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BETYDELSEN AV PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA  

FÖR VILA OCH ÅTERHÄMTNING I GRÄNSLÖST ARBETE.  

 

Erika Enlund 

 

 

Det gränslösa arbetet, sprunget bland annat ur utvecklingen av 

informationsteknologin, innebär flexibilitet och valmöjligheter att välja när, 

var och hur arbetet ska utföras. Det avkrävs individuellt ansvar för 

arbetsinsatserna, samt att individen själv upprätthåller sin konkurrenskraft. 

Dessa nya krav kan skapa stress, och det antas att personer med 

prestationsbaserad självkänsa (pbs) är särskilt sårbara då de pressar sig 

själva hårt. Den allostasiska belastningsteorin menar att ihållande stress är 

hälsoskadligt då återhämtningsmöjligheter inte ges. Föreliggande studies 

syfte var att undersöka skillnader i pbs mellan personer med olika 

återhämtningsgrad. I studien ingick 808 anställda vid ett telekomföretag. 

Resultaten visade att personer med låg återhämtning hade signifikant högre 

pbs än de med god återhämtning. Pbs hade även positivt samband med 

faktisk arbetstid och ett samband mellan symptombelastning och 

återhämtning återfanns också. Inom gränslöst arbete blir hög pbs en 

sårbarhet. Individer pressar sig själva hårt, utan möjlighet till återhämtning, 

vilket medför stressrelaterad ohälsa. 

 

 

Arbetslivet är i snabb förändring och en strukturomvandling har under de senaste 20-30 åren 

skett, vilket avspeglats i både arbetslivet och samhället i stort. Företag började på 1980-talet 

expandera och söka marknader utanför det egna landets gränser. Detta har medfört att 

företagen blivit allt mer oberoende av sina nationella rötter och en ökad internationell 

konkurrens har skapats i och med denna globalisering som vuxit fram (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Teknikens framväxt med internet, bärbara datorer, 

mobiltelefoner och nu senast så kallade smartphones möjliggör för människor att vara ständigt 

nåbara och uppkopplade i denna nya värld (Aronsson, 2005). Från att företag tidigare har 

erbjudit sina anställda stabilitet och trygghet i form av fasta anställningar, fasta arbetstider, en 

fast arbetsplats och utförliga arbetsbeskrivningar med tydligt avgränsade ansvarsområden kan 

de utmärkande dragen i det så kallade nya arbetslivet istället sägas vara flytande, vaga och 

diffusa. Arbetetes tidigare traditionella ramar och gränser för tid och rum, men även arbetets 

innehåll och utförande, håller på detta sätt på att försvinna (Allvin et. al., 2006). Arbetet blir 

således oberoende av tid och rum, bara tekniken finns med så kan arbetet utföras i stort sett 

när och var som helst. Det har på så sätt skapats nya sorters arbetsformer som går under 

betäckningen gränslöst arbete där individer själva i hög grad bestämmer när, var och hur de 

ska jobba. Detta är framför allt vanligt i så kallade kunskapsintensiva branscher där 

utvecklingen går snabbt och det är viktigt att hela tiden vara uppdaterad och hänga med för att 

stå sig i konkurrensen (Allvin et. al, 2006). Dessa nya typer av arbetsvillkor ställer nya krav, 

framför allt mentala, på medarbetaren då individens personliga egenskaper får en mer 

framträdande roll. I ett arbete där individen har det huvudsakliga ansvaret för initiering, 

planering, prioritering, upplägg och genomförande av sitt arbete, samt även själv kan 

bestämma när och var denne ska arbeta, krävs egenskaper som initiativrikedom, kreativitet, 

problemlösningsförmåga, en förmåga att prioritera och fatta beslut samt självständighet 
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(Allvin et. al., 2006). Ett tydligt exempel på detta är att det i platsannonser ofta eftersöks att 

individen ska vara ”självgående”.  

 

Mot bakgrund av denna utveckling kan sägas att arbetslivet blivit allt mer individualiserat. 

Individer investerar nu den egna personen i sitt arbete och arbetet har gått allt mer från att 

vara en försörjning till ett livsprojekt. För den enskilde individen innebär detta att denne själv 

får ta konsekvenserna av sina arbetsinsatser, i både med- och motgång. Då företaget också har 

möjligheten att nå sina anställda utanför arbetstid, i och med mobiltelefon och mail, kan det 

antas att individer blir stressade och får svårare att koppla bort arbetet på fritiden. 

 

Detta blev tydligt i en studie av Albertsen, Rugulies, Garde och Burr (2010) där danska 

kunskapsarbetares stressnivå undersöktes. Ett flertal faktorer framkom som viktiga för hur 

deltagarna påverkades avseende stress, men det som utmärkte sig speciellt var svårigheten att 

isolera arbetet från den egna kunskapen. Detta innebär att arbetstagaren attribuerar eventuella 

misslyckanden i arbetet till sig själv och en brist i sin kunskap (Albertsen, Rugulies, Garde & 

Burr, 2010).  

 

Allvin et. al. (2006) skriver vidare om den ojämlikhet som skapats i och med att nya 

konkurrenssituationer vuxit fram. Förr konkurrerade individen med sin objektiva position i ett 

företag, då kunskapen var bunden till det arbete som utfördes. I takt med samhällets 

förvandling så ändras också det sätt på vilket individer kan konkurrera med varandra. Nu 

ligger konkurrensfördelarna hos individerna själva, i den kunskap de bär med sig. Kunskapen 

är bunden till individen istället för till arbetet (Allvin et. al., 2006). Detta kan leda till en 

ständig jakt på ny kunskap och nya erfarenheter, för att hela tiden ligga steget före. Det blir en 

strävan mot att vara anställningsbar, det vill säga att hela tiden kunna erbjuda marknaden det 

som för stunden behövs. Det är således upp till individen själv att göra sig konkurrenskraftig 

och anställningsbar, vilket sker genom ständiga topprestationer. 

 

Prestationsbaserad självkänsla 

Om dagens arbetsliv förutsätter att individen i hög grad gör en stark och personlig investering 

i arbetet och ensam får stå till svars för eventuella misslyckanden kan man anta att det blir av 

stor betydelse hur både krav och motgångar hanteras. I detta sammanhang kan självkänsla 

antas spela stor roll. Självkänsla är vår värdering av oss själva och kan sägas utgöras av två 

sorter, global och domän-specifik. Den globala självkänslan innefattar individens egna, 

generella bedömning av dennes egenvärde. Domän-specifik självkänsla syftar istället till 

självkänsla som är relaterat till vissa domäner, aspekter av självet, så som utseendet eller 

kunskaper individen besitter (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). Prestationsbaserad 

självkänsla (pbs) är en sådan domän-specifik typ av självkänsla som är relaterad till 

individens prestationer. Att ha eller inte ha en prestationsbaserad självkänsla skulle kunna 

tänkas påverka hur individer anpassar sig till ett gränslöst arbete. Pbs definieras som en 

självkänsla som är beroende av att klara av uppgifter och bygger på det personen gör (eller 

inte gör) istället för det personen är (Hallsten et. al., 2005). Det finns en oro att inte duga inför 

sig själv och andra. Pbs är en så kallad contingency-based self-esteem, vilket i sin tur 

definieras som en självkänsla i en specifik domän där individen känner att han eller hon måste 

lyckas för att ha ett egenvärde, så kallade contingencies of self-worth (Crocker & Wolfe, 

2001). Den självkänsla som är baserad på externa faktorer så som andras godkännande är 

opålitlig, menar Crocker (2002), då den kräver att individen arbetar hårdare för att söka den 

yttre validering av sig själv som krävs för att uppnå den självkänslan.  
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Crocker och Park (2004) menar vidare att det viktiga inte är huruvida en individ har hög eller 

låg självkänsla, utan det är sökandet av självkänslan som är det viktiga (Crocker & Park, 

2004). Sökandet av den självkänsla som är baserad på externa faktorer kan göra att individer 

”trampar andra på tårna” då de hela tiden inte bara vill komma i mål, vara bra eller snygg utan 

istället vill komma först i mål, vara bättre och snyggare än andra. Paradoxalt nog kan då detta 

sökande leda till just det individen försöker komma ifrån, det vill säga frustration, osäkerhet 

och nedstämdhet (Crocker, 2002).  

 

Johnson (2003) beskriver två typer av självkänsla, en inre och en yttre. Den inre beskrivs som 

något som utvecklas under tidig barndom och består av känslor av grundläggande trygghet, 

tillit och integritet. Individer med en yttre självkänsla kännetecknas istället av att vara aktiva, 

högpresterande och tävlingsinriktade. Johnson har skapat en typologi med fyra olika 

konstellationer av inre och yttre självkänsla. Se modell 1.  

 

Inre självkänsla 

     Hög   Låg 

 

   Hög 

Yttre självkänsla 

   Låg 

 

Modell 1. Johnsons typologi över självkänslan. 

 

 

Modellen visar att den inre självkänslan kan agera som ”buffert” och skydda individen mot 

eventuella hot mot egenvärdet. Om individen har hög pbs, vilket är en yttre självkänsla, men 

samtidigt har hög inre självkänsla så blir denne en glad presterare. Individen tycker det är 

roligt att prestera och få beröm, men bekräftelsen kommer ändå främst inifrån. Är individen 

däremot en tvångspresterare, med låg inre självkänsla och samtidigt en hög yttre, kan det 

skapa ett prestationsberoende som i förlängningen kan få ohälsosamma konsekvenser. Andras 

framgångar är hotande och vid kritik intas ofta en försvarsattityd. Livsnjutaren bryr sig inte 

om varken misslyckanden eller beröm och är ofta ”i bakgrunden”. En person med låg inre och 

yttre självkänsla benämns försakare och drar sig undan, ger lätt upp, är passiv och lite hjälplös 

(Johnson, 2003).  

 

Personer med hög pbs är amitiösa och engagerade, egenskaper som ofta premieras i 

arbetslivet (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg , 2009). Dessa personer karaktäriseras 

även av att de oftare än andra tar med sig arbetet hem, tar färre raster och jobbar över 

(Hallsten et. al., 2005). Detta är också strategier som används för att hantera ett gränslöst 

arbete, ett arbete som inte tar slut förrän individen själv bestämmer att arbetsdagen är slut 

eller en arbetsuppgift avklarad (Allvin et. al., 2006). Att vara duktig är också något som 

premieras i det västerländska samhället i stort, inte bara på arbetet. Vi socialiseras in i ett 

samhälle som belönar duktighet och tidigt får vi lära oss att uppskattning får vi då vi gjort 

något bra, till exempel ritat en fin teckning eller fått ett bra betyg. Individer som främst fått 

uppskattning utifrån sina prestationer kommer att vara starkt motiverade och näst intill 

beroende av att fortsätta prestera, då det är först då de känner ett egenvärde (Johnson, 2003). 

 

 

Glad presterare Tvångspresterare 

Livsnjutare Försakare 
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Perski (2006) skriver om könsskillnader i stress och pbs. Han menar att kvinnor oftare har 

högre grad av pbs och vill prestera bra, vara duktiga och inte vika undan för svåra situationer. 

De är tillmötesgående och anstränger sig mycket i näst intill allting. Detta syndrom kallar 

Perski för ”duktig flicka-syndromet”. Vanligare bland män är ett motsvarande beteende som 

kallas ”Typ A-beteende” och som karakteriseras av stor tävlingsinstinkt, aggressivitet, 

fientlighet och att hitta nya, snabbare lösningar på problem. Dessa personer är hela tiden uppe 

i varv och vilar i princip inte förrän de hamnar på sjukhus med stressrelaterade symptom. 

Denna ”bråttom-sjuka” bottnar oftast i höga krav från omgivningen samt att som barn inte ha 

fått den ovillkorliga kärlek som behövs från vuxna (Perski, 2006). Att pbs grundar sig i tidiga 

erfarenheter tar även Hallsten, Josephson och Torgén (2005) upp. Dessa händelser tidigt i livet 

skapar tankar och känslor som gör att personerna kan bli sårbara för olika stressorer i 

framtiden. Pbs grundar sig dock inte bara på tidiga erfarenheter utan händelser i den aktuella 

miljön kan utlösa tankar om att egenvärdet sitter i prestationerna, och stress har visat sig öka 

dessa tankar ytterligare (Hallsten et. al., 2005).  

 

I en studie av Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) framkom att olika grupper i samhället 

har olika grad av pbs. Gemensamt för alla deltagare i studien var att de hade haft höga 

prestationskrav på sig själva samt att de hade alla pressat sig själva vid problem. I studien 

hade kvinnor signifikat högre resultat än män på pbs-skalan, vilket överensstämmer med 

”duktig flicka-syndromet” som Perski beskriver (Perski, 2006). Vidare hade personer med 

utländsk bakgrund högre pbs än personer födda i Sverige (Hallsten et. al., 2002). Personer 

med högskoleutbildning hade också högre grad av pbs än icke-högkoleutbildade och studenter 

och arbetslösa hade högre pbs än förvärvsarbetande (Hallsten et. al., 2002). I en annan studie 

påvisades däremot inte några könsskillnader i pbs (Dahlin, Joneborg & Runeson, 2007). Ett 

flertal studier pekar dock i samma riktning när det gäller ett samband mellan pbs och 

utbränning (Dahlin et. al., 2007; Hallsten et. al., 2005), vilket stöder antagandet att personer 

med hög pbs driver sig själva hårt och därmed är i riskzonen för stress, något som i 

förlängningen kan medföra olika stressrelaterade hälsotillstånd.  

 

Allostasisk belastning 

Stress kan sägas vara en fysiologisk reaktion på en störning i balansen mellan kraven från 

omgivningen och individens förmåga att hantera dessa. Ett sätt att förstå och förklara denna 

obalans utgörs av den så kallade allostasiska belastningsteorin (McEwen, 1998). Teorin 

beskriver de processer i kroppen som möjliggör fysiologisk anpassning i form av förändring, 

allostasis, för att upprätthålla balans, homoestasis, till de olika kravfyllda situationer vi 

dagligen ställs inför i den yttre miljön. Ett flertal olika system i kroppen anpassar sig för att 

skydda kroppen mot eventuella hot. Dessa system är bland andra sympatiska nervsystemet 

som styr utsöndringen av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin samt HPA-axeln som 

styr utsöndringen av stresshormonet kortisol. Att dessa system slås på vid akuta 

stressituationer för att upprätthålla homoestas är normalt. Det är när systemen inte fungerar 

som de ska som det kan bli skadligt och resultera i olika stressrelaterade symptom (Juster, 

McEwen & Lupien, 2010). Det finns tre sätt på vilka de allostasiska systemen kan reagera 

dysfuntionellt. Det första är om individen utsätt för allt för mycket stress, vilket resulterar i att 

systemen är påslagna konstant. Detta kan i sin tur leda till den andra sortens belastning, att 

systemen inte stängs av efter att de har ”gjort sitt jobb”. Den tredje sortens allostasiska 

belastning är inadekvata responser - fel system sätts igång, systemen reagerar inte alls på 

stress eller alla system sätts igång samtidigt. Det handlar således om en över-, under- eller 

missanpassad aktivitet i dessa system över en längre tid.  
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Det är denna allostasiska belastning som i längden blir skadlig ur hälsosynpunkt med förhöjt 

blodtryck, försämrat minne, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, utbränning samt andra 

stressrelaterade syndrom som följd (McEwen, 1998; Juster, McEwen & Lupien, 2010). Det är 

alltså inte bara stora, livsomvälvande händelser som skapar skadlig stress hos individer utan 

även det dagliga slitaget på dessa system. Det är först när de allostasiska systemen inte 

fungerar korrekt, och den livsviktiga tiden för vila och återhämtning uteblir, som det blir 

skadligt för hälsan. Under vila mobiliserar kroppen sina resurser och immunförsvaret jobbar. 

Om tid och utrymme för vila och återhämtning inte finns så ger det hälsoskadliga effekter, 

vilket stöds av forskning som visat att bristande återhämtning ger försämrad både psykisk och 

fysisk hälsa (Aronsson & Svensson, 1997). 

 

Hur kroppen reagerar på stressfulla händelser är dock individuellt och beror enligt McEwen 

på två saker. Dels hur individen uppfattar händelsen men även det skick kroppen är i. Om en 

händelse uppfattas som ett eventuellt hot eller inte är avgörande för hur de allostasiska 

systemen ska reagera, under förutsättningen att de fungerar som de ska (McEwen, 1998). Ett 

antagande är att en avgörande individuell egenskap i detta sammanhang är prestationsbaserad 

självkänsla. Personer med pbs antas reagera starkare med stress på olika situationer i 

omgivningen som de uppfattar som kravfyllda och hotande mot den egna självbilden och 

känslan av egenvärde.  

 

Syfte 

Utifrån tidigare forskning var syftet med föreliggande studie att undersöka prestationsbaserad 

självkänsa i grupper med olika grad av återhämtning. Hypotesen för studien var att personer 

med hög grad av prestationsbaserad självkänsla har sämre återhämtning än personer med låg 

prestationsbaserad självkänsla.   

 

 

M e t o d  

 

Material och deltagare 

Data i föreliggande studie ingår som ett delprojekt, ”Gränslöst arbete – gränslösa krav eller 

gränslösa möjligheter”, i ett över tio år långt forskningsprojekt som bedrivits vid tidigare 

Arbetslivsinstitutet i samarbete med Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Syftet med det övergripande projektet har bland annat varit att mäta innebörden och 

förekomsten av det nya, så kallade gränslösa arbetet.  

 

En befolkningsstudie genomförd 2005 (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 2011) visade att 

gränslösa arbetsvillkor var vanligast framför allt inom IT/telekombranschen, varför det 

aktuella projektet riktade sig till denna bransch. En enkät distribuerades under mars 2010 till 

samtliga 1 238 anställda, svarsfrekvens 65 %, vid en enhet inom ett stort internationellt 

telekomföretag. 

 

Instrument 

För att mäta prestationsbaserad självkänsla användes Hallstens pbs-skala (Hallsten, 2005) 

bestående av fyra påståenden relaterade till arbete. Ett exempelitem är ”Jag tror att jag ibland 

försöker bevisa mitt värde genom arbete”. Svarsalternativen på en femgradig skala gick från 

”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt”, där ett högt värde indikerade hög pbs. En 

summavariabel konstruerades av dessa fyra frågor, min 4 och max 20 (Cronbachs alfa .81).  
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Vila/återhämtning mättes med sex frågor där ett exempel är ”Hur ofta känner du dig utvilad 

och återhämtad när du börjar arbetet på morgonen?”. Dessa frågor har i en tidigare studie 

validerats mot stresshormonet kortisol (Gustafsson, Aronsson, Lindfors & Lundberg, 2009). 

Svarsalternativen på en femgradig skala gick från ”Nästan aldrig” till ”Mycket ofta”, där ett 

högt värde indikerade låg återhämtning. Tre frågor var dock omvända varför dessa 

reverserades. En summavariabel konstruerades, min 6 och max 30 (Cronbachs alfa .81).  

 

Efter beräkning av medelvärde för orginalskalan centrerades värdena till att gå från min 1 till 

max 5. Denna summavariabel dikotomiserades till en grupp med låg återhämtning och en 

grupp med hög återhämtning, detta för att kunna genomföra t-test och se eventuella skillnader 

i pbs mellan de båda grupperna. Då studiegruppen var en frisk population och majoriteten 

uppgav god återhämtning, och avsikten var att studera skillnader i just återhämtning, sattes en 

strikt gräns där endast de i materialet som hade svarat med alternativ 4 eller 5 (89 personer, 11 

%) på de sex frågorna inkluderas i gruppen med låg grad av återhämtning. 

 

Antal arbetade timmar mättes med frågan ”Hur många timmar har du arbetat i genomsnitt per 

vecka under den senaste månaden?” där respondenterna själva fick fylla i antal timmar. 

Svaren delades upp i fyra grupper; ”1-37 timmar/vecka”, ”38-42 timmar/vecka”, ”43-49 

timmar/vecka” samt ”50-85 timmar/vecka”. 

 

Symptom/hälsobesvar mättes med 14 frågor. Dessa mätte hur ofta under de senaste tre 

månaderna, på en femgradig skala från ”Dagligen” till ”Inte alls”, som respondenterna hade 

besvärats av olika symptom så som magont/magproblem, huvudvärk, värk i nacke, axlar eller 

rygg, problem med koncentrationen, svårigheter att fatta beslut, minnessvårigheter, irritation, 

nedstämdhet, nervositet/oro, trötthet/kraftlöshet samt svårigheter att koppla av. Höga värden 

angav hög symptombelastning. En summavariabel med lägsta värde 14 och högsta värde 70 

gjordes (Cronbachs alfa .87). Dessa symptom har visats vara vanliga bland män och kvinnor i 

tjänstemannaarbeten (Krantz, Berntsson, & Lundberg, 2005). Symptomen är även i stort 

överensstämmande med den internationella och beprövade symptomskalan SF36, i vilken 

individer själva skattar sin fysiska och psykiska hälsa (Sullivan, Karlsson & Ware, 1995).   

 

 

R e s u l t a t  

 

Inledningsvis presenteras frekvensfördelning och procent över bakgrundsdata. Därefter 

presenteras deskriptiv statistik över de ingående variablerna i studien; prestationsbaserad 

självkänsla, vila/återhämtning, antal arbetade timmar samt symptom.  redogörs för resultaten 

av t-testet och korrelationsanalyserna. 

 

Enkäten besvarades av totalt 808 personer (svarsfrekvens 65%), varav 587 män (72.6%) och 

221 kvinnor (27.4%). Genomsnittsåldern var 44 år (Sd 9.8 år). Andelen gifta/sambo samt 

särbos var 78.6% respektive 4.0%. Andelen med hemmaboende barn var 59.8%.  

Gällande högsta utbildningsnivå hade endast ett fåtal doktorsexamen (2.7%), majoriteten hade 

dock universitetsexamen (70.3%), 24.6% hade studentexamen och endast 2.4% hade 

grundskoleexamen. Se Tabell 1. 
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Tabell 1. Frekvenser och procent över bakgrundsvariabler.  

Variabel N Procent 

Kön   

Man 587 72.6 

Kvinna 221 27.4 

   

Civilstånd   

Gift eller sambo 635 78.6 

Särbo 32 4.0 

Ensamstående 141 17.4 

   

Hemmavarande barn   

Ja 483 59.8 

Nej 325 40.2 

   

Högsta utbildningsnivå   

Grundskoleexamen 19 2.4 

Studentexamen 199 24.6 

Universitetsexamen 568 70.3 

Doktorsexamen 22 2.7 

 

 

Vid de deskriptiva analyserna påvisades ett medelvärde för prestationsbaserad självkänsla på 

10.18 (Sd 3.69), för vila/återhämtning var detta 15.28 (Sd 4.20), den arbetstid som 

respondenterna angivit var i snitt 38-42 timmar per vecka den senaste månaden, och slutligen, 

ett medelvärde för symptombelastning på 25.41 (Sd 8.34). Se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik av de ingående variablerna prestationsbaserad självkänsla, 

vila/återhämtning, antal arbetade timmar och symptombelastning.  

Variabel Min Max M Sd N  

Pbs 4 20 10.18 3.69 808  

Vila/återh 6 29 15.28 4.20 808  

Antal 

arbetade h* 

1(1-37 

tim) 

4(50-85 

tim) 

2.17(38-

42 tim) 

0.64 795  

Symptom 14 59 25.41 8.34 808  

* Antal arbetade timmar per vecka senaste månaden 

 

 

För att undersöka eventuella skillnader i prestationsbaserad självkänsla mellan personer med 

olika grad av återhämtning genomfördes t-test för oberoende mätningar. Resultaten visade på 

en signifikant skillnad mellan medelvärdena i de två återhämtningsgrupperna i grad av pbs 

(t(808)=-3.235, df 806, p=0.001). De personer som hade bristande återhämtning hade 

signifikant högre grad av pbs än gruppen med god återhämtning. 

 

Vidare genomfördes korrelationsanalyser för att studera om det förelåg några samband mellan 

faktisk arbetstid och pbs samt mellan symptombelastning och återhämtning. Spearmans 

korrelationskoefficient användes då materialet inte var normalfördelat. Ett signifikant, om än 

svagt, samband återfanns mellan antal arbetade timmar per vecka under den senaste månaden 
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och hög pbs (r=.12, p<.01). Ett signifikant samband återfanns även mellan 

symptombelastning och återhämtning (r = .651, p <.01).  

 

Studiens hypotes stöddes därmed, då resultaten visade att individer med bristande 

återhämtning hade signifikant högre grad av pbs än gruppen med god återhämtning. Hög pbs 

kunde vidare kopplas till ett högt antal arbetade timmar per vecka under den senaste månaden. 

Avslutningsvis återfanns ett signifikant samband mellan bristande återhämtning och en hög 

andel symptom.  

 

 

D i s k u s s i o n  

 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka prestationsbaserad självkänsla i grupper 

med god respektive bristande återhämtning. Studiens hypotes var att personer med hög grad 

av prestationsbaserad självkänsla har sämre återhämtning än personer med låg 

prestationsbaserad självkänsla. Resultaten av analyserna bekräftade hypotesen. 

Korrelationsanalyser påvisade vidare ett positivt samband mellan antal arbetade timmar per 

vecka under den senaste månaden och prestationsbaserad självkänsla samt mellan andelen 

stressrelaterade symptom och återhämtning.  

 

Föreliggande studies resultat visar alltså att personer med hög pbs hade sämre återhämtning. 

Detta kan förstås utifrån perspektivet att dessa individer möjligen har mindre tid för vila och 

återhämtning, då det framkom att de arbetar fler timmar än övriga. Denna bristande 

återhämtning kan leda till en obalans i de fysiologiska systemen som på sikt kan bidra till 

negativa hälsoeffekter (Aronsson & Svensson, 1997; McEwen, 1998). Även detta resonemang 

stöds av studiens resultat, då det visade sig att personer med hög pbs hade sämre 

återhämtning, och vidare att sämre återhämtning hade samband med hög symptombelastning.  

 

Svagheter med föreliggande studie som kan diskuteras är att resultaten baseras på 

tvärsnittsdata och därmed kan inte orsakssamband inte kan fastställas. Denna studie kan även 

sägas ha begränsad generaliserbarhet. En anledning till detta är att data baseras på anställda 

från en enda arbetsplats. Det gör att det inte går att applicera resultaten till andra branscher på 

arbetsmarknaden samt inte heller till andra grupper i samhället som exempelvis arbetslösa och 

sjukskrivna. Studiegruppen är också en homogen population i många avseenden – 

utbildningsnivå, ålder, arbetsvillkor och i viss mån även avseende kön. Vidare var det en 

grupp med god hälsa och hög trivselfaktor på jobbet. De flesta låg även relativt lågt i pbs, 

vilket sammantaget inte överensstämmer helt med hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort. 

Resultaten baseras även på självskattningar och som alltid så kan en viss social önskvärdhet 

ha inverkat på svaren.  

 

Utifrån resultaten i föreliggande studie kan man dock diskutera om gränslösa 

arbetssituationer, där individen ofta själv får stå till svars för sina arbetsprestationer, vare sig 

det är i med- eller motgång, är något som kan bidra till att skapa en prestationsbaserad 

självkänsla. Detta stöds delvis av tidigare forskning, som visat att pbs kan utvecklas ur den 

aktuella situationen (Hallsten et. al., 2005).  
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Får personen endast uppskattning då denne gör något bra i arbetet, och kanske till och med 

utsätts för repressalier då arbetet går mindre bra, ligger det nära till hands att tänka att 

individen kommer att jobba än hårdare för att prestera bra. Därmed inte sagt att en 

prestationsbaserad självkänsla skulle vara något enbart negativt. Dahlin et. al. (2007) nämner i 

en undersökning av studenter att ett visst mått av pbs var att föredra då detta ökade 

motivationen bland studenterna till att göra sitt bästa (Dahlin et. al., 2007), vilket är 

betydelsefullt i situationer där prestation är avgörande för resultaten. Om prestationsbaserad 

självkänsla således kan utvecklas ur aktuella situationer (Hallsten et. al., 2005) och inte bara 

grundläggs utifrån tidiga erfarenheter så väcks frågan om det även kan ”läras bort”. Kan en 

person lära om och inse att egenvärdet inte bara sitter i prestationerna? Räcker det med att en 

individ byter från ett gränslöst arbete till ett mer avgränsat, tydligt definierat och möjligen 

mindre krävande arbete? Eller är det som Johnson (2003) uttryckte saken, att beteenden som 

kommer ur en prestationsbaserad självkänsla premieras så pass mycket i det västerländska 

samhället att de inte går att öva bort?  

 

Deltagarna i studien låg relativt lågt i pbs och för att kunna placera dem i Johnsons typologi 

(2003) skulle även den inre självkänslan ha mätts. Detta gjordes inte, och var heller inte syftet 

i föreliggande studie, så om detta kan egentligen inga slutsatser dras. Kanske hade deltagarna 

skyddet i form av den inre självkänslan. Rent generellt kan uttryckas att en person med 

prestationsbaserad självkänsla och ett prestationsberoende är typexemplet på Johnsons 

”tvångspresterare” – tävlar ofta med andra och driver sig själv till utmattning (Johnson, 2003). 

De har mer av en yttre än en inre självkänsla. Detta om personen också har en låg inre 

självkänsla. Det stämmer även överens med Perskis beskrivningar av ”Typ A-beteenden” och 

”duktig flicka-syndrom” (Perski, 2006). Resultaten i föreliggande studie visar dock inte på 

några sådana beteendemönster. Ligger personerna högt på både inre och yttre självkänsla blir 

dessa ”glada presterare”, något som istället skulle kunna gynna individerna i arbetet då det 

finns en drivkraft till att prestera samtidigt som individen vet var gränsen går.  

 

Mot bakgrund av ovanstående vore det intressant att i fortsatt forskning kombinera en 

enkätstudie med fysiologiska mätningar av olika stressparametrar, som till exempel Lindfors 

och Lundberg (2002) gjorde i en studie där man mätte om kortisolutsöndring hade samband 

med självskattad hälsa. Att komplettera enkätdata med fysiologiska mätningar skulle styrka 

resultaten från föreliggande studie och även besvara en mängd nya frågor, som till exempel 

om personer med sämre självskattad hälsa och hög symptombelastning, vilka också utsöndrar 

mer kortisol (Mellner, Krantz & Lundberg, 2005), även har högre pbs och/eller svårare att 

återhämta sig. Denna typ av kunskap skulle kunna få praktisk tillämpning inom 

arbetsorganisationer och företagshälsovården. Genom att använda mått på pbs som 

riskindikator skulle man i ett tidigt skede kunna ”fånga upp” personer i riskzonen för ohälsa, 

exempelvis utbränning, då flera studier har visat på ett samband mellan just 

prestationsbaserad självkänsla och utbränning (Dahlin et. al., 2007; Hallsten et. al., 2005). 
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