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Abstract  
Stressen inom arbetslivet är högre än någonsin och allt fler väljer att fortsätta arbeta under lunchrasten, 
eller att hoppa över den helt, till följd av detta. Det finns tecken som tyder på att synen på lunchrasten 
som ett tillfälle för återhämtning och vila har förändrats. På vissa håll har lunchrasten blivit ett laddat 
ämne, både för arbetsgivare och anställda, vilket kan få negativa konsekvenser både för individen själv 
och för arbetsplatsen. Lunchrasten är oftast en av de längsta rasterna under arbetsdagen och ger 
kontorsarbetare en chans att koppla bort tankar på sina arbetsuppgifter och kanske även möjlighet att 
lämna arbetsplatsen för ett miljöombyte och är därmed ett bra tillfälle för återhämtning. Syftet med 
studien var att undersöka upplevda stressnivåer hos kontorsarbetare efter tre olika typer av 
lunchsituationer (ledig lunch, arbetslunch inom kontorsbyggnaden samt arbetslunch utanför 
kontorsbyggnaden), och att med detta bidra med kunskap och information som kan vara till hjälp för 
både arbetsgivare och anställda i arbetet med att skapa en så gynnsam lunchsituation som möjligt, sett 
ur ett stressperspektiv. Stress mättes med Depression, Anxiety, Stress Scales DASS-21. Resultatet 
tyder på att vilken typ av lunchsituation man haft påverkar den upplevda stressnivån efter lunch. 
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Stress kan beskrivas som en subjektiv och dynamisk process: Det är följden av en 

kombination av kognitiva och miljömässiga faktorer, där människors kognitiva utvärderingar 

(appraisals) av situationer och händelser leder till negativa känslor och fysiologiska reaktioner 

(Morrison & Bennett, 2012). Vad som upplevs stressande och till vilken grad är därmed 

ytterst individuellt och därmed den efterföljande reaktionen likaså. Stressforskningsinstitutet 

(u.å., a) menar att stressreaktionen är frisk och normal och syftar till att mobilisera energi för 

att hantera situationen. Men om stressen blir långvarig och energimobilisering sker utan 

uppehåll för tillräcklig återhämtning kan problem uppstå, bland annat kan kroppens 

energireglering rubbas. Stress kan även leda till nedsättningar eller förändringar i 

immunförsvaret (Glaser & Kiecolt-Glaser, 2005) och kan medföra ökad risk för till exempel 

förkylning och influensa (Marsland, Bachen, Cohen, Rabin & Manuck, 2002). I en 

metaanalys påtalar Marsland, Walsh, Lockwood och John-Henderson (2017) att det finns 

kopplingar som tyder på att psykologisk stress kan öka risken för sjukdom och påverka 

sjukdomsutvecklingen på inflammatorisk väg. The American Institute of Stress (u.å.) 

definierar kronisk stress som den dagliga vardagsstressen som vi tenderar att ignorera eller 

skjuta åt sidan (gällande exempelvis räkningar, barn och jobb) och om denna stress förblir 

ohanterad så kan den negativa inverkan bli stor. Kronisk stress kan påverka hälsan mycket 

negativt och medföra en rad olika symptom såsom huvudvärk, irritation, depression, ångest 

och sömnstörningar som i sin tur kan leda till utbrändhet (The American institute of Stress, 

u.å.; Stressforskningsinstitutet, u.å., b). Det kan även ha negativa effekter på matsmältningen, 

andningen och kardiovaskulära systemet, vilket i värsta fall kan leda till stroke eller 

hjärtattack (The American institute of Stress, u.å.).  

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (u.å.) skriver: “Omkring hälften av Europas arbetstagare anser 

att stress är vanligt förekommande på deras arbetsplats och stress står för ungefär hälften av 

alla förlorade arbetsdagar”. Enligt Theorell, har stressen inom arbetslivet blivit värre än 

någonsin, både när det gäller intensitet och den upplevda möjligheten att påverka sitt arbete 

(”Så hanterar du stress”, 2015). I en rapport från stressforskningsinstitutet skriver Theorell 

med kollegor att det skett flertalet förändringar gällande olika krav inom arbetslivet och att 

allt fler uppgav att de behövde hoppa över lunchen 2006 jämfört med 2003 (Kindsten et al., 

2007). Två oberoende undersökningar i Nordamerika visade att många anställda inte tog 

någon lunchrast på regelbunden basis; det var bland annat vanligt att anställda åt lunch vid 

skrivbordet och vissa tog sällan någon rast alls (Right Management, 2012). Det fanns även en 

rädsla för att bli negativt bedömd av chefer och kollegor om de skulle ta lunchrast 

regelbundet. Denna rädsla kunde dessutom vara befogad, då man fann att chefer tog med 

lunchraster i beräkningen vid utvärdering av anställdas arbete. Vissa chefer såg även 

regelbundna lunchraster som ett tecken på att den anställde inte var lika hårt arbetande (Tork, 

2018). Andra fynd har visat att jakten efter ett arbete, att behålla en anställning, samt vilken 

typ av anställningsform man har kan leda till att vissa på regelbunden basis fortsätter att 

arbeta under lunchen (Clarke, Lewchuk, de Wolff & King, 2007). Detta sammantaget tyder på 

att varken chefer eller anställda tycks se på lunchrasten och dess möjlighet till återhämtning 

som något man bör ta tillvara på, trots att forskning i en allt större utsträckning talar om detta.  

 

Den negativa inverkan arbetsrelaterad stress har på människors hälsa och välmående, samt 

risken för långtgående negativa konsekvenser som medföljer är väl belagt genom de otal 

studier och böcker som skrivits inom ämnet (exempelvis Clarke et al., 2007; Glaser & 

Kiecolt-Glaser, 2005; Marsland et al., 2002; Sianoja, Kinnunen, de Bloom & Korpela, 2015). 

Med detta har även forskningen kring vikten av återhämtning från stress växt fram. Tidigare 

forskning kring återhämtning från arbetsrelaterad stress har främst handlat om den möjlighet 

som ges till extern återhämtning (Sonnentag & Fritz, 2015), det vill säga den återhämtning 
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som sker utanför arbetstid såsom under kvällar, helger och semestertid. Nu ökar även antalet 

studier gällande återhämtning under arbetsdagens raster, så kallad intern återhämtning 

(Sonnentag & Fritz, 2015), varav flera visar att just lunchrasten kan erbjuda en mycket viktig 

möjlighet till återhämtning. Exempelvis har tidigare forskning kring återhämtning visat att 

effektiv användning av viloperioder från arbetet (raster) kan minska utbrändhet och 

emotionell utmattning (Sonnentag, 2001).  

 

Lunchrasten är vanligtvis den längsta rasten under arbetsdagen och ger därmed störst chans att 

uppnå psychological detachment, vilket sker då vi lyckas koppla bort alla tankar på 

arbetsuppgifter och annat relaterat till arbetsplatsen. Det handlar alltså inte enbart om att sluta 

med att utföra arbetsuppgifter, utan det är både en fysisk och psykisk bortkoppling av arbetet 

(Sonnentag & Fritz, 2007). I en studie om intern återhämtning och psychological detachment, 

fann Sianoja, Kinnunen, de Bloom, Korpela och Geurts (2016) att regelbundna lunchraster 

bidrog till lyckad återhämtning under lunchen och att otillräcklig återhämtning var relaterad 

till brist på energi. De fann också att längre lunchraster samt att tillbringa lunchrasten utanför 

kontorsbyggnaden var kopplade till högre nivåer av psychological detachment, vilket i sin tur 

är relaterat till mer lyckad återhämtning. Vidare visade resultaten att upprepad lyckad 

återhämtning under lunchen bidrar till en minskning av utmattning och bygger dessutom upp 

och genererar nya resurser över tid. Även i Meijman och Mulders (1998) effort-recovery 

model tas vikten av återhämtning upp. Där understryker de återhämtningens centrala roll 

gällande individers hälsa och välmående och förklarar att när man anstränger sig (t.ex. ägnar 

sig åt arbetsuppgifter) så reagerar kroppen både fysiskt och psykiskt på detta. När denna 

ansträngning upphör återgår dessa fysiska och psykiska reaktioner till sitt normala tillstånd 

och återhämtning sker. De menar att återhämtning därför är av största vikt för att minska 

stressnivåer och efterföljande långsiktiga negativa effekter orsakade av stress. Detta 

sammantaget ger därmed stöd till tidigare forskning som visat att de anställdas grad av 

återhämtning under lunchrasterna kan ha betydelse både på daglig basis och på sikt.  

 

Kontrasterande fynd från flera studier visar dock att lunchrasten inte per automatik varken 

innebär minskad stress eller återhämtning. Vilken typ av aktivitet man ägnar sig åt under 

lunchen spelar en viktig roll i återhämtningsprocessen och arbetsrelaterade aktiviteter samt att 

springa ärenden generellt sett hindrar återhämtning (Sianoja et al., 2015). Vissa resultat tyder 

också på att anställda ibland har få valmöjligheter i hur de spenderar sina raster (Trougakos, 

Beal, Green & Weiss, 2008), till exempel kan arbetande föräldrar använda rasterna till att 

uträtta ärenden för att hantera ansvaren inom arbete och familj (Williams & Alliger, 1994). 

Att ägna ledig tid under rasten åt aktiviteter man gillar (avslappning, ta en tupplur, socialt 

umgänge) är troligen mer fritt valt och kräver, i den mån det är självvalt, mindre 

beteendereglering. Det leder till högre nivåer av positiva emotioner och lägre nivåer av 

negativa emotioner under rasten, samt högre nivåer av positiv affekt i interaktion med kunder 

efter rasten (Trougakos et al., 2008). Aktiviteter som kräver fortsatt arbete, fortsatt umgänge 

med kunder eller andra fortsatt ansträngande aktiviteter (t.ex. uträtta ärenden) kräver å andra 

sidan generellt ökad beteendereglering, är troligen också mindre självvalda (Sonnentag, 2001) 

och är kopplat till negativa emotioner (Trougakos et al., 2008). 

 

Den större delen av forskning kring lunchraster tycks fokusera mest på lunchen som en viktig 

möjlighet till återhämtning under arbetsdagen, samt på vad brist på lyckad återhämtning kan 

resultera i. Det här arbetet var främst inriktat på vad som sker med den upplevda stressnivån 

vid utebliven återhämtning under lunchen, detta genom att undersöka upplevd stressnivå efter 

en arbetslunch och efter en ledig lunch. Därutöver undersöktes om en eventuell förändring i 

upplevd stressnivå skiljde sig åt beroende på om arbetslunchen tillbringades inom- eller 
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utanför kontorsbyggnaden, samt om de som hade en ledig lunch lyckades uppnå 

psychological detachment och om detta i så fall hade någon inverkan på de upplevda 

stressnivåerna. Den grundläggande frågeställningen var således: Medför arbetslunch en ökad 

negativ inverkan (dvs. utöver utebliven återhämtning) på den upplevda stressnivån under en 

arbetsdag och i så fall, är ökningen olika beroende på om lunchen tagit plats inom eller 

utanför kontorsbyggnaden? Avsikten med detta arbete var således att bidra med information 

och kunskap om vad olika lunchsituationer kan ha för effekt på den upplevda stressnivån hos 

kontorsanställda, något som kan komma till nytta för både anställda och arbetsgivare. Det kan 

hjälpa anställda att välja en mer gynnsam lunchsituation för att uppleva så låga nivåer av 

stress som möjligt under arbetsdagen och arbetsgivare kan med denna kunskap och 

information bidra till att förbättra förutsättningarna för gynnsamma lunchsituationer för de 

anställda, sett ur ett stressperspektiv.  

 

Tidigare forskning har kommit fram till att anställda som kan frigöra sig mentalt från arbetet 

någon gång under arbetsdagen löper mindre risk för utbrändhet, upplever högre livsglädje och 

har överlag bättre hälsa (Fritz, Ellis, Demsky, Lin & Guros, 2013). Man har också sett att 

högre nivåer av psychological detachment under lunchen är kopplat till högre nivåer av 

återhämtning (Sianoja et al., 2016). En ledig lunch bör rimligtvis ge en större chans till 

psychological detachment, och därmed återhämtning, än en arbetslunch och detta ledde till 

hypoteserna 1 a) och 1 b). 

 

Hypotes 1 a): Arbetslunch inom kontorsbyggnaden är kopplad till en högre nivå av upplevd 

stress efter lunch, jämfört med en ledig lunch. 

 

Hypotes 1 b): Arbetslunch utanför kontorsbyggnaden är kopplad till en högre nivå av upplevd 

stress efter lunch, jämfört med en ledig lunch. 

 

Fritz et al. (2013) lyfter i sin artikel att anställda som engagerar sig i arbetsrelaterade uppgifter 

under lunchen uppvisar mer negativa känslor efteråt och har troligtvis uppnått mindre 

återhämtning. Andra har funnit att lunch spenderad utanför arbetsplatsen är kopplat till 

psychological detachment och att ju mer distans man får från arbetsplatsen desto högre nivå 

av psychological detachment uppnås (Von Dreden & Binnewies, 2017). Dessa fynd 

sammantagna, skulle kunna antyda att den upplevda stressnivån eventuellt kan minska - trots 

fortsatt utförda arbetsuppgifter, förutsatt att de utförs utanför arbetsplatsen. Utifrån detta 

skapades hypotes 2. 

 

Hypotes 2: Arbetslunch inom kontorsbyggnaden är kopplad till en högre upplevd stressnivå 

än vad en arbetslunch utanför kontorsbyggnaden är. 

 

Tidigare forskning visar att psychological detachment uppnås då man kopplar bort tankar på 

arbetsuppgifter och annat relaterat till arbetsplatsen, samt att detta är kopplat till ökad 

återhämtning (Sonnentag & Fritz, 2007). Sammantaget är det rimligt att anta att detta skulle 

kunna uppnås under en ledig lunch, vilket ledde fram till hypotes 3. 

 

Hypotes 3: Uppnådd psychological detachment under ledig lunch leder till lägre upplevd 

stress jämfört med icke uppnådd psychological detachment. 

 

METOD 
 

Försöksdeltagare 
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I denna undersökning deltog sammanlagt 63 anställda (42 kvinnor, 21 män), från olika 

företag, som arbetar i kontorsmiljö. Deltagarnas ålder fördelade sig enligt följande: 18-25 år, 

n=5; 26-35 år, n=31; 36-45  år, n=17; 46-55 år, n=8; 56 år och äldre, n=2. Deltagandet skedde 

antingen via fysisk enkät eller webbenkät (se procedur).  

 

Den valda yrkesgruppen ansågs lämplig för denna undersökning, då det inte är helt ovanligt 

att anställda inom kontorsmiljö utför arbetsrelaterade uppgifter under lunchen, exempelvis 

inplanerade lunchmöten (inom- och/eller utanför kontorsbyggnaden) eller arbetsuppgifter som 

utförs vid skrivbordet, framför datorn samtidigt som de äter sin lunch.  

 

Instrument 
Data samlades in via enkäter, delvis genom en fysisk pappersenkät och delvis i digital form 

via en webbenkät (Google Forms). Första sidan informerade deltagarna om att 

undersökningen gällde arbete under lunchen och dess inverkan på upplevd stress. Deltagarna 

informerades om att de skulle svara på frågor gällande generell stressnivå och därefter frågor 

gällande olika typer av lunchsituationer, samt att formuläret beräknades ta ca 5-8 min att 

besvara. Vidare fick deltagarna information om att alla data som samlades in skulle komma 

att behandlas anonymt och endast skulle komma att användas i arbetet med denna 

kandidatuppsats. Deltagarna upplystes om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Informationssidan avslutades med 

kontaktuppgifter till författarna och den aktuella handledaren.  

 

Enkäten var uppdelad i två delar. Den första delen bestod av sju frågor från DASS-21 

(Depression, Anxiety, Stress Scales) (se bilaga 1), och var avsedd att mäta deltagarnas 

generella stressnivå. Del två bestod av grundläggande bakgrundsfrågor (kön, ålder, civilstånd, 

barn, anställningsform). Därefter ombads deltagarna att tänka tillbaka på tre olika 

lunchsituationer; om/när de senast hade en ledig lunch, om/när de senast hade en arbetslunch 

inom kontorsbyggnaden och om/när de senast hade en arbetslunch utanför kontorsbyggnaden. 

Här fanns även definitionerna för en ledig lunch samt en arbetslunch; “En ledig lunch avser de 

luncher då hela lunchrasten tillbringats som ledig tid, utan någon form av arbete alls” och “En 

arbetslunch är en lunchrast du tillbringat hela eller delar av din tid åt någon form av 

arbetsuppgift (inkl. ev. möten) - oavsett om du ätit samtidigt eller inte.” Med var och ett av 

dessa tre lunch-scenarion fick deltagarna åter besvara de sju frågorna gällande upplevd stress 

från DASS-21, denna gång avsedda för att mäta den upplevda stressnivån efter den aktuella 

lunchsituationen. De fick även besvara frågan om de under den lediga lunchen lyckats koppla 

bort tankar på sin arbetsplats/ sina arbetsuppgifter, det vill säga om psychological detachment 

uppnåtts under den lediga lunchen. Avslutningsvis fick deltagarna uppskatta hur många lediga 

luncher, respektive hur många arbetsluncher de generellt sett har per vecka. 

 

Procedur 
Kontakt togs (via en av uppsatsförfattarnas arbetsgivare) med ett företag av intresse som 

sedan tilldelades 15 st. fysiska pappersenkäter att distribuera till de anställda. I samråd med 

kontaktperson på plats, bestämdes att deltagarna som skulle vara med i undersökningen hade 

tre dagar på sig att fylla i enkäterna som sedan hämtades upp hos det aktuella kontoret. 

Tretton ifyllda enkäter (varav 9 kvinnor, 4 män) samlades in. I brist på tid och resurser, samt 

för att maximera möjligheterna till större deltagande, fattades beslutet att den fortsatta 

datainsamlingen skulle kompletteras med en enkät i digital form.  

 

En digital version av enkäten skapades i Google Forms och delades ut via inlägg på 

Facebook. I inlägget angavs som krav för deltagande att man “måste vara kontorsanställd, 
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samt någon gång arbetat och/eller haft möte under lunchen”. För att maximera deltagandet 

ombads även alla som läste inlägget att dela det vidare, oavsett om de själva deltagit eller ej. 

Detta tillvägagångssätt genererade sammanlagt 50 svar (33 kvinnor, 17 män).  

 

För en repeated measures ANOVA med 3 betingelser krävs vid en medelstor effektstorlek (f2 

= .25), power = .8, och p < .05, 28 individer för att detektera en signifikant effekt. För ett 

beroende t-testtvåsvansad krävs 34 individer för ett detektera en signifikant effekt vid en power = .8, 

en medelstor effektstorlek d = .5, och p < .05. Poweranalysen gjordes med programmet 

G*power. 

 

Datainsamlingen i webbenkäten avslutades vid 50 inkomna svar, då det sedan innan fanns 13 

svar från de fysiska enkäterna och kravet för önskad power därmed var uppnått. 

 

Statistisk analys 
När data var insamlad visade test av normalfördelning (Shapiro-Wilk) att data inte var 

normalfördelade. Då försök att transformera data inte hjälpte, användes istället icke-

parametriska test; Friedmans test och Wilcoxon’s parvisa test. För samtliga analyser sattes α 

till .05. 

 

RESULTAT 
Av 63 försöksdeltagare var det 10 som uppgav att dom aldrig haft en ledig lunch, 7 st. som 

aldrig haft en arbetslunch inom kontorsbyggnaden och 19 st. som aldrig haft en arbetslunch 

utanför kontorsbyggnaden. Totalt kvarstod 31 deltagare som uppgett att de varit med om alla 

typer av lunchsituationer och vars data därmed kunde användas i den statistiska analysen (se 

Tabell 1).  
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Tabell 1. 

Demografisk data över försöksdeltagare som levererade 

fullständiga data. 

  Antal deltagare (n) 

Kön Kvinnor 21 

Män 10 

Åldersgrupp 18-25 år 1 

26-35 år 15 

36-45 år 8 

46-55 år 5 

56 + år 2 

Civilstånd Singel 7 

Särbo 3 

Sambo 10 

Gift 11 

Har barn Har barn 14 

Har inga barn 17 

Anställning Heltid 29 

Annat 2 

Note. Totalt antal deltagare, n = 31. 

 

Friedman’s test visade en statistiskt signifikant skillnad i upplevd stressnivå beroende på 

vilken typ av lunchsituation deltagarna haft, N = 31, x2 = 16.15, df = 2, p = .0003.  

 

Wilcoxon’s icke-parametriska parvisa test visade signifikanta skillnader i upplevda 

stressnivåer i alla betingelser utom en. Signifikanta skillnader fanns inom arbetslunch inom 

kontorsbyggnaden vs. ledig lunch: Z (31) = -2.82, p = .005 och inom arbetslunch utanför 

kontorsbyggnaden vs. arbetslunch inom kontorsbyggnaden: Z (31) = -3.75, p = .0002, men 

gällande arbetslunch utanför kontorsbyggnaden vs. ledig lunch var skillnaden inte signifikant: 

Z (31) = -0.37, p = .71.  

 

Endast en deltagare angav sig uppnått psychological detachment under den lediga lunchen. 

Överlag angav deltagarna en upplevd generell stressnivå som motsvarar normal till mild stress 

enligt DASS-21 (se Tabell 2 för beskrivande statistik över upplevd stressnivå).  

 



10 
 

 

 

Tabell 2.  

Beskrivande statistik över upplevd stressnivå 
 

M SD Md Min Max 

Generellt upplevd stressnivå 14.65 6.70 14.00 0.00 28.00 

Upplevd stressnivå efter en ledig lunch 8.00 6.75 6.00 0.00 22.00 

Upplevd stressnivå efter en arbetslunch inom 

kontorsbyggnaden 

11.48 8.72 10.00 0.00 30.00 

Upplevd stressnivå efter en arbetslunch utanför 

kontorsbyggnaden 

7.61 7.44 6.00 0.00 30.00 

 

 

DISKUSSION 
Målet med denna studie var att undersöka upplevda stressnivåer efter en arbetslunch och att 

även titta på miljöns inverkan på detta. I studien undersöktes också psychological detachment 

under en ledig lunch och dess samband med upplevda stressnivåer. 

 

Av de tre lunchsituationer som undersöktes, skattades den upplevda stressnivån högst efter en 

arbetslunch inom kontorsbyggnaden. Ledig lunch och arbetslunch utanför kontorsbyggnaden 

uppnådde signifikant lägre nivåer av upplevd stress jämfört med arbetslunch inom 

kontorsbyggnaden. Arbetslunch utanför kontorsbyggnaden visade dessutom något lägre nivå 

av upplevd stress jämfört med ledig lunch och var därmed den lunchsituation som visade den 

lägsta nivån av upplevd stress, dock ej signifikant. Resultatet var således i linje med delar av 

förväntningarna och gav stöd för vissa hypoteser, dock inte alla.  

 

Resultatet som visade en högre upplevd stressnivå efter en arbetslunch inom kontoret jämfört 

med efter en ledig lunch, bekräftar hypotes 1 a). En möjlig förklaring till detta kan finnas i 

Mejman och Mulders (1998) effort-recovery model, som lyfter vikten av återhämtning. En 

arbetslunch inom kontoret ger högst troligt inte samma chans till återhämtning, och leder 

därmed högre upplevda stressnivåer än en ledig lunch. 

 

Något som skulle kunna ses som en motstridighet till Meijman och Mulders (1998) modell är 

det något oväntade fyndet, att en arbetslunch utanför kontorsbyggnaden uppnådde lägre 

upplevd stressnivå än en ledig lunch. Hypotes 1 b) kan därmed inte bekräftas. Då denna studie 

främst fokuserat på arbetslunchen, och hur eller var den lediga lunchen spenderades inte var 

något som undersöktes djupare, går det därmed inte att säga säkert vad som kan ligga till 

grund för detta fynd. Resultatet skulle dock förslagsvis kunna förklaras med forskning som 

visat att vilken aktivitet man ägnat sig åt under en ledig lunchrast påverkar 

återhämtningsprocessen (Sianoja et al., 2015). Tänkbart är även att deltagare kan ha upplevt 

att de inte haft något val i hur eller var deras lediga lunch spenderades och/eller att de kanske 

använt den lediga lunchen till att uträtta ärenden och således inte fått någon ordentlig 

återhämtning. (Trougakos et al., 2008; Sianoja et al., 2015). Med tanke på att tidigare 

forskning tyder på att allt fler väljer att hoppa över lunchrasten (Kindsten et al., 2007), kan det 

även tänkas att de deltagare som tagit en ledig lunch kan ha upplevt att de egentligen inte haft 

tid för detta, och därför upplevt lunchrasten som något stressande snarare än en chans till 

återhämtning. Detta skulle även kunna vara en förklaring till varför så få deltagare uppnådde 

psychological detachment under sin lediga lunch och därmed ingen fullvärdig återhämtning, 
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vilket skulle kunna vara ytterligare en förklaring till att de upplevda stressnivåerna vid en 

ledig lunch var högre jämfört med en arbetslunch utanför kontoret.  

 

Då resultatet visade att endast en deltagare uppnått psychological detachment under den 

lediga lunchen, och på grund av det begränsade urvalet, kan hypotes 3 således inte bekräftas. 

Forskning i Nordamerika tyder på att lunchrast kan vara ett laddat ämne på arbetsplatsen 

(Clarke et al., 2007; Tork, 2018) och huruvida fenomenet förekommer i Sverige eller inte kan 

man endast spekulera kring. Om så skulle vara fallet, kan den lediga lunchrasten eventuellt ha 

färgats av detta och haft en inverkan på antalet deltagare som angett uppnådd psychological 

detachment. Att släppa tankarna på arbetsuppgifter och annat kopplat till arbetsplatsen under 

lunchrasten tycks inte vara helt oproblematiskt. 

 

Att en arbetslunch utanför kontorsbyggnaden ledde till lägre upplevda stressnivåer än en 

arbetslunch inom kontoret bekräftar hypotes 2. Detta är något som är i enlighet med bland 

annat Sianoja et al. (2016) som understryker miljöns påverkan av återhämtning under 

lunchen, mer specifikt att en lunch spenderad utanför kontorsbyggnaden ökar chansen till 

återhämtning och sannolikt leder till lägre upplevda stressnivåer. 

 

Det är värt att påminna om att deltagarnas tolkning av situationen, egna resurser och förmåga 

att hantera situationen gör att upplevelsen av stress är subjektiv (Morrison & Bennett, 2012). 

Detta, samt att skillnader i deltagarnas individuella situation på respektive arbetsplats (t.ex. 

gällande arbetsbelastning, roller, kommunikation osv.), innebär att det kan finnas andra 

okända och okontrollerade variabler som kan ha påverkat deltagarnas upplevelser av 

stressnivå och svar i undersökningen. 

 

Denna studie hade vissa begränsningar och det går inte att utesluta att detta kan ha haft 

inverkan på resultaten. Bortfallet blev större än väntat, vilket gör det vanskligt att generalisera 

till en större population. Vidare kan även deltagargruppens sammansättning ha påverkats på 

olika sätt: i de fall deltagare besvarat enkäten under sin arbetsdag är det troligt att endast de 

som ansett sig haft tid till detta faktiskt deltog och att andra avstått på grund av tidsbrist 

och/eller hög arbetsbelastning. Detta kan även innebära att stressnivån skiljer sig åt hos dessa 

individer och att de som var som mest stressade på arbetet valde att avstå från att delta i 

undersökningen. Vidare är det tänkbart att enkätens rubriksättning ”Arbete under lunchen och 

dess inverkan på stress” kan ha attraherat individer som känner sig stressade under lunchen 

och som därmed kände igen sig i dessa ord.  

 

Brist på bland annat tid och resurser gjorde att det inte var möjligt att genomföra några 

fysiologiska mätningar och denna studie är därför helt och hållet baserad på självskattning, 

vilket innebär att resultaten är avhängiga på deltagarnas förmåga och villighet att svara ärligt, 

samt att det finns risk för påverkan av olika former av bias (Holt et al., 2015). Graden av 

uppriktighet i deltagarnas svar kan till exempel ha påverkats av om de upplevt att risk funnits 

för att kollegor/chefer skulle sett hur de svarade, i den mån de besvarats inom arbetsplatsen. 

Då tiden var begränsad, samt för att förenkla och maximera deltagande, låstes inte webb-

enkäterna till enbart ett svar per individ. Detta betyder att det inte går att garantera att alla svar 

är från unika individer, och då webbenkäten delades ut via Facebook är det inte omöjligt att 

någon svarat flera gånger för att vara hjälpsam mot författarna. Det kan inte heller uteslutas 

att deltagare kan ha anpassat sina svar för att påverka utfallet åt något håll, inte heller att 

deltagare påbörjat att svara uppriktigt, sedan tröttnat och svarat på måfå för att skyndsamt 

avsluta undersökningen. Tänkbart är även att deltagarnas dagsform kan ha påverkat hur de 

svarat. Sist men inte minst ska nämnas att då enkäterna skulle besvaras vid ett tillfälle innebar 
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detta att deltagarnas självskattning (åtminstone delvis) skedde retrospektivt, vilket skulle 

kunna innebära att brister i minnet kan ha påverkat svaren.  

 

För att undvika de brister retrospektiva självskattningar riskerar att medföra är ett förslag till 

vidare forskning inom detta område att använda sig av en “dagboksmodell” vid 

datainsamling, för att på så sätt minska risken för att eventuella brister i minnet påverkar 

resultatet. Framtida forskning kan även tjäna på att kombinera data från eventuell 

enkätundersökning med andra former av datainsamling, förslagsvis genom fysiologiska 

mätningar som visar de kroppsliga reaktionerna på stress. Då större delen av tidigare 

forskning, och även vår studie, tycks fokusera på relativt korta mätperioder skulle det vara 

intressant att se vad en longitudinell studie, med fokus på stressnivåer efter en arbetslunch, 

skulle resultera i. Vad skulle den långsiktiga effekten bli om man regelbundet väljer att arbeta 

istället för att ta en ledig lunch? Andra aspekter som vore intressanta att ta med i framtida 

studier gällande arbetsluncher är; vilken typ av arbetsuppgifter som utfördes under 

arbetslunchen, samt om den spenderades ensam eller tillsammans med kollegor och/eller 

chefer och huruvida detta var självvalt eller inte. Fördelaktigt vore även att genomföra 

liknande studier med deltagare inom olika yrkeskategorier, för att se eventuella skillnader 

mellan olika yrken och branscher. 

 

Detta arbete har haft sitt främsta fokus på arbetslunchen, och i framtida forskning skulle det 

vara intressant att även fokusera på den lediga lunchen; var och hur den tillbringats, samt 

vilket det mest optimala sättet är att spendera en ledig lunch, sett utifrån ett stressperspektiv. 

Oavsett fokus och val av datainsamlingsmetod i framtida forskning, kan det finnas en vinst i 

att samla in data från fler försöksdeltagare, då det var svårt att generalisera resultatet i denna 

studie till en större population på grund av det något begränsade urvalet. 

 

Att lunchrasten spelar en viktig roll under arbetsdagen är något som genom forskning blivit 

allt tydligare. Hur man spenderar sin lunchrast (vilka aktiviteter man ägnar sig åt, i vilken 

miljö och i vilket sällskap man är) har visat starka kopplingar till upplevd stressnivå, förmåga 

till återhämtning och välmående (Sianoja et al., 2015; 2016; Von Dreden & Binnewies, 2017). 

Genom att undersöka skillnader i upplevd stressnivå i relation till olika typer av 

lunchsituationer visade denna studie att hur och var man spenderar sin lunchrast kan ha stor 

betydelse för den upplevda stressnivån, och att framförallt arbetslunch inom 

kontorsbyggnaden tycks vara det minst gynnsamma alternativet ur ett stressperspektiv. Detta 

resultat skulle kunna tyda på att miljöombyte under lunchen snarare än vald aktivitet, spelar 

en större roll för upplevd stressnivå hos kontorsanställda. Att ledig lunch inte ledde till 

uppnådd psychological detachment i större utsträckning kan eventuellt tolkas som ett tecken 

på att allt fler upplever att de inte har tid att ta en ordentlig lunchrast. Även om mer forskning 

krävs för att dra några vidare konklusioner, kan dessa fynd ändå tänkas bidra till en större 

förståelse för lunchrastens viktiga roll i återhämtning och vara till hjälp för både arbetsgivare 

och anställda i arbetet mot att minska och förebygga arbetsrelaterad stress. På sikt kan detta 

även bidra till att minska och förebygga risker för kronisk stress och utbrändhet.  
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Bilaga 1.  

 

DASS-21  
Vänligen läs varje påstående och ringa in den siffra av 0, 1, 2 eller 3 som bäst beskriver hur 

påståendet stämmer in på dig för den senaste veckan. Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

Spendera inte för mycket tid på något påstående.  

  Stämde inte  
alls på mig  

Stämde på mig 

ibland eller en del 

av tiden  

Stämde på mig 

ganska mycket, 

eller en stor del av 

tiden  

Stämde väldigt bra på 

mig, eller nästan hela  
tiden  

1. Jag tyckte att det var svårt att varva ner   0  1  2  3  

2. Jag kände att jag var torr i munnen   
0  1  2  3  

3. Jag verkade inte kunna känna några positiva 

känslor alls   0  1  2  3  

4. Jag upplevde andningssvårigheter (t.ex. 

överdrivet snabb andning fastän jag inte 

ansträngt mig fysiskt)   
0  1  2  3  

5. Jag tyckte det var svårt att motivera mig att 

göra saker   0  1  2  3  

6. Jag hade en tendens att överreagera på 

händelser   0  1  2  3  

7. Jag upplevde att jag darrade (t.ex.  
händerna )   0  1  2  3  

8. Jag kände att mycket energi gick åt till att 

oroa mig   0  1  2  3  

9. Jag oroade mig för situationer där jag skulle 

kunna gripas av panik och göra bort mig.   0  1  2  3  

10. Det kändes som att jag inte hade någonting 

att se fram emot   0  1  2  3  

11. Jag märkte hur jag började bli upprörd   
0  1  2  3  

12. Jag tyckte att det var svårt att slappna av   
0  1  2  3  

13. Jag kände mig nedstämd och låg   
0  1  2  3  

14. Jag blev irriterad på saker som hindrade 

mig från att fortsätta med saker som jag 

sysslade med   
0  1  2  3  

15. Jag kände att jag var nära att gripas av panik   0  1  2  3  
16. Jag lyckades inte känna mig entusiastisk 

över någonting   0  1  2  3  

17. Jag kände att jag inte var värd mycket 

som människa 0 1 2 3 

18. Jag kände att jag var ganska lättstött 0 1 2 3 

19. Jag var medveten om min hjärtrytm även 

om jag inte ansträngde mig fysiskt. (t.ex. 

medveten om pulsen eller att hjärtat 

hoppade över ett slag. 

0 1 2 3 

20. Jag kände mig rädd utan någon vettig 

anledning 0 1 2 3 

21. Jag kände att livet var meningslöst 0 1 2 3 
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DASS-21 POÄNGBERÄKNING  

Depression, Anxiety and Stress Scale är ett självskattningsformulär med 21 items för att mäta 

depression, ångest och stress. DASS visar adekvata psykometriska egenskaper (TA Brown, 

Chorpita, Korotitsch, & Barlow, 1997). Cronbachs alfa för respektive delskalor i detta prov 

var, stress .83, depression .78 och ångest .72.  
 

Poängen beräknas genom att summera poängen inom de fyra olika sub-skalorna 

D=depression, A=ångest, S=stress.  
Använd mallen nedan för att lägga bredvid svaren.   

  
Poängberäkning  

S  
A  
D  
A  
D  
S  
A  
S  
A  
D  
S  
S  
D  
S  
A  
D  
D  
S  
A  
A  
D  

  

 

 

Multiplicera därefter svaren med 2 och jämför svaren med följande nivåberäkning. 
  

  Depression  Ångest  Stress  

Normal  0-9  0-7  0-14  

Mild  10-13  8-9  15-18  

Måttlig  14-20  10-14  19-25  

Allvarlig  21-27  15-19  26-33  

Mycket  
allvarlig  

28+  20+  34  

  
  


