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återhämtning i det gränslösa arbetet 

 
Victoria Lukina 

 
 

Gränslöst arbete innebär att ansvaret ligger hos individen och denne 
själv kan bestämma var, hur och när arbetet ska utföras. 
Prestationsbaserad självkänsla bidrar till utmattning och 
sömnsvårigheter och att använda sig av kompensatoriska strategier är 
ett sätt att hantera gränslösheten. Syftet med studien var att undersöka 
sambanden mellan prestationsbaserad självkänsla, strategier och 
återhämtning bland personer med gränslöst arbete. En 
enkätundersökning genomfördes. Deltagare var 93 män och 47 kvinnor 
som arbetar på ett privat företag inom säkerhet och utbildning. 
Variabler testades i multipla regressioner. Resultaten visade att 
prestationsbaserad självkänsla och användning av kompensatoriska 
strategier hade en negativ påverkan på återhämtning medan gränslöst 
arbete hade en positiv effekt. Detta indikerar att gränslöst arbete i sig 
snarare är en frihet än krav. 
 
Key words: boundaryless work, performance-based self esteem, 
compensatory strategies, recovery. 

 
 

Inledning 
 

Arbetslivet har förändrats dramatiskt de senaste åren till följd av ny teknik, nya reformer och 
nya krav. Företag kan nu konkurrera på helt andra sätt än tidigare i takt med globaliseringen 
och att nya möjligheter till samarbete ökat (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 
Lundberg, 2006). Tidigare förväntades människor göra karriär inom ett eller två företag. 
Framgång definierades av organisationen och visades genom befordringar och lönehöjningar. 
De senaste årens förändringar har dock gjort att företag har fått skära ner för att effektivisera 
verksamheten och spara pengar (Sullivan, 1999). Detta har inneburit att det har uppkommit 
helt nya krav på de anställda. Ofta är dessa krav inte klart angivna och väldefinierade mål 
saknas. De nya normerna och reglerna innebär att de anställda själva ofta får ta ansvar för sitt 
arbete samtidigt som det kan vara oklart exakt vad det är arbetsgivaren vill ha. Arbetet har 
blivit gränslöst (Allvin et al., 2006). Föreliggande studie kommer bland annat att undersöka 
det gränslösa arbetets påverkan på de anställda. 
 
 
Gränslöst arbete 
    
Några kännetecken för det gränslösa arbetet är en kompetens som inte är företagsspecifik, 
personlig identifikation med ett meningsfullt arbete, konstant lärande, flexibilitet och eget 
ansvar (Sullivan, 1999). Ett gränslöst arbete innebär att ansvaret ligger hos individen och 
denne har fått en mycket större frihet eller krav att utforma sitt arbete. Det finns en 
gränslöshet när det gäller tid, rum och arbetsorganisation men oftast styrs arbetet av ett mål 
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(Allvin et al., 1998) Arbetstagare kan själva bestämma hur de ska utföra sina arbetsuppgifter, 
planera vad som ska göras, när, med vem och var de ska arbeta. I vissa fall saknas arbetets 
traditionella regelverk helt och arbetet är väldigt flexibelt (Allvin et al., 2006). 
 
     Den nya flexibiliteten. Allvin et al. (2006) gör en distinktion mellan flexibilitet genom 
förtroende och genom utbytbarhet. Med flexibilitet genom förtroende menas att arbetstagarna 
själva till en högre grad får bestämma över sitt arbete. Arbetsledningen kommer tillsammans 
med arbetstagarna överens om målen med arbetet men arbetstagarna får själva i princip 
bestämma hur och var arbetet ska utföras. Detta kan få följden att man inte vet när arbetet är 
tillräckligt bra och kan arbeta för mycket. En ny företeelse som är kopplat till 
egenbestämmandet är distansarbetet. På många företag förekommer nu regelverk som gör det 
möjligt för de anställda att jobba hemifrån. Att arbetsuppgifter kan utföras på andra ställen än 
den vanliga arbetsplatsen har till stor del möjliggjorts i och med datorns införande. Genom 
införandet av flextid har de anställda fått ett ytterligare inflytande över sina arbetstider.  
     Fria arbeten kännetecknas av att arbetet utförs vid olika tidpunkter och på olika platser, att 
det inte finns givna arbetsuppgifter eller manualer eller ingen direkt vägledning för vad som 
ska göras. Exempel på yrkesgrupper vars arbete kan kännetecknas av en sådan frihet är 
konsulter, frilansande journalister och systemutvecklare. Arbetstagare måste själva planera, 
definiera mål och ta ansvar för arbetet. Frånvaron av ett regelverk ställer krav på personlig 
förmåga till inre reglering. Ofta har arbetstagarna inga fasta titlar och känner inte ens till sin 
närmaste chef. Även om man i praktiken kan jobba när som helst försöker många ändå 
avgränsa arbetet genom att jobba inom givna vissa tider samt enbart i ett speciellt avsatt rum i 
hemmet. Men det finns ändå en risk att man alltid bär jobbet med sig genom att man alltid är 
uppkopplad, har med sig datorn och inte stänger av sin mobiltelefon. Frånvaron av 
organisatoriska gränser för individens arbete ställer höga krav på individens egen beslutskraft. 
Men individen är ändå inte fri att göra som hon vill eftersom hon ständigt måste vara 
tillgänglig och leva upp till vissa krav (Allvin et al., 2006). 
    I Harrisons (2006) resonemang framgår att det nya gränslösa arbetet är mer diffust och 
labilt. För många människor är inte anställning längre lika med ett fast heltidsjobb. Med 
flexibilitet genom utbytbarhet menas att företagen gör sig oberoende av de anställda genom 
att försäkra sig om att deras arbetsuppgifter lika väl kan utföras av någon annan. Det är 
arbetstagarna som ska vara flexibla. Ett sätt är att standardisera arbetsuppgifterna. Sociala 
relationer kan också standardiseras. Ett annat sätt att öka flexibiliteten är att pressa den 
ordinariepersonalen att arbeta fler timmar vid exempelvis arbetstoppar. Företag kan även hyra 
in personal från bemanningsföretag. Den största flexibiliteten uppnås genom att inte alls ha 
några fastanställda utan bara ha behovsanställda (Allvin et al., 2006). Deltidsjobb, 
projektanställningar och andra typer av flexibla visstidsanställningar har blivit allt vanligare, 
både i Sverige och i USA (Allvin et al., 2006; Harrison, 2006). Enligt Statistiska centralbyrån 
(2007) uppgick andelen av visstidsanställningar i Sverige till 12 procent. 
     Fria arbeten anses ofta inom forskningen vara bättre än utbytbara men så är inte alltid fallet 
(Allvin et al., 2006). Även om många menar att de aldrig skulle vilja gå tillbaka till inrutade 
arbeten, önskar många en tydligare organisering och styrning av arbetet (Allvin et al., 2006; 
Astvik, Mellner & Aronsson, 2006). Ett exempel återfinns i Allvin, Jacobson och Isakssons 
(2003) studie av sjuksköterskor som hyrs ut av bemanningsföretag. De påpekade vikten av att 
ha en struktur, veta vad som pågår och vad som förväntas av dem på arbetet. Som inhyrd 
sjuksköterska var man extra utsatt om det fanns brister i det övergripande ansvaret och 
strukturen. 
      
     Förändringar i arbetslivet. Företagen har fått en platt organisation vilket innebär att 
ansvaret skjuts neråt (Sullivan, 1999). Amerikanska forskare Forret & Sullivan (2002) 
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resonerar om tre stora förändringar som har skett i arbetslivet. Den första förändringen är att 
inre belöningar har blivit viktigare än yttre: människor väljer arbetsgivare som erbjuder 
personlig utveckling och ett meningsfullt arbete. Den andra förändringen innebär att företagen 
inte satsar lika mycket på sin personal eftersom de troligen inte kommer att stanna inom 
samma företag en längre tid. Tidigare utbildades personalen inom företaget men detta är inte 
lika aktuellt längre då man nu måste kunna byta arbete lätt. Den tredje förändringen innebär 
att människor inte längre är lojala mot företaget utan mot sig själva och sitt yrke. Idag byter 
amerikaner arbete varje 4,5 år. I Sverige har ca 10 procent bytt jobb under ett år (Andersson & 
Tegsjö, 2006). De anställda försöker att utveckla sin individuella kompetens. Det sociala 
kapitalet ”vem vi känner” har blivit lika viktigt som det humana kapitalet ”vad vi vet”. 
     En förändring återfinns även i det så kallade psykologiska kontraktet som finns mellan de 
anställda och arbetsgivaren (Isaksson & Bellaagh, 2005). Det psykologiska kontraktet 
innehåller outtalade förväntningar och krav. Under det gamla kontraktet bytte arbetstagare 
lojalitet mot anställningstrygghet. Under de nya omständigheterna byter arbetstagare ut 
prestation mot livslångt lärande och anställningsbarhet. Denna förändring i psykologiska 
kontrakt antas resultera i minskad trygghet och minskad lojalitet från arbetstagarnas sida. Alla 
dessa förändringar har inneburit att arbetsformerna har blivit mycket mer flexibla. Det har 
alltid funnits flexibla arbeten men medan de tidigare var ett undantag har de nu blivit en norm 
(Forret & Sullivan 2002). 
     Forskare i USA menar att det nya arbetet även kräver större sociala nätverk och fler men 
ytliga kontakter. De som möter dessa krav får lättare jobb och fler belöningar från företaget 
(Sullivan, 1999). Det är av stor betydelse att lägga ner tid på att skapa nätverk både inom och 
utanför företaget (Eby, Butts & Lockwood, 2003). Trots att det finns många sätt att söka jobb 
på är word-of-mouth fortfarande det mest effektiva sättet att söka och få arbete enligt en 
undersökning utförd av det amerikanska bemanningsföretaget Drake Beam Morin. Enligt 
amerikansk forskning är kontakter väldigt viktiga, inte bara för att hitta ett nytt arbete utan 
även för att få en befordran, löneökning och för att uppnå arbetstillfredsställelse (Forret & 
Sullivan, 2002).  
    Nätverksskapandet är viktigt även i Sverige och enligt Allvin et al. (1998) går arbetet för 
många ut på att upprätta, underhålla, utveckla och exploatera sociala relationer. Så gott som 
alla jobb innebär någon form av social interaktion (Harrison, 2006). Att vara en person som är 
lätt att prata med, trevlig och ödmjuk är viktigt särskilt i bemanningsbranschen. Man måste 
vara säljbar för att få jobb (Allvin et al., 2003). Att vara socialt kompetent har i dagens 
samhälle blivit nödvändigt. Det är inte längre en berömvärd förmåga utan snarare en 
instrumentell färdighet för att nå sina syften i relation till andra och något som de flesta 
använder sig av dagligen (Allvin et al., 2006).  
      
     Konsekvenser av det gränslösa arbetet. För många har förändringarna i arbetslivet 
inneburit större ansvar och längre arbetsdagar (Sullivan, 1999). Det finns ett ökat tryck på att 
den anställde alltid ska vara tillgänglig, även på fritiden (Harrison, 2006). Stressen har också 
ökat: enligt siffror från the National Institute for Occupational Safety and Health i USA tror 
70 procent av amerikanska anställda att stressen är mycket högre nu än den var för en 
generation sedan och 40 procent påstår att de har ett mycket stressigt arbete (Forret & 
Sullivan, 2002).   I Sverige uppger ca 13 procent av kvinnor och ca 7 procent av männen att 
de har haft besvär till följd av stress det senaste året (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
centralbyrån, 2006). Ungefär 26 procent av långsjukskrivningarna i Sverige år 2000 berodde 
på psykisk ohälsa. Talet är ännu högre i tjänstemannagrupper (Allvin et al., 2006). Andra 
konsekvenser av det gränslösa arbetet kan vara att man arbetar för mycket, får för mycket 
information så att man har svårt att sortera och prioritera, inte underhåller sina sociala 



 

 

4 

relationer vilket resulterar i att socialt stöd uteblir och bristande motivation (Allvin et al., 
1998).  
    Visstidsanställningar har blivit allt vanligare och Isaksson, Bernhard och Gustafsson (2003) 
har studerat hur anställningsform påverkar hälsa hos tillfälligt anställda. De kom fram till att 
otrygghet i anställning är en av de faktorer som har starkast förhållande till negativa effekter 
på anställdas hälsa. Människor oroar sig för framtiden, den är oförutsägbar och man känner 
inte att man har något inflytande över den. Oron utvecklas till stress. 
    Rapportering av trötthet, sömnbesvär, oro och ängslan har ökat mycket i befolkningen 
sedan 1980-talet. Krav och förväntningar på oss blir hela tiden fler, det blir allt svårare att 
avgränsa arbete och fritid och veta när arbetet är tillräckligt bra, man är alltid tillgänglig. 
Följden av det blir stress, känslomässiga reaktioner och till slut psykisk och fysisk utmattning, 
även kallad utbrändhet. Sjukskrivningarna har ökat dramatiskt i Sverige sedan 1997. Många 
av deras orsaker kan hänföras till arbetsförhållanden och det nya gränslösa arbetet (Allvin et 
al., 2006). 
      
     Individuella skillnader.  Enligt amerikanska forskare finns det skillnader i hur individer 
reagerar när de ställs inför det nya gränslösa arbetet (Sullivan, 1999). Detta stöds också av 
svensk forskning (Allvin et al., 2006). I Harrisons (2006) resonemang framgår att vissa 
uppfattar det nya flexibla arbetet som utmanande och utvecklande, de känner sig friare. Andra 
känner sig kontrollerade eftersom de alltid måste vara tillgängliga. Det är orealistiskt att 
förvänta sig att alla kan vara kreativa, flexibla och kompetenta inom alla områden. Människor 
som inte har psykologiska resurser eller inte passar in i den psykologiska profilen för 
”entreprenör”, som har ett behov av trygghet, stabilitet och ekonomisk säkerhet kan antas vara 
speciellt sårbara. Som en följd av arbetsrelaterade motgångar kan de känna sig misslyckade 
både som person och karriärmässigt. Med detta i åtanke är frågan om det nya arbetet erbjuder 
nya och åtråvärda möjligeter eller om det innebär en stress för arbetstagare? Svaret är nog att 
det är både och, beroende på personen i fråga. Alla individer lyckas inte lika bra inom de nya 
formerna för arbete. Det beror inte bara på arbetsvillkoren utan även individens personliga 
egenskaper och strategier att hantera arbetet (Allvin et al., 2006). Enligt en studie av Eby et al. 
(2003) tenderar människor som har en hög grad av öppenhet och en proaktiv personlighet att 
lyckas bättre och har en mer positiv upplevelse av arbetet. Kilduff och Day (1994) fann i en 
undersökning att människor som är väldigt medvetna om rollförväntningar och andras åsikter 
(high self-monitors) byter oftare arbetsgivare och blir befordrade. Dessutom är sannolikheten 
större att en arbetstagare byter arbete om han har gjort det tidigare (Judge & Watanabe, 1995). 
Detta stöds också av svensk forskning: enligt Andersson och Tegsjö (2006) är yrkesbyten fyra 
gånger vanligare bland dem som bytt jobb. Personalomsättningen, vilket är ett mått på 
rörlighet på arbetsmarknaden uppgick under 2003 till 5,9 procent (Statistiska centralbyrån, 
2003). 
     Eby et al. (2003) undersökte färdigutbildade studenter och olika faktorer som har samband 
med att lyckas i det gränslösa arbetet. Man fann tre signifikanta faktorer: ”knowing why” 
vilket innebär att personen är öppen för möjligheter, flexibel och har en inre motivation. 
Denna faktor var också den viktigaste. Den andra variabeln var ”knowing whom” vilket 
innebär att ha ett bra stort och välfungerande nätverk, vilket även stöds av andra forskare 
(Sullivan, 1999; Forret & Sullivan, 2002). Den tredje variabeln var ”knowing how” vilket 
innebär att man har breda kunskaper och är öppen för att lära sig nya saker. Att ha alla dessa 
egenskaper och kompetenser innebär att man har en större chans att göra karriär och vara 
anställningsbar, både inom och utanför företaget. 
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Prestationsbaserad självkänsla 
 
En annan individuell skillnad som kan tänkas påverka upplevelsen av det gränslösa arbetet  
och som föreliggande studie avser undersöka är självkänsla. Självkänsla kan definieras som 
graden av respekt och kärlek som individen hyser till sig själv. Den anger vårt känslomässiga 
förhållande till oss själva: hur vi värderar oss själva och hur vi känner inre tillfredsställelse. 
Självkänsla är en evaluering av vad eller hur vi är (Johnson, 1997; Johnson, 2003). 
Självkänsla är ett fenomen som har en påverkan på vår kognition och våra affekter. Den har 
också ett starkt samband med det allmänna välbefinnandet och hjälper oss att handskas med 
svåra situationer. Med den globala självkänslan menas vår uppfattning om vårt egna generella 
personliga värde. Det finns även mer domänspecifika självkänslor som är relaterade till 
exempelvis utseende, framgång, makt eller kompetens (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005).  
    Bassjälvkänslan är en egenkärlek och självacceptans av våra begränsningar, känslor, 
instinkter, svagheter och misslyckanden. Den byggs upp redan i barndomen, individen tar 
emot och speglar sig i omgivningens reaktioner. Bassjälvkänslan påverkas av hur våra 
föräldrar behandlar oss, deras ovillkorliga acceptans av oss stärker den. Den är oberoende av 
yttre attribut och kompetens, det är en inre trygghet. Bassjälvkänslan är relativt stabil och kan 
inte förvärvas i vuxen ålder (Johnson, 1997; Johnson, 2003). 
     Forskare har funnit att människor huvudsakligen hämtar sin självbekräftelse från två 
områden i livet: personliga förhållanden eller arbete och prestationer (Johnson, 2003). 
Prestationsbaserad självkänsla bygger på vad man har uppnått, vad man har eller gör snarare 
än vad man är. Det är en psykologisk konstruktion bestående av kognition, emotioner och 
motivation och som aktiveras som en respons på stressorer, utmaningar eller hot mot 
självvärdet. Den har visat sig vara ganska stabil och kan således betraktas som ett 
personlighetsdrag (Hallsten et al., 2005). Vad som bidrar till prestationsbaserad självkänsla är 
inte helt klarlagt men tidiga levnadsförhållanden kan vara en faktor (Hallsten, Bellaagh & 
Gustafsson, 2002). Det kan exempelvis förhålla sig så att föräldrarna avvisar och inte stödjer 
barnet då det har misslyckats. Barnet försöker då vinna förälderns gillande genom att leva upp 
till deras förväntningar (Johnson, 1997). Andra faktorer som bidrar till prestationsbaserad 
självkänsla kan vara yrkesideal och arbetsförhållanden. 
     Människor som har prestationsbaserad självkänsla antas vara beroende av att vara 
”duktiga” för att duga inför sig själva och inför andra (Hallsten et al., 2002). Personer som 
bara blir uppskattade när de är duktiga, blir ofta starkt motiverade att söka efter denna typ av 
bekräftelse. Men belöningen kommer inte alltid bara utifrån, duktighetsbehovet är också 
delvis inbyggt i oss (Johnson, 2003). Varje lyckad prestation medför förstärkt självkänsla hos 
människor med prestationsbaserad självkänsla medan de tenderar att reagera starkt när de har 
misslyckats med något eftersom misslyckandet utgör ett hot mot självkänslan. De kan till 
exempel tänka ”Om jag inte avslutar detta projekt i tid, kommer jag att skämmas och känna 
mig misslyckad och dålig”. De tar varje misslyckande hårt och deras självkänsla sjunker. De 
försöker bevisa sitt värde genom att prestera bättre och om de misslyckas med prestationen 
känner de sig odugliga som person också. De försöker uppnå saker för att bli socialt 
accepterade och få bekräftelse. Att inte klara av sitt arbete väcker starka skamkänslor 
(Hallsten et al., 2005).  En studie av Dahlin, Joneborg och Runeson (2007) bland 
läkarstudenter visade att 41,7 procent av studenterna hade hög prestationsbaserad självkänsla 
vilket stödjer Hallstens et al. (2002) resultat som pekar på att studenter och akademiker har 
högre prestationsbaserad självkänsla. Man hittade däremot inga köns- eller åldersskillnader i 
detta avseende. 
     Studier har visat att människor med prestationsbaserad självkänsla har en tendens att ha 
högre krav på sig, vara mer engagerade, bli lättare oroliga och deprimerade och det har även 
ett samband med utbrändhet. De byter också jobb oftare, tar med sig jobbet hem, hoppar över 
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raster och luncher för att hinna med arbetet och har oftare sömnproblem. Den höga 
motivationen som kan vara en konsekvens av hög prestationsbaserad självkänsla kan under 
dåliga arbetsförhållanden också bidra till en utmattningsprocess (Hallsten et al., 2002; 
Hallsten et al., 2005).  
     Människor med hög prestationsbaserad självkänsla har också svårare att säga nej och sätta 
gränser. En studie visade att prestationsbaserad självkänsla kan driva individen att bortse från 
egna behov och förneka sin reella kapacitet. Detta kan resultera i psykisk och fysisk 
utmattning (Astvik et al., 2006). Dahlin et al. (2007) fann i sin studie att prestationsbaserad 
självkänsla har ett samband med båda dimensionerna av utbrändhet: utmattning och 
oengagemang. 
    Enligt Johnsons (2003) resonemang har de senaste årens förändringar i arbetslivet också 
inneburit en ökning av prestationsbaserad självkänsla hos arbetstagarna. Eftersom arbetet har 
blivit mer individualiserat och kraven mer otydliga har det resulterat i att människor känner 
större press och ansvar att klara sitt arbete och visa vad de går för. Fokus har riktats mot 
prestationer och detta har förstås gjort att människor bedömer sig själva och andra efter vad de 
kan åstadkomma, inte hur de är (Hallsten et al., 2005; Johnson, 2003). En intressant fråga är 
om människor med prestationsbaserad självkänsla har svårare att hantera det gränslösa 
arbetet. 
 
 
Strategier vid gränslöst arbete 
 
Tidigare skedde intensifiering av arbetet främst inom arbetsrumsliga och tidsmässiga ramar. I 
det gränslösa arbetet blir strategierna för avgränsning i hög grad individuella. Det är speciellt 
viktigt att kunna avgränsa arbete och fritid om man jobbar hemifrån men även om man har ett 
vanligt arbete luckras gränsen mellan arbete och fritid allt mer. Individen kan nu överskrida 
rumsliga och tidsmässiga ramar för att hinna med arbetet. Det finns olika nivåer av sådana 
kompensatoriska och gränsöverskridande strategier. Den första nivån och en vanlig strategi är 
att inom arbetets ramar arbeta mer och göra extrainsatser. Det kan t ex handla om att öka 
arbetstakten, dra in på pauser och tid för reflektion, dra in eller hoppa över lunchen. Är inte 
dessa insatser tillräckliga kan det hända att man arbetar mer än den formellt avtalade tiden. 
Eftersom arbetet nu för många styrs snarare av mål och resultatuppfyllelse finns den inga 
tydliga gränser för var arbetet slutar. Man har svårt att avgöra när arbetet är tillräckligt bra och 
det är också ofta svårt att överlåta arbetet åt någon annan: individen blir oumbärlig. Den andra 
nivån och ett ytterligare steg i denna riktning är att ta med sig arbetet hem och jobba på helger 
och semestrar (Allvin et al., 2006; Astvik et al., 2006).  
     Den tredje nivån är att ytterligare tänja, inte bara på arbetets förutsättningar utan även den 
egna hälsans. Detta kan yttra sig i exempelvis sjuknärvaro då man går till jobbet fast kroppen 
egentligen är i behov av vila och återhämtning. Sjukfrånvaron minskar till följd av detta och 
ersätts med sjuknärvaro. Orsaker till sjuknärvaro har angetts vara att arbetet bara samlas på 
hög, låg inkomst samt tidspress. Även prestationsbaserad självkänsla är en riskfaktor för 
sjuknärvaro och andra kompensatoriska handlingsmönster (Astvik et al., 2006). En 
omfattande sjuknärvaro kan konstateras främst i grupper som arbetar inom människoyrken, 
exempelvis lärare och vårdpersonal. Sjuknärvaro kan förväntas försämra 
återhämtningsmöjligheterna. Aronsson och Gustafsson (2002) fann i en studie att det finns en 
del som tar ut semester eller kompensationsledighet istället för att sjukskriva sig. Andelen är 
ännu högre bland dem som har dålig ekonomi.  
      Ett exempel på en avgränsning av arbetet återfinns i en studie av vårdbiträdenas 
arbetsförhållanden (Astvik & Aronsson, 2000). Komplexiteten i deras arbete kombinerat med 
ett stort ansvar för människors liv, välbefinnande och utveckling resulterade i ett behov av 
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avgränsning. Deltagarna använde sig av olika strategier: vissa tillämpade ett oflexibelt regel- 
och gränssättande i klientbemötande för att värja sig mot de olika kraven med negativa 
konsekvenser för omsorgskvalitén. Den andra strategin var att underordna sig klienterna och 
försöka möta deras förväntningar. Denna strategi ledde till utmattning samt att vårdbiträden så 
småningom distanserade sig från klienter och ”stängde av”. 
     I Astviks et al. (2006) studie av långtidssjukskrivna visades det att en del av problematiken 
var att de hade svårt att avgöra när de egna insatserna var tillräckligt bra. De hade även 
kompenserat bristen på resurser genom att öka de egna insatserna. Detta har resulterat i att de 
bortsåg från egna behov av återhämtning och till slut blev sjukskrivna. De arbetade bortom sin 
egen förmåga, hade svårt att koppla bort arbetet när de har kommit hem och tog till och med 
med sig arbetet i drömmarna.  
 
 
Återhämtning 
 
Till följd utav det gränslösa arbetet och de nya kraven, finns det allt fler personer med 
arbetsuppgifter som inte låter sig mentalt tidsregleras. Människor bär med sig jobbet hem och 
inte kan släppa tankarna på arbetet. Det kan handla om olika olösta problem eller 
förberedelser inför nästa dag. För att motverka de negativa konsekvenserna av det nya 
gränslösa arbetet är nedvarvning och återhämtning väldigt viktiga (Aronsson & Svensson, 
1997). De är element i den allostatiska stressmodellen som beskriver hur kroppen försöker 
anpassa sig och uppnå stabilitet genom snabba förändringar (McEwen, 1998). Om en person 
är utsatt för ständig stress och aldrig hinner återhämta sig, kan detta få allvarliga konsekvenser 
för hälsan (Gustafsson, Lindfors, Aronsson & Lundberg, 2006). Om individen efter en 
ansträngning inte kommer ner till sin basnivå, ackumuleras påfrestningarna vilket sliter på det 
biologiska systemet. Det behöver inte alltid handla om att personen frekvent utsätts för 
stressorer. Det kan också handla om en oförmåga att gå ner i varv efter ansträngning. 
Långsam återgång indikerar en överreaktion som innebär att man använder resurser som inte 
längre krävs. Brist på nedvarvning kan vara ett lika stort problem som aktiveringen i sig.  
     Det finns även inter- och intraindividuella skillnader i återhämtningstid.  Exempelvis finns 
det skillnader mellan individer som beror på att de använder sig av olika copingstrategier. 
Även samma individ kan ha olika återhämtningstid vid olika tidpunkter (Aronsson & 
Svensson, 1997). Människor återhämtar sig snabbare efter en påfrestning när de mår fysiskt 
och psykiskt bra. Detta gäller också efter en lång ledighet, människors skattningar av sin 
situation går då i positiv riktning. Motsatsen gäller för individer som har arbetat övertid under 
en lång period (Aronsson & Svensson, 1997; Aronsson & Gustafsson, 2002). Vid stress 
utsöndras hormonet kortisol. Om stressnivåerna är höga under en längre tid uppstår problem i 
kroppens reglering av kortisol. En störd reglering av kortisol hänger samman med störd 
dygnsrytm. Enligt en studie av Gustafsson et al. (2006) finns det en tydlig koppling mellan 
skattningar av återhämtning och morgonkortisol. Däremot försvinner sambandet om 
återhämtningsperioden blir längre, exempelvis vid semester.  
    Konsekvenser av ackumulerad stress och långvarig påfrestning kan vara en ökad känslighet 
för infektioner, hög hormonutsöndring, sömnsvårigheter och svårigheter att varva ner på 
kvällen. Perioder av vila och återhämtning är alltså nödvändiga för att kunna möta nya krav. 
Arbetets organisering påstås ha en påverkan på allostatisk stress. Olösta problem, brist på stöd 
och handledning för att hantera problem, avbrott har en negativ inverkan på hälsa. Medan 
möjligheter att själv påverka sin arbetssituation och socialt stöd har en positiv inverkan 
(Aronsson & Svensson, 1997; Aronsson & Gustafsson, 2002). I en studie av Aronsson och 
Svensson (1997) bland lärare visades att nedvarvning och återhämtning har ett starkt samband 



 

 

8 

med den nära arbetssituationen men däremot inte med synen på övergripande organisatoriska 
förhållanden.  
      Ju mer människor distanserar sig från sitt arbete under semestern, desto större är positiva 
effekter på stress och utbrändhet. Men detta kan bli svårt då individen med dagens teknologi 
alltid kan vara tillgänglig och det blir allt svårare att bryta förbindelsen med arbetet. Olika 
typer av frånvaro från arbetet som semester, utbildning, sjukfrånvaro har olika verkningar 
beroende på distansering från arbetet, innehåll och individens kontroll över ledigheten. I en 
studie av Aronsson och Gustafsson (2002) uppgav 15 procent av deltagarna att de inte kände 
sig utvilade efter en lång ledighet. Talet var ännu högre bland personer med dålig ekonomi, 
ensamstående och unga. 
      
 
Syfte och frågeställningar 
 
Tidigare forskning tyder på att det finns skillnader i hur individer upplever det gränslösa 
arbetet. Det finns studier som visar hur prestationsbaserad självkänsla påverkar individen i 
arbetet och vad det kan leda till. Människor använder sig av olika strategier för att hantera det 
gränslösa arbetet och återhämtning är en viktig påverkansfaktor i hur människan möter krav 
och klarar av sitt arbete. I föreliggande studie görs ett försök att knyta samman 
prestationsbaserad självkänsla, strategier och återhämtning i det gränslösa arbetet. Utifrån 
tidigare forskning skulle ett rimligt antagande vara att det finns ett samband mellan dessa 
faktorer.  
   Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambanden mellan prestationsbaserad 
självkänsla, individuella strategier att hantera det gränslösa arbetet och den upplevda graden 
av återhämtning. 
Frågeställningarna lyder: Använder sig människor med gränslöst arbete och 
prestationsbaserad självkänsla mer av kompensatoriska och gränsöverskridande strategier? 
Hur påverkas återhämtningen av prestationsbaserad självkänsla och användningen av olika 
strategier hos personer med gränslöst arbete?  
 

 
Metod 

 
 
Urval och deltagare 
 
För att kunna besvara studiens frågeställningar söktes ett företag som kunde tänkas ha en 
större andel anställda med arbeten som kan karaktäriseras som gränslösa. Ett privat företag 
inom utbildning och säkerhetsfrågor kontaktades. För att säkerställa att företaget hade 
anställda med gränslösa arbeten genomfördes två kortare intervjuer med nyckelpersoner, dvs 
chefer med god överblick över de olika typerna av tjänster inom företaget. Nyckelpersonernas 
beskrivningar stämde väl överens med urvalskriteriet av relativt oreglerade arbeten. De 
anställda på företaget arbetar med utbildning, administration, ekonomi, HR, teknik eller 
läromedel. Arbetsuppgifterna inom företaget beskrevs handla om processer där en 
medarbetare är ansvarig för en process eller en del av den. De anställda har vissa ramar inom 
vilka de arbetar, som exempelvis en utbildningsplan för en viss yrkesgrupp, men varje 
medarbetare har stor frihet att utforma arbetet själv. Arbetet är målstyrt men utan exakta 
kriterier för när en arbetsuppgift kan bedömas vara färdig. Medarbetarna på företaget har 
flextid och de har möjlighet att arbeta hemifrån. Det är också möjligt att koppla upp sig på 
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företagets datornätverk hemifrån. Arbetet är oftast av sådan art att ingen annan kan göra 
arbetsuppgifterna när en medarbetare blir sjuk utan det samlas då på hög.  
     Efter denna förstudie distribuerades enkäter till samtliga 205 anställda på företaget förutom 
några enstaka som hade arbetet där en väldigt kort tid. Av dem som svarade var 47 kvinnor 
och 93 män i åldrarna 23 till 71 (M = 46.46, SD = 11.10). Svarsfrekvensen var 68 procent 
(N=140). Bortfallet var likartat mellan män och kvinnor. Antal år som respondenterna i 
genomsnitt hade arbetat på företaget var 10 med en spridning på 9.08 år. 
 
 
Material 
 
Tillsammans med enkäten följde ett missivbrev där syftet presenterades samt en försäkran om 
konfidentialitet gavs. Mått för de aktuella variablerna prestationsbaserad självkänsla, 
arbetskrav, inflytande och stöd, strategier och förhållningssätt i arbetet vid problem/belastning 
och sömn och återhämtning hämtades från olika instrument och sammanställdes till en enkät. 
Av de 42 frågorna behandlade fyra frågor prestationsbaserad självkänsla, 10 frågor 
arbetskrav, inflytande och stöd, 11 frågor strategier och förhållningssätt i arbetet vid 
problem/belastning och åtta frågor sömn och återhämtning. Det fanns även nio 
bakgrundsfrågor som handlade om kön, ålder, utbildning, civilstånd, antal hemmavarande 
barn, typ av anställning, tjänstgöringsgrad, hur länge man har arbetat på arbetsplatsen och om 
man har arbetsledande ställning.  
 
    Oberoende variabler. Gränslöst arbete mättes med frågor från flera instrument. Frågorna 
”Finns det klart definierade mål för ditt arbete?” och ”Vet du precis vad som krävs av dig i 
ditt arbete?” är en typ av mått på gränslöst arbete och dess innehåll och dessa hämtades från 
QPS Nordic (Dallner et al., 2000). Resterande frågor om arbetets reglering har formulerats 
inom ramen för ett pågående projekt ”Boundaryless work: Possitibilities or demands?” 
(Allvin, 2008). Dessa frågor handlar om hur mycket man själv får bestämma när, var och hur 
man ska utföra sitt arbete, vad man ska göra och om man förväntas skapa sina arbetsuppgifter 
själv. Dessa frågor speglar inflytandet i arbetet. Samtliga frågor mättes med en femgradig 
skala där 1 stod för mycket sällan/aldrig och 5 stod för mycket ofta/alltid. För att reducera 
antalet enskilda variabler genomfördes en principal-komponentanalys med varimax rotation 
(se bilaga 1, tabell A.1). Ett index på gränslöst arbete (Gränslöst arbete) som bestod av fem 
frågor utarbetades (α = 0.76). Ett index som bestod av två frågor och mätte återkoppling 
(Återkoppling) bildades också (α = 0.85). Exempel på en fråga är ”Får du synpunkter och 
återkoppling på det arbete du utför i den utsträckning du önskar?”. 
     Prestationsbaserad självkänsla mättes med Pbse-scale, utvecklad och validerad av 
Hallsten et al. (2005). Skalan har visats ha konvergerande validitet och en hög inre reliabilitet 
(α = 0.84 - 0.89). Skalan är femgradig där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer 
helt. Ett exempel på ett påstående är ”Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom 
att vara duktig”. I denna studie var Cronbach’s alpha för skalan 0.79. Skalan dikotomiserades 
också i enlighet med Hallstens et al. (2005) resonemang. Personer som hade ett medelvärde > 
3.5 antogs ha hög prestationsbaserad självkänsla. I denna studie användes skalan både som 
dikotom och kontinuerlig. 
     Frågor om strategier och förhållningssätt i arbetet vid problem/belastning har också 
formulerats inom det pågående projektet ”Boundaryless work: Possitibilities or demands?” Ett 
exempel på en strategi är ”När det är mycket att göra hoppar jag över lunch och raster för att 
hinna med det som ska göras”. Strategifrågorna mättes med en femgradig skala där 1 stod för 
mycket sällan/aldrig och 5 stod för mycket ofta/alltid. Även här genomfördes principal-
komponentanalys (se bilaga 1, tabell A.2) och fyra frågor som behandlar olika 
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kompensatoriska strategier (Kompensatoriska strategier) kunde bilda ett index med 
alphavärdet 0.77.  
      
    Beroende variabler. Sömn och återhämtning mättes med en skala som har använts i flera 
studier tidigare (Gustafsson, 2008). Exempel på frågor är ”Känner du dig utvilad och 
återhämtad när du börjar arbetet på morgonen?” och ”Har du haft svårt att sova de senaste 
månaderna på grund av tankar på jobbet?” En faktoranalys genomfördes (se bilaga 1, tabell 
A.3) och de fyra frågorna som handlade om om man känner sig utvilad och fylld av energi 
under dagen (Utvilad och fylld av energi) bildade ett index (α = 0.81). Resterande frågor 
användes som enskilda items. Det förekom enstaka bortfall på 13 av frågorna. 
 
 
Procedur 
 
Information om undersökningen lades först ut på företagets intranät. Författaren åkte till 
företaget och delade ut enkäten direkt till de anställda som var på arbetsplatsen för att 
personligen kunna motivera dem. Författaren presenterade sig och syftet med undersökningen 
och berättade att deltagandet var frivilligt. Samtycke inhämtades vid samma tillfälle och 
konfidentialitet garanterades. Enkäten lades i postfacken till medarbetare som inte fanns på 
plats. Enkäter skickades också genom intern post till medarbetare på andra orter. Deltagarna 
fick en vecka på sig att besvara enkäten och skulle lämna den i ett fack i receptionen. De 
ifyllda enkäterna hämtades där och datan matades in i SPSS. Där analyserades materialet 
senare med hjälp av T-test, Pearson korrelation, envägs variansanalys och Stepwise multipel 
regressionsanalys. 
 
 

Resultat 
 
Inledningsvis presenteras bakgrundsdata om deltagarna i Tabell 1. Därefter redovisas 
beskrivande statistik om gränslöst arbete. Sedan visas resultaten av T-testen, Pearson 
korrelationer och variansanalyser och till sist presenteras resultaten av multipla regressioner.  
 
Bakgrundsdata. I Tabell 1 presenteras frekvensfördelningar över bakgrundsdata. Som framgår 
har ungefär hälften av studiegruppen högskoleutbildning eller högre akademisk utbildning. 
Majoriteten är gifta eller sambo och ungefär hälften har hemmavarande barn. Nästan samtliga 
är tillsvidareanställda och flertalet arbetar heltid. Av respondenterna har nästan 20 procent en 
arbetsledande ställning. Slutligen framgår i Tabell 1 att 20,7 procent av deltagarna kan 
kategoriseras som att de har hög prestationsbaserad självkänsla. 
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Tabell 1  
Bakgrundsdata,frekvensfördelningar______________________________________________ 
Variabel   N  Procent_______________ 
 
Utbildning 
Grundskola   8  5.7 
Gymnasieskola  63  45.0 
Högskola/universitet  47  33.6 
Högre akademisk  22  15.7 
 
Civilstånd 
Gift/sambo   104  74.3 
Särbo   11  7.9 
Ensamstående  25  17.9 
 
Hemmavarande barn 
Ja   71  50.7 
Nej   69  49.3 
 
Anställning 
Tillsvidare   131  93.6 
Annan tidsbegränsad  9  6.4 
 
Tjänstgöringsgrad 
Heltid   124  88.6 
Deltid   16  11.4 
 
Arbetsledande ställning 
Ja   27  19.3 
Nej   113  80.7 
 
Prestationsbaserad självkänsla 
Hög   29  20.7 
Låg   111  79.3 
___________________________________________________________________________ 
 
Indexet som mätte Gränslöst arbete hade en normal fördelning (M = 3.34, Mdn = 3.20, SD = 
.71) och ca 70 procent av deltagarna kan ibland eller oftare bestämma var, när och hur de ska 
arbeta, vad som ska göras och skapa sina arbetsuppgifter själva. Ca 19 procent har ganska 
eller mycket sällan väl definierade mål för arbetet (M = 3.58, Mdn = 4.00, SD = 1.11) och ca 
22 procent vet ganska eller mycket sällan vad som krävs av dem i arbetet (M  = 3.66, Mdn = 
4.00, SD = .98). 
    Först genomfördes T-test för att testa om bakgrundvariablerna kön och arbetsledande 
ställning hade någon effekt på användning av kompensatoriska strategier och graden av 
återhämtning och om det fanns skillnader när det gäller prestationsbaserad självkänsla. Inga 
könsskillnader kunde påvisas. Däremot använde anställda med arbetsledande ställning sig mer 
av kompensatoriska strategier (t = 4.01, df = 138, p = .000), var mer psykiskt trötta efter 
arbetsdagen (t = 2.50, df = 138, p = .014) och hade oftare svårt att sova på grund av tankar på 
jobbet (t = 2.06, df = 138, p = .041).  
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    Envägs variansanalys genomfördes för att testa om utbildning och civilstånd hade någon 
effekt på användningen av kompensatoriska strategier, graden av återhämtning och 
prestationsbaserad självkänsla. Det visade sig att ensamstående är mer utvilade och har mer 
energi än gifta/sambo (F = 4.00, df = 139, p = .018). Personer med högre akademisk 
utbildning har högre prestationsbaserad självkänsla än personer med grundskoleutbildning (F 
= 2.56, df = 139, p = .036) och är mer psykiskt trötta (F = 2.91, df = 139, p = .049). De 
använder sig också mer av kompensatoriska strategier än både dem som har grundskole- och 
gymnasieutbildning (F = 3.61, df = 139, p = .015).   
 
    Förhållanden mellan samtliga variabler. I Tabell 2 presenteras Pearson korrelationer 
mellan samtliga variabler. Det visades att prestationsbaserad självkänsla hade ett negativt 
samband med återhämtning och positivt samband med användningen av kompensatoriska 
strategier, psykisk och kroppslig trötthet samt sömnsvårigheter. Gränslöst arbete hade positiva 
samband med användningen av kompensatoriska strategier och återhämtning och negativt 
samband med trötthet under dagen. Att ha väldefinierade mål och veta vad som krävs var 
positivt relaterat till återhämtning och negativt till trötthet under dagen och psykisk trötthet. 
Användningen av kompensatoriska strategier hade positiva samband med psykisk och 
kroppslig trötthet och sömnsvårigheter. 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan variablerna__________________________________________ 
Variabel  1____2____3____4____5____6____7____8____9____10______ 
 
1. Pbs  - 
2. Gränslöst arbete           .12        - 
3. Definierade mål           .00     .06        - 
4. Vet vad som krävs      -.21*   .07     .47**   - 
5. Komp. strategier          .39** .31**-.03    -.13       - 
6. Återhämtning             -.27** .31** .17*    .27**-.14      - 
7. Trött under dagen        .15   -.17*   -.23**-.24** .00    -.54**   - 
8. Kroppsligt trött            .21* -.11     -.17    -.01     .21*  -.28** .30**    - 
9. Psykiskt trött               .41** .06     -.17*  -.29** .37**-.41** .35** .34**  - 
10. Svårt att sova            .32** .04     -.17     -.18*  .33** -.40** .29** .15    .42**   - 
 
Not. * p < .05, ** p < .01        
     
     Prestationsbaserad självkänsla och olika strategier. T-test genomfördes för att se om det 
fanns skillnader mellan personer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla vad gäller 
användningen av olika strategier vid belastning på arbetet. Kompensatoriska strategier var 
med i analysen både som index och enskilda frågor. Den dikotomiserade varianten av 
prestationsbaserad självkänsla användes i denna analys. Resultaten redovisas i Tabell 3.  
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Tabell 3 
Skillnader i användningen av strategier vid belastning på arbetet mellan personer med låg 
resp hög prestationsbaserad självkänsla___________________________________________ 
Variabel   Mlåg______Mhög______df ________t________p___ 
Kompensatoriska strategier (index) 2.36                2.99                 138                -3.69              .000* 

Hoppa över lunch och raster                           2.43                3.17                 138                -3.05              .003* 

Ta med sig arbetet hem  2.34                3.00                 138                -2.60              .010* 

Ta med sig arbetet på semestern                           1.35                1.90                 137                -2.30              .028* 

Tänka på arbetet när man är ledig 3.29                3.90                 138                -2.93              .005* 

Be kollegor om hjälp/avlastning  2.51                2.66                 136                  -.82              .411 

Prioritera bort vissa uppgifter                           3.41                3.28                 138                    .71             .481 

Be chefen att prioritera  2.27                2.48                 137                  -.99              .327 

Sänka kvalitetskraven på arbetet                           2.55                2.83                 137                -1.18              .239 

Inte ta på sig fler arbetsuppgifter 2.76                2.90                 135                  -.67              .502 

Se till att inte bli klar i förtid                           1.31                1.69                 138                 -2.01             .052   

Fråga kollegor om råd/stöd  3.77                3.69                 138                    .41             .686_   

* p < 0.05 
 
Personer med hög prestationsbaserad självkänsla använder sig mer av kompensatoriska 
strategier vid belastning i arbetet, hoppar i större utsträckning över lunch och raster, tar med 
sig jobbet hem och på semester och tänker mer på arbetet när de är lediga. Det fanns däremot 
inga signifikanta skillnader i användningen av de andra strategierna. 
      
     Prediktorer av återhämtning. Fem multipla regressionsanalyser genomfördes för att testa 
om olika variabler har samband med återhämtning och metoden Stepwise användes. Indexet 
som mätte hur utvilad man är och hur mycket energi man har under dagen samt frågor som 
rörde trötthet och sömnsvårigheter användes som beroende variabler. Oberoende variabler var 
prestationsbaserad självkänsla, gränslöst arbete, om man vet vad som krävs i arbetet, om man 
har klart definierade mål för arbetet, återkoppling och kompensatoriska strategier. I Tabell 4 
redovisas enbart signifikanta prediktorer av de beroende variablerna (p < 0.05). 
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Tabell 4 
Signifikanta prediktorer för återhämtning _________________________________________ 
Variabel   β t p R2 adj_____ 
 
Utvilad och fylld av energi (index)    .239 
    Gränslöst arbete   .39  4.90 .000 
    Prestationsbaserad självkänsla -.21 -2.58 .011 
    Vet vad som krävs i arbetet  .19  2.48 .014 
    Kompensatoriska strategier -.18 -2.12 .036 
 
Mycket trött under dagen     .051 
    Vet vad som krävs i arbetet -.24 -2.88 .005 
 
Kroppsligt trött efter arbetsdagen    .093 
    Kompensatoriska strategier  .32  3.74 .000 
    Gränslöst arbete  -.22 -2.58 .011 
 
Psykiskt trött efter arbetsdagen    .242       
    Prestationsbaserad självkänsla  .27  3.34 .001 
    Kompensatoriska strategier  .24  2.99 .003 
    Vet vad som krävs i arbetet -.20 -2.67 .008 
 
Svårt att sova pga tankar på arbetet    .146 
    Prestationsbaserad självkänsla  .23  2.66 .009 
    Kompensatoriska strategier  .21  2.45 .015 
    Klart definierade mål för arbetet -.16 -2.07 .040_________________ 
 
Modellen bestående av gränslöst arbete, prestationsbaserad självkänsla, att man vet vad som 
krävs i arbetet och kompensatoriska strategier förklarade 23.9 procent av variansen i indexet 
som handlar om hur utvilad och fylld av energi man är. Gränslöst arbete var den starkaste 
prediktorn och hade ett positivt samband medan prestationsbaserad självkänsla och 
kompensatoriska strategier hade ett negativt samband med hur utvilad man är. Det visar att 
prestationsbaserad självkänsla och användningen av kompensatoriska strategier bidrar till att 
man känner sig mindre utvilad och fylld av energi medan att ha ett gränslöst arbete och veta 
vad som krävs i arbetet är positivt för återhämtningen. 
    Om man vet vad som krävs var den enda signifikanta prediktorn av om man känner sig 
mycket trött under dagen. Den förklarade 5.1 procent av variansen och hade ett negativt 
samband med trötthet. Det innebär att man är mindre trött under dagen om man vet vad som 
krävs i arbetet. 
    Kompensatoriska strategier och gränslöst arbete förklarade tillsammans 9.3 procent av 
variansen i om man känner sig kroppsligt trött efter arbetsdagen. Kompensatoriska strategier 
var den starkaste prediktorn och hade ett positivt samband medan sambandet med gränslöst 
arbete var negativt. Gränslöst arbete bidrar således till att man känner sig mindre kroppsligt 
trött efter arbetsdagen. 
    Modellen bestående av prestationsbaserad självkänsla, kompensatoriska strategier och att 
man vet vad som krävs i arbetet förklarade 24.2 procent av om man känner sig psykiskt trött 
efter arbetsdagen. Att veta vad som krävs hade ett negativt samband och innebär att man är 
mindre psykiskt trött om man vet vad som krävs i arbetet.  
    Att man har svårt att sova förklarades till 14.6 procent av prestationsbaserad självkänsla, 
kompensatoriska strategier och hade ett negativt samband med om man har klart definierade 
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mål för arbetet. Detta visar att om man har klart definierade mål har man mer sällan 
sömnsvårigheter. Återkoppling blev inte signifikant i någon av regressionerna.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka sambandet mellan prestationsbaserad 
självkänsla, användningen av strategier vid belastning på arbetet och återhämtning bland 
människor med gränslöst arbete. Frågeställningarna var om människor med 
prestationsbaserad självkänsla skulle använda sig mer av kompensatoriska strategier och hur 
detta påverkade återhämtningen. Dessa besvarades i denna studie. I enlighet med tidigare 
forskning (Hallsten et al., 2002; 2005) visades det att prestationsbaserad självkänsla har 
samband med psykisk trötthet och sömnsvårigheter och har en negativ inverkan på 
återhämtning. Det har också visats att människor med hög grad av prestationsbaserad 
självkänsla använder sig mer av kompensatoriska strategier dvs hoppar oftare över lunch och 
raster, tar med sig jobbet hem och på semestern och tänker på arbetet när de är lediga. 
Användningen av kompensatoriska strategier har också samband med både kroppslig och 
psykisk trötthet, sömnsvårigheter och att man känner sig mindre utvilad. Att både ha 
prestationsbaserad självkänsla och använda sig av kompensatoriska strategier innebär alltså en 
ökad risk för sämre återhämtning, trötthet och sömnsvårigheter. 
     Gränslöst arbete har i denna studie definierats som möjligheten att själv påverka sin 
arbetssituation, att själv kunna bestämma var och när man ska arbeta, vad man ska göra och 
hur man ska utföra sina arbetsuppgifter. Detta stämde väl överens med denna studies resultat 
där måttet på gränslöst arbete bestod av frågor som behandlade dessa aspekter. Det visades 
också i att de anställda ofta själva måste skapa sina arbetsuppgifter. Den innehållsmässiga 
aspekten av gränslöst arbete dvs att man inte vet vad som krävs i arbetet och har otydliga mål 
uppfylldes för en stor del av deltagarna inte i denna studie. De flesta hade ofta väldefinierade 
mål och visste vad som krävs av dem. Detta är positivt för de anställda men innebär att arbetet 
inte uppfyller alla kriterier för gränslöshet. Å andra sidan finns det olika grader av gränslöshet 
och flexibilitet och det kan diskuteras var gränsen ska sättas. Det är därför av stor vikt att 
påpeka att gränslöst arbete inte är ett enhetligt begrepp och behöver brytas ner i flera 
dimensioner. 
     Gränslöst arbete i meningen att man har stort inflytande över arbetet har i denna studie 
visats ha en positiv inverkan på återhämtning. Människor som har en frihet att påverka sin 
arbetssituation och själva bestämma hur, när och var arbetet ska utföras är mindre kroppsligt 
trötta efter arbetsdagen och mer utvilade och fyllda av energi under dagen. Detta stöds av 
tidigare forskning som har visat att möjligheter att påverka sin arbetssituation är bra för 
återhämtningen (Aronsson & Svensson, 1997; Aronsson & Gustafsson, 2002). Resultaten av 
denna studie är ett uttryck för att gränslöst arbete i meningen som möjlighet att bestämma och 
påverka sin arbetssituation snarare är en frihet än krav. Om individen däremot börjar använda 
sig av kompensatoriska strategier för att hantera belastning på arbetet blir effekten på 
återhämtning negativ. Detta resultat är ganska rimligt eftersom frihet på arbetet är bra för 
individen men när man börjar ta med sig arbetet hem och på semester och inte kan koppla bort 
arbetet på fritiden får detta negativa följder. Det är det som är baksidan av det gränslösa 
arbetet, när individen inte kan koppla bort arbetet och känner sig stressad. Det tyder också på 
att det finns individuella skillnader i hur man hanterar och upplever det gränslösa arbetet och 
det stödjer Harrisons (2006) resonemang. Användningen av kompensatoriska strategier har 
visats vara högre bland personer med hög prestationsbaserad självkänsla men det finns 
säkerligen också andra orsaker till detta som inte undersöktes i denna studie.  
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      En tydlighet i arbetet, att man har väl definierade mål och vet vad som krävs har i tidigare 
studier visats vara positiva för individen (Allvin et al, 2006; Astvik et al, 2006). Detta visades 
också i denna studie då att veta vad som krävs var en prediktor av hur utvilad och fylld av 
energi man är och bidrog till att de anställda var mindre trötta både under och efter 
arbetsdagen. Att man har väl definierade mål hade samband med att man mer sällan hade 
sömnproblem. En del av det gränslösa arbetet är otydliga krav och oklara mål och dessa 
resultat visar på vikten av tydlighet och struktur i arbetets reglering. Det indikerar också att 
det är otydligheten som är den riskfyllda aspekten av gränslöst arbete. 
     Enligt Sullivan (1999) har förändringarna i arbetslivet för många inneburit att de fått arbeta 
längre dagar. Gränslöst arbete hade i denna studie samband med användningen av 
kompensatoriska strategier. Detta visar på att det också i Sverige kan leda till att man arbetar 
mer, hoppar över raster och tar med sig arbetet hem. 
     Det var enbart kompensatoriska strategier som hade samband med både prestationsbaserad 
självkänsla och återhämtning. Andra möjliga strategier som exempelvis att inte ta på sig fler 
arbetsuppgifter än man hinner med inom ramen av betald arbetstid eller att sänka 
kvalitetskraven på arbetet vid hög belastning hade inga signifikanta samband. Detta skulle 
kunna bero på vilken arbetsplats man arbetar på och vad som är tillåtet och brukligt på just 
den arbetsplatsen. Det påverkas bland annat av hur arbetet ser ut, resurser, belastning och 
kontakten med cheferna.  
      Ungefär 20 procent av deltagarna hade hög prestationsbaserad självkänsla vilket är hälften 
så många som i Dahlins et al. (2007) studie av studenter men kan förklaras med att bara 
hälften av deltagarna i denna studie hade högskoleutbildning. Det visades att personer med 
högre akademisk utbildning har högre prestationsbaserad självkänsla vilket stöds av tidigare 
forskning (Dahlin et al., 2007).  En möjlig förklaring kan vara att en del av dessa personer har 
ett större behov av att bevisa sitt värde genom att vara duktiga och prestera bättre. 
Högutbildade personer var också mer psykiskt trötta och använde sig i större utsträckning av 
kompensatoriska strategier. Dessutom hade de högre prestationsbaserad självkänsla vilket 
också var en bidragande orsak till användningen av kompensatoriska strategier och trötthet. 
Ensamstående var mer utvilade än gifta/sambo. Detta är något som skulle kunna undersökas 
mer i framtida studier. Inga könsskillnader kunde påvisas i några avseenden. Det kan bero på 
att antalet män var dubbelt så stort som antalet kvinnor. 
     Personer med arbetsledande ställning använde sig mer av kompensatoriska strategier. En 
möjlig förklaring kan vara att de har större ansvar och har svårare att släppa arbetet. Cheferna 
var mer psykiskt trötta och hade oftare sömnsvårigheter på grund av tankar på arbetet. 
Troligen har de ännu svårare att avgränsa arbetet och släppa det efter arbetsdagens slut.  
 
 
Metodkritik 
 
Det finns aspekter som kan medföra begränsningar när det gäller tillförlitligheten av studiens 
resultat. Den externa validiteten är låg eftersom studien genomfördes på ett företag och det är 
svårt att generalisera resultaten. För att detta skulle kunna vara möjligt behövs fler deltagare 
från olika företag och branscher. Det visades att deltagarna hade ett gränslöst arbete i 
meningen att de hade inflytande över sitt arbete. Men den innehållsmässiga aspekten som 
karaktäriserar gränslöst arbete, dvs otydliga krav och mål, var inte lika utbredd på denna 
arbetsplats. Vissa skalor som Pbse-scale och ”Sömn och återhämtning” är beprövade 
instrument medan frågor och påståenden om strategier vid belastning och arbetets reglering 
inte har validerats ännu. Detta kan ha en påverkan på validiteten. Könsfördelningen var 
väldigt ojämn och kan också ha påverkat resultaten.     
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     Reliabiliteten i sådana undersökningar kan alltid ifrågasättas eftersom alla svar är 
självskattningar och kan påverkas av en mängd olika faktorer. Variablerna som blev 
signifikanta prediktorer av om man känner sig mycket trött under arbetsdagen och är 
kroppsligt trött efter förklarade en ganska liten del i variansen (5.1 resp 9.3 procent). Det 
indikerar att det kan finnas andra faktorer som påverkar men som inte var med i 
undersökningen. I framtida studier bör undersökningar genomföras på flera företag. Det kan 
höja den externa validiteten och även ge andra perspektiv och resultat. Att besöka företaget 
fler gånger kan också höja svarsfrekvensen. Fördelen med metoden var att författaren 
personligen delade ut enkäten, motiverade deltagarna och hade kontakter på företaget vilket 
kan ha höjt svarsfrekvensen. Deltagarna blev också lovade att ta del av resultaten vilket 
förmodligen ökade deras villighet att delta i undersökningen. 
      
 
Framtida forskning 
 
Eftersom variansen i trötthet som förklarades av om man vet vad som krävs i arbetet, 
kompensatoriska strategier och gränslöst arbete var så låg kan det finnas andra faktorer som 
bidrar. Detta skulle kunna undersökas i framtida studier. Ett annat uppslag till vidare 
forskning är om personer med hög prestationsbaserad självkänsla också har högre 
sjuknärvaro. En annan aspekt som skulle kunna undersökas är om det finns några 
könsskillnader när det gäller prestationsbaserad självkänsla och användningen av 
kompensatoriska strategier. I denna studie visades att ensamstående är mer återhämtade än 
gifta/sambo och detta skulle också kunna vara ett uppslag för en framtida studie. 
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Performance-based self-esteem, compensatory strategies and recovery 

in boundaryless work 
 

Victoria Lukina 
 
 

Boundaryless work means that the individual himself decides where, 
how and when to perform his work. Performance-based self-esteem 
contributes to exhaustion and using compensatory strategies is a way to 
handle the boundarylessness. The purpose of this study was to examine 
the relations between performance-based self-esteem, strategies and 
recovery among people with boundaryless work. A questionnaire study 
was carried out. The participants were 93 men and 47 women working 
in a private company with safety and education. Variables were tested 
in multiple regressions. The results showed that performance-based 
self-esteem and use of compensatory strategies had negative influence 
on recovery, while boundaryless work had a positive effect. This 
indicates that boundaryless work itself is considered more of a freedom 
than a demand. 
 
Key words: boundaryless work, performance-based self-esteem, 
compensatory strategies, recovery. 
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Bilaga 1 
 

Faktoranalys 
 
Tabell A.1 
Principal-komponent analys av arbetskrav, inflytande och stöd_________________________ 
Fråga    ____        Komponenter_____________ 
_______________________________       ___1__________2__________3___ 
14. Kan du själv bestämma när du ska utföra ditt arbete?               .741                   .095                   .202 
15. Kan du själv bestämma var du ska utföra ditt arbete?               .676                   .128                  -.162 
16. Kan du själv bestämma hur ditt arbete ska utföras?               .738                   .008                   .285 
17. Kan du själv bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?                     .845                   .039                   .000 
19. Kräver ditt arbete att du själv måste skapa dina arbetsuppgifter?          .577                    .132                 -.173 
21. Får du synpunkter och återkoppling på det arbete du utför                    .153                    .882                  .142 
i den utsträckning du önskar? 
22. Får du erkännande och uppmuntran för det arbete du utför?                  .131                    .915                  .022 
23. Finns det kollegor på din arbetsplats du kan prata med                          .022                    .355                  .312 
när du stöter på problem i ditt arbete?  
18. Finns det klart definierade mål för ditt arbete? (Enskild item)               .024                     .022                 .831 
20. Vet du precis vad som krävs av dig i ditt arbete? (Enskild item)          -.012                     .204                 .802 

       Eigenvärde                   2.99                     1.82                 1.27  
       Procent av förklarad varians               26.38                   18.28                 16.3 
       Cronbach’s alpha                    .76                       .85                   .61 
Laddningar i fet stil bildade sedan ett index. Svarsalternativen var (1) Mycket sällan/aldrig (2) Ganska sällan (3) 
Ibland (4) Ganska ofta (5) Mycket ofta/alltid. 
 
Tabell A.2 
Principal-komponent analys av strategier och förhållningssätt i arbetet vid problem och 
belastning___________________________________________________________________ 
Fråga________________________________________________Komponenter____________ 
_________________________________________________1______ 2______ 3______ 4___ 
24. När det är mycket att göra hoppar jag över lunch och               .701          .005            .152           .231 
raster för att hinna med det som ska göras. 
25. När det är mycket att göra tar jag med mig arbete hem               .852          .092           -.001           .031 
för att hinna med det som ska göras. 
26. Jag tar med mig arbete på semestern för att hinna               .759          .074           -.056          -.047 
med det som ska göras. 
27. Jag tänker på mitt arbete även när jag är ledig.                                      .726           .035             068          -.093 
28. När jag har mycket att göra ber jag kollegor om hjälp/avlastning.        .105           .793            .108           .038 
30. När det är mycket att göra ber jag min chef om hjälp                            .209           .495            .286           .298 
med att prioritera bland uppgifterna  
34. När jag stöter på problem/svårigheter i mitt arbete frågar jag             -.066           .779            -.045         -.079 
kollegor om råd eller stöd  
29. När det är mycket att göra prioriterar jag bort vissa uppgifter               .056            .174           .709          -.261 
31. När det är mycket att göra sänker jag kvalitetskraven på                       .021           -.005           .834           .109  
mitt arbete för att hinna med det som ska göras   
32. Jag tar inte på mig fler arbetsuppgifter än jag hinner med inom           -.502            .065          -.055           .532 
ramen för min betalda arbetstid 
33. Jag ser till att inte bli klar med en uppgift i förtid för att                        .106            .013          -.065           .844            
inte direkt bli belastad med fler uppgifter 
     Eigenvärde                    2.78            1.62           1.28          1.04                    
     Procent av förklarad varians                 24.05           13.91        12.10        11.24 
     Cronbach’s alpha                     .77               .51            .44            .31   
Laddningar i fet stil bildade sedan ett index. Svarsalternativen var (1) Mycket sällan/aldrig (2) Ganska sällan (3) 
Ibland (4) Ganska ofta (5) Mycket ofta/alltid. 
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Tabell A.3 
Principal-komponent analys av sömn och återhämtning__________________________________ 
Fråga              Komponenter__________ 
_______________________________________________ 1 2_________ 
35. Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbetet  .665                  -.535 
på morgonen?                                                    
37. Känner du dig utvilad och återhämtad efter en helgledighet?  .815                  -.334 
38. Känner du dig utvilad och återhämtad efter en flera veckor  .839 .123 
lång ledighet? 
39. Känner du dig fylld av energi under arbetsdagen?  .610                  -.364 
36. Känner du dig mycket trött under arbetsdagen? (Enskild item)                        -.402 .581 
40. Känner du dig kroppsligt trött efter arbetsdagen? (Enskild item) .042 .726 
41. Känner du dig psykiskt trött efter arbetsdagen? (Enskild item)                        -.203 .713 
42. Har du haft svårt att sova de senaste tre månaderna på grund av                      -.371 .475 
tankar på jobbet? (Enskild item) 
     Eigenvärde      3.62 1.05 
     Procent av förklarad varians                            31.57                 26.82 
     Cronbach’s alpha       .81    .61 
Laddningar i fet stil bildade sedan ett index. Svarsalternativen var (1) Mycket sällan/aldrig (2) Ganska sällan (3) 
Ibland (4) Ganska ofta (5) Mycket ofta/alltid. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


