom 

storkök. Tidigare studier visar att kroppen har behov av återhämtning efter att ha utsatts för 

belastningar i arbetet eller på fritiden. Goda sömnvanor utan störningar är därför viktigt för att 

kroppen ska få en optimal återhämtning (Stressforskningsinstitutet, 2013).  
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Respondenterna fick en frågeställning där de skulle besvara hur de ansåg att de fick den vila 

de behövde mellan arbetspassen eller inte, det visade att dem allra flesta kände att dem fick 

den vila som behövdes. En femtedel upplevde att de inte fick det. 

Att ha regelbundna raster från arbetet är ett bra tillfälle för att återhämta sig och samla nya 

krafter till kommande timmar som återstår på arbetet, av dessa respondenter uppgav tre 

stycken att det hände sällan medan majoriteten tycket att dem hade det.  

De 15 % av respondenterna som uppgav att dem sällan hade regelbundna raster, svarade även 

att dem inte kunde använda fikaraster/matraster till att koppla av från arbetet.  

Alla respondenter trivdes på sin arbetsplats enligt undersökningen. 

 

 

 

Slutsats 
 

Utifrån resultatet av denna studie där man kan se att hälsa och stress har kopplingar till 

varandra. Stress i för stora mängder påverkar hur man mår och kan ge besvär som bland annat 

värk av olika slag och sömnbesvär som var de faktorer där man kunde ana en koppling i 

denna studie. Urvalsgruppen i denna studie var få så därför kan man inte dra slutsatsen att 

stress påverkar hälsan genom värk av olika slag.  Då lite forskning fanns om just personal i 

storkök och hur den gruppen påverkas av stress så behövs mer forskning om det. Det är ett 

viktigt ämne som enligt den forskning vi hittat är vanligt i dagens arbetsliv. Man kan dock 

behöva få mer forskning där fokuset ligger på fler yrkesgrupper där man vet att stress 

förekommer. Stress är en faktor som i stora mängder under en längre tid kan orsaka ohälsa 

vilket kan förebyggas om åtgärder sätts in i tid. Därför borde fokus läggas på tidiga insatser 

för att förebygga stress. I denna studie framkom värk som ett problem hos respondenterna där 

borde man lägga fokus för att förbättra arbetsbelastningarna och göra dem mer ergonomiska 

för att förebygga arbetsrelaterade besvär kanske.  

I denna studie upplevde i stort sett alla respondenter att de mådde bra vilket är positivt då värk 

trotsallt fanns hos vissa av dem. Ett intressant ämne som borde uppmärksammas mer även på 

mindre arbetsplatser. 
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Bilaga 1  
 

 

 
                            

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser programmet Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund. Vi är nu inne på vår sista termin på programmet och 

ska nu skriva en C-uppsats som avslutning på utbildningen. 

Vi har i vår uppsats valt att skriva om stress i arbetslivet och hur stressen påverkar hälsan. Vi 

har då valt att undersöka detta hos personal som arbetar i storkök och ni har då blivit 

slumpmässigt utvalda som vår under sökningsgrupp. Uppsatsen kommer att bestå av en enkät 

undersökning som utifrån era svar ger oss underlag för resultatet i vår uppsats. Det är frivilligt 

att svara på enkäten. 

Enkäterna är utformade efter 18 stycken frågor och hela enkäten kommer att ta cirka 10 min 

att besvara. Besvara frågorna genom att sätta ett kryss för det alternativ som stämmer in bäst 

för dig. Enkäterna är utformade så att de inte ska gå att koppla till just dig som svarat på 

enkäten, vilket gör att du kommer att vara anonym. Det är bara vi som gör undersökningen 

som kommer att ha tillgång till svaren.  

Har ni några frågor kan ni komma i kontakt med oss via e-post eller telefon: 

– Johanna Henriksson Mail: johanna_2524@hotmail.com  Mobil: 073-058 73 32 

– Therese Carlsson Mail: tezza_carlsson@hotmail.com  Mobil: 076-829 01 49 

  

Vår handledare: 

Heidi Carlerby mail: heidi.carlerby@miun.se   telefon: 060-148942 

 

Med vänliga hälsningar/Therese Carlsson & Johanna Henriksson 
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Bilaga 2 
 

 

1.Bakgrundsfrågor 
 

 
– Hur gammal är du (år)? 

 25 eller yngre   

 35-45               

 45-55   

 55 år eller äldre  

 
– Man eller kvinna? 

 man   

 kvinna   

 
– Hur länge har du arbetat inom köksyrket (år)? 

 5 eller mindre 

 5-10 

10-15 

15 eller mer 

 
 

2. Hälsotillstånd 
 

– Hur skulle du bedöma ditt allmänna hälsotillstånd?  

  Mycket bra  

  Ganska bra 

  Varken bra eller dålig 

  Ganska dålig 

  Mycket dålig  

 
– Hur skulle du säga att stress påverkar dig? 

  ( Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, 
    Rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad.)  

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Varken mycket eller lite  

 Ganska lite 

http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
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  Inte alls  
 
 

 
Har du något/några av följande besvär eller symtom? 
 
a) Värk i skuldror, nacke eller axlar? 

 Mycket ofta  

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 
 

b) Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias? 

 Mycket ofta. 

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 
 

c) Värk eller smärtor i händer, armbågar, ben eller knän? 

 Mycket ofta  

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 
 

d) Huvudvärk eller migrän? 

 Mycket ofta  

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 
 

g) Sömnsvårigheter? 

 Mycket ofta  

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 

3. Arbetsbelastning 

 
– Hur känner du att den arbetsmängd som du har på arbetet fungerar för dig? 

 Väldigt bra  

 Ganska bra 

 Varken mycket eller lite  

 Ganska dåligt 

  Väldigt dåligt 

 
 
 
 

http://hotmail.com/
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– Känner du att arbetstiden räcker till för att genomföra de arbetsuppgifter som 
förväntas utföras? 

 Ja, ofta 

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 Ganska sällan 

 Väldigt sällan 

 
 
– Händer det att du får lämna kvar arbetsuppgifter till dem som byter av dig?  

 Ja, ofta 

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 Ganska sällan 

 Nej, sällan 

 
 
– Finns det några psykiskt påfrestande arbetsuppgifter på ditt arbete? 

 Ja, väldigt många  

 Ja, ganska många 

 Varken mycket eller lite 

 Nej, inte speciellt 

 Nej, inte alls 

 
 
  - Vet du vad som krävs av dig på ditt arbete?  

 Ja, ofta 

 Ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 Ganska sällan 

 Nej, sällan 

 

 
5. Stöd 
 
– Hur många personer på din arbetsplats känner du att du har förtroende för? 

 ingen 

  1 - 2 

  2 -  3  

 4 eller fler 

 

http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
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– Är ni ett sammansvetsat gäng på din arbetsplats?  

 Ja, väldigt 

 Ganska ofta 

 Varken mycket eller lite 

 Ganska lite 

 Nej, inte alls 

 
 
 

7. Återhämtning 
 
– Får du den vila du behöver mellan arbetspassen? 

 Ja, mycket ofta 

 Ja, ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 Nej, ganska sällan 

 Nej, inte alls 

 

– Kan du använda fika/matraster till att koppla av från arbetet? 

 Ja, mycket ofta 

 Ja, ganska ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 Nej, ganska sällan 

 Nej, inte alls 

 
– Har ni regelbundna raster?    

 Ja, mycket ofta 

 Ja, ganska ofta 

 Varken/ eller 

 Nej, ganska sällan 

 Nej, inte alls 

 
– Hur trivs du på din arbetsplats?   

 Ja, mycket bra 

 Ja, ganska bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Nej, inte speciellt bra 

 Nej, inte alls 

 
 
 

http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
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Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!  
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