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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin 

återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som 

möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, 

sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer 

som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att kontroll, 

avkoppling, bemästring, nöje och socialt stöd var individernas återhämtningsupplevelser, 

både under och efter arbetstid, och att de ofta men inte alltid leder till mental distansering 

från arbetet. I resultatet framkom även fyra individbaserade faktorer, individuell 

preferens, energinivå, grad av medveten närvaro och stressnivå samt fyra 

situationsbaserade faktorer, grad av socialisering, grad av autonomi, jobbsituation och 

grad av variation som möjliggör eller hämmar återhämtningsupplevelsen av en aktivitet. 

Slutsatserna är att återhämtning från arbetet är viktigt för individens välmående, precis 

som teori och empiri visat, och för individer med gränslösa arbeten är det viktigt med 

kontinuerlig återhämtning både under och efter arbetstid, som ofta innebär mental 

distansering men inte alltid. Individen behöver ta kontroll, sätta gränser och skapa 

utrymme för avkoppling, bemästring, nöje och socialt stöd, samt ta de individ- och 

situationsbaserade faktorerna i beaktande vid val av återhämtningsaktivitet. 

 

Nyckelord: Gränslöst arbete, återhämtning från arbetet, återhämtningsaktivitet, 

återhämtningsupplevelse  
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate how individuals with boundless work enable 

their recovery in relation to their work situation, and identify which factors enable the 

individual's recovery experience of an activity. Ten people, seven women and three men 

aged 31-58, participated in the study's semi-structured interviews, which were analyzed 

in a qualitative content analysis. The result showed that control, relaxation, mastery, 

pleasure and social support were the individuals' recovery experiences, both during and 

after working hours, and that they often, but not always, lead to psychological 

detachment from work. The result also showed four individual based factors, individual 

preference, energy level, degree of conscious presence and level of stress, and four 

situational factors, degree of socialization, degree of autonomy, job situation and degree 

of variation that enable the recovery experience of an activity. The conclusion is that 

recovery from work is important for the individual's well-being, just as theory and 

empirical evidence have shown, and for individuals with boundless work continuous 

recovery is necessary both during and after working hours, which often involves 

psychological detachment but not always. The individual needs to take control, set 

boundaries and make time for relaxation, mastery, pleasure and social support, and taking 

into account the individual and situational based factors when choosing recovery activity. 

 

Keywords: Boundaryless work, recovery activity, recovery experience, recovery 

from work  
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Att återhämta sig från arbetsstress på fritiden är viktigt för medarbetarnas 

välmående (Sonnentag, Venz & Casper, 2017) och att lämna arbetet både fysiskt och 

psykiskt genom mental distansering är en viktig del i återhämtning (Sonnentag & Bayer, 

2005). I det moderna sättet att arbeta, där gränsen mellan arbetsliv och privatliv till stor 

del suddats ut med hjälp av ny teknologi, har dock möjligheterna att släppa arbetet och 

återhämta sig på ledig tid minskat (Mellner, 2016). Det gränslösa arbetet leder till frihet 

för individen att organisera sitt arbete oberoende av tid och plats, men medarbetaren får 

också högre krav på att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid (Mellner, 2016). 

Tidigare empiriska studier som genomförts på relationen mellan jobbrelaterade stressorer 

och låg mental distansering belyser en problematisk situation med sämst möjlighet till 

återhämtning då behovet är störst (Sonnentag, 2012). Att släppa jobbet är av störst vikt 

när jobbstressorerna är höga, men det är också då allra svårast att uppnå mental 

distansering. Detta minskar sannolikheten för återhämtning och riskerar att leda till en 

nedåtgående spiral där jobbstressorerna leder till större belastning och hämmar även korta 

möjligheter till mental distansering (Sonnentag, 2012). Psykiska diagnoser är sedan 2014 

den vanligaste anledningen till sjukskrivningar i Sverige och 2016 stod de för 44 procent 

av alla pågående sjukfall, där hälften klassificerades som anpassningsstörningar eller 

reaktioner på svår stress, vilket inkluderar utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 

2017). För att förstå sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och 

sjukskrivningar gav Regeringen i september 2013 uppdrag till Forskningsrådet (Forte) att 

ta fram en kunskapsöversikt. Kunskapsöversikten visar att forskningen är sparsam även 

om det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning 

(Forte, 2015). Enligt Sonnentag och Fritz (2007) kan återhämtning öka en individs 

psykologiska välbefinnande, samtidigt som det leder till minskad stress, utbrändhet och 

depressiva symtom. Det finns därför ett behov att undersöka möjligheterna att hitta tid till 

återhämtning när kraven i hemmet är höga och arbetet sträcker sig över kvällar och helger 

(Sonnentag et al., 2017; Mellner, 2016). 

 

Återhämtning och gränslöst arbete 

Återhämtning definieras som den process då de psykologiska, beteendemässiga 

och subjektiva system som kortsiktigt belastats av en arbetsbörda, stabiliseras och återgår 

till sin grundnivå inom en viss tidsperiod (Meijman & Mulder, 1998). Återhämtning kan, 

enligt Sonnentag och Geurts (2009), ses som en process eller som ett resultat. 

Återhämtning som en process är aktiviteterna och upplevelserna som förändrar 

belastningen som erhållits i arbetet, medan återhämtning som ett resultat syftar till en 

persons psykologiska eller fysiologiska tillstånd som uppnås efter återhämtningsperioden 

(Sonnentag & Geurts, 2009). Återhämtningsupplevelse definieras som det psykologiska 

tillstånd individen befinner sig i när återhämtningsaktiviteten utförs (Sonnentag et al., 

2017). Föreliggande studie har fokus på återhämtning som en process, som innefattar 

både aktiviteten, vad individen gör (pausar), och upplevelsen, det psykologiska tillstånd 

individen befinner sig i när aktiviteten utförs (avkoppling). Sonnentag och Fritz (2007) 

utvecklade förståelsen för återhämtning med utgångspunkt i bland annat ansträngnings-

återhämtningsmodellen (Meijman & Mulder, 1998) och forskning inom humörreglering. 

För att förstå effektiv återhämtning finns ett behov att fokusera på generella 

underliggande psykologiska egenskaper, eftersom det inte behöver vara den specifika 

aktiviteten i sig som är återhämtande (Sonnentag & Fritz, 2007; Sonnentag et al., 2017). 

De menar vidare att en viktig del i återhämtning är humörreglering eftersom en stressig 

arbetssituation ofta leder till nedsatt humör och att forskning inom området ger en inblick 
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i de processer som är relevanta för återhämtning. En klassificering av 

humörregleringsstrategier skapades av Parkinson och Totterdell (1999), som delades upp 

i avledande och deltagande strategier. Avledande strategier syftar till att distrahera sig 

och undvika en stressig eller negativ situation, där distraktion kan uppnås genom nöje, 

avkoppling och bemästring och undvikande kan uppnås genom distansering (Parkinson & 

Totterdell, 1999). Deltagande strategier handlar istället om att konfrontera eller acceptera 

situationen och innebär att ompröva, lösa problem och söka hjälp eller stöd från andra 

(Parkinson & Totterdell, 1999). I sitt arbete att utveckla förståelsen för återhämtning 

valde Sonnentag och Fritz (2007) ut tre av de avledande strategierna för att formulera 

återhämtningsupplevelser. De tre utvalda blev distansering, som författarna valde att 

benämna mental distansering från arbetet, avkoppling och bemästring. Som tillägg valde 

författarna även kontroll, som är en viktig resurs för att öka interna resurser. Alla fyra 

syftar till att, på olika sätt, bidra till en individs återhämtning och har operationaliserats 

med hjälp av mätinstrumentet Recovery Experience Questionnaire (REQ). Samtliga 

återhämtningsupplevelser anses kunna hjälpa individen att varva ner och hämta tillbaka 

de resurser som en arbetsbelastning krävt av individen (Sonnentag & Fritz, 2007).  

Mental distansering från arbetet innebär att i psykologiska termer lämna arbetet 

bakom sig (Sonnentag & Bayer, 2005) och går bortom den fysiska frånvaron av 

arbetsplatsen (Sonnentag & Fritz, 2007). Återhämtningsupplevelsen beskrivs som att 

mentalt koppla bort tankarna från arbetet, att arbetsrelaterade frågor ska sluta snurra i 

huvudet och att frigöra sig från arbetsrelaterade aktiviteter (Sonnentag & Fritz, 2007). 

Återhämtning sker, enligt ansträngnings-återhämtningsmodellen, när det inte längre ställs 

ytterligare krav på de funktionella system som belastats i arbetet (Meijman & Mulder, 

1998) och en möjliggörare för att stoppa denna belastning är mental distansering från 

arbetet (Sonnentag & Fritz, 2007).  

Avkoppling förknippas ofta med fritidsaktiviteter (Sonnentag & Fritz, 2007) och 

kännetecknas av ett tillstånd av låg aktivering och positiv affekt (Stone, Kennedy-Moore 

& Neale, 1995). Detta är viktigt för återhämtning eftersom det är ett sätt att minska den 

aktivering som en belastande situation innebär (Brosschot, Pieper & Thayer, 2005), samt 

för att positiva känslor kan vända effekterna av negativa (Fredrickson, 2000) och bidra 

till att minska stressrelaterade problem både på kort och lång sikt (Stone et al., 1995). 

Avkoppling förväntas primärt av aktiviteter som innebär låga krav på sociala, fysiska 

eller intellektuella ansträngningar och som inte innebär en utmaning för individen 

(Tinsley & Eldredge, 1995). Avkopplande aktiviteter kan vara att unna sig ledighet eller 

bara ta det lugnt (Sonnentag & Fritz, 2007), alternativt att meditera, tänka på vad jag ska 

göra på min fritid och ta en dusch eller ett bad (Parkinson & Totterdell, 1999).  

Bemästring i återhämtningssammanhang innebär att individen får känna sig 

kompetent utanför sin arbetssituation genom att exempelvis lära sig något nytt (Fritz & 

Sonnentag, 2006), vilket kan påverka återhämtningsprocessen positivt genom att nya 

resurser byggs upp (Bandura, 1997). Upplevelse av bemästring på fritiden ökar även 

individens välmående enligt Parkinson och Totterdell (1999). Bemästring kräver en 

ansträngning som inte överskrider individens förmåga eller skapar stress (Vohs & 

Baumeister, 2004), och kan uppnås genom att utföra utmanande uppgifter som att söka 

intellektuella utmaningar och ha en positiv inställning till kompetensutveckling (Fritz & 

Sonnentag, 2006). I bemästring ingår även fysisk aktivitet, städning och att tänka på 

och/eller planera arbetet (Parkinson & Totterdell, 1999). 

Kontroll beskrivs enligt Sonnentag och Fritz (2007) som individens möjlighet att 

själv välja utifrån två eller flera alternativ och fokus är individens möjlighet att välja 
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aktiviteter på fritiden, samt när och hur de ska utföras. Författarna skriver att känslan av 

kontroll kan öka självtillit och kompetens, samt att en ökad känsla av kontroll på fritiden 

förbättrar återhämtning från arbetet. Enligt Lazarus (1966) kan kontroll öka individens 

förmåga att hantera psykologiska och sociala processer vilket ökar individens välmående, 

och Bandura (1997) menar att individens välmående ökar om individen upplever sig vara 

i kontroll över viktiga områden i livet. Kontroll av egen tid skapar möjligheter att välja 

aktiviteter utifrån eget intresse, vilket då möjliggör andra återhämtningsupplevelser i 

form av avkoppling, bemästring och/eller mental distansering och anses därmed vara 

positiv för återhämtningsprocessen (Sonnentag & Fritz, 2007).  

Gränslöst arbete definieras av Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och 

Lundberg (2006) som arbete vilket kan utföras nästan oberoende av de tid- och 

platsramar som tidigare funnits. Denna typ av arbete har möjliggjorts av ny teknik, som 

lagt grunden för flextid och distansarbete, och genom en önskan att ge anställda större 

möjligheter att forma sin arbetssituation. Författarna skriver vidare att det är individens 

eller gruppens eget ansvar att bestämma hur arbetsuppgiften ska utföras för att nå resultat, 

genom att planera, strukturera, identifiera och ta ansvar för sitt arbete. Det gränslösa 

arbetet medför både ökad frihet, flexibilitet och egenkontroll men kan även innebära nya 

former av stress, osäkerhet och krav på egen disciplin hos den anställde. Nya krav på 

värdeskapande och kvalitetskontroll tillkommer också, då tidsordning, utförande och 

arbetets förläggning förändras (Allvin et al., 2006).  

 

Teoretisk Referensram 

Ansträngnings-återhämtningsmodellen (Effort-Recovery Model). I 

ansträngnings-återhämtningsmodellen är det grundläggande antagandet att arbetande 

personer anstränger sig i sitt arbete och att ansträngningen alltid följs av en kroppslig 

belastning (Meijman & Mulder, 1998). De fysiologiska konsekvenserna av belastningen 

är till exempel ökat blodtryck, tilltagande hjärtrytm och mental trötthet. Belastningen och 

reaktionerna är inte skadliga i sig, så länge individen har möjlighet att återhämta sig och 

minska belastningen på kroppen efter arbetet (Meijman & Mulder, 1998). När kroppen 

belastas på samma sätt även efter arbetet, exempelvis på grund av övertidsarbete, arbete 

på ledig tid eller att arbetet lever kvar mentalt, innebär det utebliven eller bristfällig 

återhämtning som kan leda till hälsorisker enligt teorin. En ofullständig återhämtning 

innebär att nivån inte hinner återgå till normalläget innan nästkommande arbetsdag, vilket 

kräver ytterligare fokus och ansträngning av individen för att kompensera (Meijman & 

Mulder, 1998). I förlängningen kan denna ökade ansträngning och bristfälliga 

återhämtning leda till hälsoproblem eftersom belastningen kvarstår och hämmar 

återgången till en normal resursnivå under en lång tid. Enligt modellen finns det även en 

risk att stressfaktorer som inte är relaterade till arbetet hindrar återhämtningen. För 

undvikande av långvarig arbetsrelaterad stress är det dock av största vikt att skapa 

utrymme för ledig tid och att under den tiden tillåta sig att fysiskt och mentalt frikoppla 

sig från arbetet (Meijman & Mulder, 1998).                             

 

Gränsteorin (Boundary Theory). Som nämnts tidigare definieras ett gränslöst 

arbete utifrån att det kan utföras nästan oberoende av tid och plats, vilket ger större 

flexibilitet och ansvar till respektive individ att planera sitt arbete och har möjliggjorts av 

ny, bärbar teknik (Allvin et al., 2006). Den här relativt nya arbetssituationen innebär att 

individer, till stor del, kan arbeta både på och utanför företagets kontor och ordinarie 

arbetstid, vilket då innebär att arbets- och privatliv till viss del integreras. Enligt Nippert-
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Eng (1996) gränsteori är arbets- och hemlivet ofrånkomligt länkade till varandra och 

teorin utvecklades gällande individers mentala uppdelning och samordning i olika roller 

och gränssnitt mellan olika domäner. Hemliv och arbetsliv är två domäner som anses 

gälla över tid och rum (se figur 1 A) och delar ett gränssnitt (se figur 1 B och 1 C). I vissa 

fall kan domänerna även överlappa varandra (se figur 1 D). Förutom placeringen 

påverkar gränsens genomtränglighet hur lätt eller svårt det är för en individ att mentalt 

flytta sig över gränsen. Det är domänernas krav, förutsättningar, miljö och struktur som 

bestämmer hur genomtränglig gränsen är, två lika domäner får en genomtränglig gräns 

och två olika domäner får en mer ogenomtränglig gräns. (Nippert-Eng, 1996). Den 

mentala förflyttningen över gränsen verkar åt båda håll, vilket innebär att arbetslivet 

påverkar hemlivet och tvärtom. Detta kan ses som en mental påverkan som antingen 

innebär segmentering (se figur 1 E) eller integrering (se figur 1 F) av domänerna. 

Segmentering innebär att arbete och privatliv hålls isär, medan integrering av domänerna 

innebär att riktningen blir mindre viktigt och ju mer vi integrerar, desto mer formbara blir 

domänerna. Enligt gränsteorin är det alltså segmentering och/eller integrering av 

domänerna som styr hur individen hanterar sina roller i gränsen mellan arbetsliv och 

privatliv. Övergången mellan domänerna påverkas av individens upplevelse i den domän 

som lämnas, exempelvis gör en intensiv eller ansträngande dag att övergången tar mer 

kraft och energi för individen att genomföra. Övergången kan även påverkas av att 

individen i sin hemdomän påminns om arbetsdomänen när arbetsrelaterade mail eller 

telefonsamtal erhålls på fritiden (Nippert-Eng, 1996). Författaren menar vidare att 

eftersom samhället är föränderligt förändras även gränserna, därmed skapas underlag för 

förändringar mentalt och även underlag till individen för att ändra sina vanor. Om 

förändringar gör att domänerna blir instabila, till exempel att individen upplever problem 

inom arbetsdomänen, kan det innebära att domänens gränser blir svårare att tränga 

igenom och att individen får svårare att mentalt släppa arbetet (Nippert-Eng, 1996). 

 

 
Figur 1 A. Två domäner X och Y. 1 B. Domäners gränssnitt. 1 C. Domäner med 

genomtränglig gräns. 1 D. Överlappande domäner. 1 E. Segmenterade domäner. 1 F. 

Integrerande domäner (Nippert-Eng, 1996) 

 

Tidigare Forskning 

Ett grundläggande antagande inom återhämtning är att det är av stor vikt att 

identifiera vad personer gör på sin fritid, samt hur individerna upplever det, eftersom det 

ger viktiga insikter i hur en individs belastningsprocess kan vändas (Sonnentag et al., 

2017). Författarna nämner att studier av avkopplande fritidsaktiviteter har visat olika 

resultat kopplat till välmående och belyser att typ av aktivitet och individuella preferenser 
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kan spela stor roll. Vidare skriver författarna att studier av sociala aktiviteter också visar 

skilda resultat, även om resultaten har visat en övervägande positiv korrelation med 

välmående (Sonnentag et al., 2017). Resultatet i van Hooff och de Pater (2017) visade att 

en högre nivå av nöje efter jobbet gav gynnsammare möjlighet till återhämtning på 

kvällen och att en lägre möjlighet till återhämtning i slutet av arbetsdagen gav lägre 

nöjesupplevelse på fritiden samma dag. Det visar vikten av att ägna sig åt nöjesaktiviteter 

efter arbetet, för att på det sättet främja återhämtningen efter arbetsdagen. I resultatet 

visades även att nöjen har en starkare korrelation med återhämtning gällande vigör och 

utmattning än avkoppling, bemästring, kontroll och mental distansering. Det framkom 

också att nöje efter arbetet indirekt kunde leda till högre välbefinnande nästa dag, 

författarna kunde dock inte konstatera ett kausalt samband eftersom studien inte var ett 

experiment (van Hooff & de Pater, 2017).  

Sambanden mellan jobbkrav, stress, välmående och återhämtning har undersökts i 

flera studier och resultaten visar sammanfattande, precis som ansträngnings-

återhämtningsmodellen, att höga jobbkrav och bristande återhämtning i förlängningen 

leder till stress och lägre välmående (Meijman & Mulder, 1998). Clinton, Conway och 

Sturges (2017) menar till exempel att en lång arbetsdag endast möjliggör en kort 

återhämtningstid efter arbetet och kan dessutom ge en arbetsupplevelse som är mer 

intensiv och svårare att släppa mentalt. Detta visas även i studien av Sonnentag och Bayer 

(2005) där resultatet visar att långa arbetsdagar och konstant högt arbetstempo har en 

negativ påverkan på den mentala distanseringen från arbetet och att bättre kvällshumör 

upplevdes om individen på sin lediga tid uppnått mental distansering från arbetet. Enligt 

Sonnentag och Fritz (2007) påverkar övertidsarbete möjligheten till mental distansering 

och avkoppling negativt, medan behovet av återhämtning minskar när en individ erhåller 

mental distansering, avkoppling och bemästring. I Sonnentag, Binnewies och Mojza 

(2010) visade resultatet att grad av mental distansering hade påverkan på relationen 

mellan psykosomatiska klagomål och jobbkrav, samt jobbkrav och engagemang för 

arbetet, eftersom låg mental distansering ledde till lägre engagemang och ökade 

klagomål, och tvärtom. Resultatet i Burke, Singh och Fiksenbaum (2010) visade att stress 

är relaterat till arbetsintensitet samt att företag kan behöva arbeta förebyggande i frågan 

och främja återhämtning genom att exempelvis tillåta vilotid i arbetet. Förutom hög 

arbetsbelastning, kan hög förväntan på tillgänglighet påverka möjligheterna att erhålla 

återhämtning. En studie med 2876 deltagare visade att hög förväntan på tillgänglighet 

under fritiden, hög mobilanvändning i arbetet samt låg kontroll av gränsen mellan arbete 

och privatliv, har samband med låg distansering från arbetet (Mellner, 2016). I samma 

studie framkom även att gränskontroll modererade relationen mellan mental distansering 

samt förväntan på tillgänglighet efter arbetstid och arbetsrelaterad mobilanvändning på 

fritiden. Det vill säga, en kontrollerad gräns mellan arbete och privatliv mitigerade de 

negativa effekterna av dem båda (Mellner, 2016).  

Författarna till tidigare studier inom återhämtning har gett flera förslag på 

framtida forskning för att fördjupa kunskapen inom ämnet. Sonnentag et al. (2017) lyfter 

behovet av att undersöka hur återhämtning kan ske när kraven i hemmet är höga och 

möjligheten att återhämta sig begränsad, samt att undersöka hur personer med arbeten 

som ofta sträcker sig över kvällar och helger lyckas hitta tid till återhämtning. Även 

Mellner (2016) lyfter behovet att ytterligare studera våra nya gränslösa arbetssituationer 

och dess relation till återhämtning och hälsa. Eftersom hemmet inte alltid är en naturlig 

plats för återhämtning föreslår Sonnentag (2012) en undersökning av hur personer kan 

återhämta sig då och då under arbetsdagen, samt att identifiera faktorer som ökar 
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möjligheterna att uppnå mental distansering, som att lägga stor entusiasm i en hobby. I 

motsats till detta och tidigare studier, som visar exempel på negativa konsekvenser av 

bristande mental distansering, föreslår Sonnentag et al. (2010) att möjliga fördelar med 

att inte distansera sig mentalt från arbetet bör undersökas. För att till exempel få 

arbetsrelaterat stöd från personer utanför arbetet kan du inte koppla bort arbetet helt på 

fritiden. Sonnentag (2012) belyser samma ämne och nämner att för individer som anser 

sig ha ett meningsfullt arbete eller en chef som lyckats tydliggöra individens bidrag till ett 

högre mål, kan jobbtankar på fritiden vara en inspirationskälla och bidra till personlig 

uppfyllelse. Sonnentag et al. (2017) skriver att ett mer differentierat perspektiv på 

fritidsaktiviteter skulle berika forskningen inom återhämtning genom att exempelvis 

vidareutveckla idén om hur individuella preferenser, återhämtningsaktiviteter och 

återhämtningsupplevelser passar ihop. Även Singh, Burke och Boekhorst (2016) 

framhäver behovet av en bättre förståelse för personlighetsfaktorer i relation till 

återhämtning, samtidigt som de framhäver behovet av att förstå sömnens roll i 

återhämtningen. Flera av forskarna förespråkar kvalitativa studier för att få nya 

erfarenheter i ämnet, djupare insikt i förståelsen för konsekvenserna av intensiva 

arbetskrav och en djupare förståelse för betydelsen av att ha kontroll på gränserna mellan 

arbete och privatliv (Mellner, 2016; Boekhorst, Singh & Burkes, 2017; Singh et al., 

2016). Förslagen från tidigare forskare indikerar att det fortfarande finns mycket kvar att 

utforska och ett behov av att få en djupare förståelse i ämnet, framförallt i dagens 

arbetssituation.  

 

Sammanfattning och Syfte 

Återhämtning från arbetet är viktigt för en individs välmående (Sonnentag et al., 

2017) och enligt ansträngnings-återhämtningsmodellen handlar återhämtning om att 

kontinuerligt återgå till en normal resursnivå (Meijman & Mulder, 1998). Enligt modellen 

kan bristfällig eller utebliven återhämtning i förlängningen leda till ohälsa (Meijman & 

Mulder, 1998), vilket tidigare studier också visat (Sonnentag et al., 2010; Sonnentag, 

2012; Boekhorst et al., 2017). En viktig del i återhämtningen är att lämna arbetet både 

fysiskt och psykiskt genom mental distansering (Sonnentag & Bayer, 2005), men med 

dagens gränslösa arbeten flyter arbetsliv och privatliv ofta samman och begränsar därmed 

möjligheterna att släppa jobbet på fritiden (Mellner, 2016). Enligt gränsteorin påverkas 

övergången mellan hem- och arbetsliv av individens upplevelse i den domän som lämnas 

och innebär exempelvis att en ansträngande arbetsdag gör övergången svårare (Nippert-

Eng, 1996), vilket tidigare studier även visat där mental distansering hämmas av hög 

arbetsbelastning (Clinton et al., 2017; Sonnentag & Bayer, 2005; Mellner, 2016). Vilken 

typ av återhämtning, samt när och hur den utförs, beror också på vad du som individ 

föredrar och behöver i den specifika situationen (Sonnentag et al., 2017; Sonnentag & 

Fritz, 2007). Syftet med studien är därför att undersöka hur individer med gränslösa 

arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka 

faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. 

Frågeställning: 

1. Hur kan en individ med ett gränslöst arbete återhämta sig och upprätthålla sin 

balans? 

2. Vilka faktorer möjliggör eller hämmar en individs återhämtningsupplevelse av en 

aktivitet? 



           ÅTERHÄMTNING FRÅN ARBETET – ATT LYCKAS HA BALANS 9 

 

 

   
 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i studien var svenska medborgare mellan 31 och 58 år som har arbetat 

i ett gränslöst arbete mellan 1,5 och 25 år. I studien ingick tre män och sju kvinnor. Åtta 

av deltagarna hade barn, fem var i förhållande (sambo eller gift) och fem var singlar. 

Deltagarna kom från olika branscher i form av IT, skola och eget företag inom 

elinstallation/värme samt massage och hälsa. Enligt teorin kan ett gränslöst arbete utföras 

nästan oberoende av tid och plats med hjälp av teknisk utrustning, vilket gett individen 

möjlighet att helt eller delvis bestämma när, var och hur arbetet ska utföras genom att 

själv planera, strukturera, identifiera och ta ansvar för sitt arbete (Allvin et al., 2006). 

Baserat på teorin var inklusionskriterierna att deltagarna skulle ha arbetat i minst ett år i 

ett arbete med möjlighet att utföra hela eller delar av arbetet oberoende av tid och plats 

med hjälp av teknisk utrustning, samt ett eget ansvar att bestämma hur arbetet utförs. 

Urvalet skedde via icke slumpmässigt bekvämlighetsurval, det vill säga författarna till 

studien valde deltagare som fanns tillgängliga (Bryman, 2011). 

För samtliga intervjupersoner (IP) var det teknisk utrustning såsom dator, mobil, 

videoutrustning och Internet som möjliggör att de kan utföra delar av arbetet oberoende 

av tid och plats eftersom verksamheterna är IT-baserade. IP1 jobbade sedan 2,5 år inom 

IT och uttryckte en full frihet att välja hur arbetet utförs och stor frihet gällande tid och 

plats över veckans alla dagar. Av arbetsveckans 40 timmar jobbade deltagaren vanligtvis 

8-16 av dessa hemma eller på annat ställe, såsom stranden. IP2 hade arbetat inom IT i 25 

år i olika roller men alltid med möjlighet att kunna utföra arbetet både på och utanför 

kontoret och ordinarie kontorstid, vilket även medfört att deltagaren ofta har arbetat mer 

än de ordinarie 40 timmarna. IP3 hade arbetat inom IT med liknande arbetsuppgifter på 

nuvarande bolag i sex år med stor möjlighet att själv dra gränserna för när, var och hur 

arbetet utfördes, vilket ofta lett till jobb hemma i soffan på kvällen och en eller två dagars 

jobb hemma per vecka. IP4 hade jobbat på nuvarande IT-bolag i 11 år i olika roller med 

lite varierad möjlighet att påverka när och var arbetet utförts, men har alltid jobbat minst 

en dag i veckan hemma och ofta varit iväg och tränat mitt på dagen eftersom viss del av 

arbetet utförts hemma på kvällarna. IP5 hade jobbat i olika roller inom IT i 24 år och 

uttryckte stor möjlighet att välja både var, när och hur arbetet utförs, där endast 20 % av 

arbetstiden var styrd till en specifik plats, och deltagaren valde att jobba 8-10 timmar per 

vecka hemma. IP6 hade jobbat inom IT i 1,5 år och kunde styra ungefär hälften av sin 

arbetstid helt fritt, men ofta mer, och valde ibland att jobba hemma tre dagar i rad men 

generellt cirka två dagar i veckan. IP7 hade sedan 13 år arbetat som lärare inom 

grundskolan och exempelvis planering och genomgång av inlämningsuppgifter utfördes 

på egen vald tid och plats, vilket ofta skedde i genomsnitt två timmar i veckan och mer 

vid behov. IP8 var sedan 1,5 år lärarvikarie på heltid och använde cirka två arbetstimmar 

i veckan till planering och bedömningsarbete på egen vald tid och plats. IP9 arbetade på 

eget företag inom elinstallation och värme och utförde sedan två år tillbaka företagets alla 

administrativa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna bestämde deltagaren själv över och de 

tog cirka 20 timmar per vecka i anspråk. IP10 har haft eget företag i tio år inom 

massage/hälsa samt uppbyggnad av hemsidor. Deltagaren utförde planering, bokföring 

och marknadsföring under fem till tio timmar i veckan, ofta på lokala caféer. 

 

Instrument 

Den genomförda studien var kvalitativ för att fånga nyanser i deltagarnas 

återhämtningsupplevelser, då detta kan skiljas åt mellan individer. Materialet som 
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användes var semistrukturerade intervjuer, där deltagarna både fick frågor som skapats i 

förväg och spontana följdfrågor under intervjun. Syftet med de semistrukturerade 

intervjuerna var att kunna stimulera spontant berättande och tillåta deltagarna att ge sina 

egna beskrivande exempel utan att leda svaren. En intervjuguide skapades (se bilaga A) 

och användes som underlag och var grunden i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuguiden skapades av författarna till föreliggande studie men med det teoretiska 

ramverket som grund för att säkerställa att fokus i intervjuerna var korrekt. 

Intervjuguiden bestod av olika delar, där intervjun inleddes med deltagarens bakgrund för 

att låta deltagaren bli bekväm i situationen och sedan successivt komma in på rätt ämne. I 

huvuddelen av intervjun hanterades ämnet återhämtning och frågorna och diskussionen 

gav deltagarna möjlighet att, utifrån sina egna ord, berätta deras syn på återhämtning. 

Intervjuguiden avslutades med ett par frågor såsom “Är det något du skulle vilja 

tillägga?” och även med en upprepning av delar av den etiska informationen. 

 

Procedur 

En pilotintervju genomfördes för att verifiera intervjuguiden och få en uppfattning 

om tidsåtgången, vilket resulterade i små justeringar i intervjuguiden. Därefter 

genomfördes förfrågan om deltagande och i samband med det fick samtliga personer ett 

informationsbrev med beskrivning av syftet med studien (se bilaga B), kort praktisk 

information om intervjun såsom tidsåtgång, att deras deltagande är helt frivilligt, att de 

kan avbryta sin medverkan när som helst utan att ange orsak samt att personuppgifterna 

behandlas konfidentiellt. Om personen valde att delta i studien bokades intervjutillfället 

in på en passande plats för individen och med goda tidsmarginaler för att undvika en 

stressad situation, samt för att möjliggöra tid för frågor och information, både före och 

efter intervjun. Samtliga respondenter informerades även under intervjun om studiens 

syfte, etiska förutsättningar och om rätten att avsluta sin medverkan när som helst och 

utan att ange orsak till varför. Författaren säkerställde också att respondenten tillät att 

intervjun spelades in och gav respondenten möjlighet att ställa frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För säkerhets skull gjordes ljudinspelningarna med två enheter och för 

att skapa en trygg miljö för deltagarna genomfördes samtliga intervjuer av endast en av 

författarna, eftersom en intervju med två stycken kan upplevas som en negativ 

maktbalans av respondenten. Författaren hade diverse hjälpmedel under intervjun, såsom 

dator, block och penna för att kunna göra anteckningar, vilket intervjupersonen även 

informerades om. Under intervjun signerades informerat samtycke (se bilaga C) och 

samlades in av författaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna utgick från studiens 

intervjuguide men under respektive intervju gjordes anpassningar utifrån vad den 

intervjuade berättade, vilket ledde till att följdfrågorna skilde sig åt beroende på svaren 

och berättelserna från respondenterna. Författarna var noga gällande användning av ett 

etiskt förhållningssätt genom att bemöta respondenterna respektfullt, agera enligt 

tystnadsplikt och ge noggrann information (Kvale & Brinkmann, 2014). I slutet av 

intervjun fick respondenterna avslutande frågor som berörde deras upplevelse av 

intervjun och om de önskade att göra några tillägg. Samtliga intervjuer skedde genom 

fysiska möten och majoriteten av dem varade cirka 60 minuter, men tiden varierade 

mellan 40 och 120 minuter. Efter att ljudinspelningen stängts av följdes varje intervju av 

ett samtal kring reflektionerna från intervjun, där den intervjuade fick möjlighet att samla 

tankarna lite. I samband med detta noterade författaren eventuella reflektioner kring det 

som skett under mötet men som inte framkommer i transkriberingen (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  



           ÅTERHÄMTNING FRÅN ARBETET – ATT LYCKAS HA BALANS 11 

 

 

   
 

 

Analysmetoder 

När intervjuerna genomförts gjordes ordagranna transkriberingar av dem, för att 

öka tillförlitligheten, och efter det analyserades de utifrån modellen av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017). Det språk som deltagarna använde återgavs så precist som 

möjligt både vid transkribering och citering i resultatet. Under processen avkodades även 

deltagarnas identitet och arbetet omfattas därmed inte av dataskyddsförordningen. För att 

skapa förståelse för helheten lästes de transkriberade intervjuerna först noggrant igenom 

av båda författarna, utan att markera delar av texten, och när de lästes andra och tredje 

gången markerades de meningsenheter som ansågs relevanta för studiens syfte (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). I nästa steg skedde en kondensering, som innebar att 

samtliga meningsenheter kortades ner till kondenserade meningsenheter för att bli mer 

lätthanterliga, dock utan att förlora deras väsentliga innehåll och betydelse. 

Meningsenheten “Då vet jag att jag behöver gå undan en stund, då behöver jag oftast vara 

själv.” blev till exempel den kondenserade meningsenheten “Tar en paus i ensamhet”. I 

nästa steg abstraherades de kondenserade meningsenheterna genom att de delades in i 

koder som kort beskrev innehållet i dem och sedan i underkategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Koden till föregående exempel blev “Pausa”, underkategori 

blev “Mental avkoppling” och hamnade i kategorin “Avkoppling” tillsammans med 

underkategorin “Fysisk och mental avkoppling”. Mängden data gällande faktorerna var 

inte tillräckligt stor från intervjuerna för att skapa underkategorier och författarna valde 

därför att endast skapa kondenserade meningsenheter, koder och kategorier i den 

innehållsanalysen. Författarna diskuterade både skillnader och likheter mellan 

intervjuerna och undersökte därmed hur respondenterna uttryckte sina olika exempel på 

återhämtningsupplevelser och vilka faktorer som möjliggör deras återhämtnings-

upplevelse av en aktivitet. I analysens sista del delades all data in i domäner, kategorier 

och teman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I tabellen med innehållsanalysen 

skrevs antalet gånger en meningsenhet, kod och dylikt framkommit i intervjuerna och 

tabellen sorterades även utifrån det, vilket innebär att det som framkommit flest gånger 

ligger överst i tabellen (se bilaga D). I analysen användes en abduktiv ansats som innebär 

en förflyttning och rörelse mellan induktiv och deduktiv, eftersom de identifierade 

meningsenheterna för hur individerna återhämtar sig matchades mot de etablerade 

begreppen av Parkinson och Totterdell (1999) och Sonnentag och Fritz (2007) medan 

faktorerna, som påverkar individernas återhämtningsupplevelser av en aktivitet, inte 

matchades mot någon etablerad teori. Deduktiv ansats innebär att analysen görs utifrån ett 

kodningsschema som i förväg är utarbetad, baserat på till exempel en modell eller teori 

och i denna ansats har författarna rört sig från det abstrakta och generella till det mer 

konkreta genom att gå från modellen och teorin till de konkreta berättelserna i 

individernas berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En induktiv ansats 

innebär att en mer förutsättningslös analys görs genom att söka efter mönster i datan 

utifrån hur individerna berättat om sina upplevelser. På det här sättet har författarna rört 

sig från det konkreta till det abstrakta och generella, vilket blir den teoretiska förståelsen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Resultat 

Resultatet i studien presenteras utifrån två teman, återhämtningsupplevelser och 

faktorer som möjliggör eller hämmar en individs återhämtningsupplevelse av en aktivitet, 

och med utgångspunkt i innehållsanalysen som resulterade i följande domäner: 
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distraktion och deltagande samt individ- och situationsbaserade faktorer. Detta 

presenteras i fyra analysscheman (se bilaga D), i Tabell 1 nedan och i text med citat från 

respondenternas svar. Resultatet visar sammanfattningsvis att en grundläggande 

förutsättning för samtliga respondenternas återhämtning är att ta kontroll över både sitt 

arbetsliv och privatliv, vilket ibland innebär att individen drar en gräns mellan dem båda 

och ibland låter dem flyta samman. Det viktiga är att du som individ har upplevelsen av 

kontroll och möjligheten att styra det utifrån respektive situation. Resultatet visar även att 

återhämtningsupplevelserna ofta leder till mental distansering, men inte alltid, och att 

samma typ av återhämtningsaktivitet kan göras både på arbetstid och fritid, där val av 

aktivitet görs utifrån individens behov och den specifika situationen. 

 

Tabell 1  

 

Översikt över domäner, kategorier och teman 

 

Domäner Kategorier Teman 

Distraktion Avkoppling 

Bemästring 

Nöje 

 

 

Återhämtnings- 
upplevelser 

Deltagande Kontroll 

Socialt stöd 

Individbaserade 

faktorer 

Individuell preferens 

Energinivå 

Grad av medveten närvaro 

Stressnivå 

 

Faktorer som möjliggör 

eller hämmar en 

individs återhämtnings- 

upplevelse av en 

aktivitet Situationsbaserade 

faktorer 

Grad av socialisering 

Grad av autonomi 
Jobbsituation 

Grad av variation 

 

Distraktion 

Domän distraktion skapades utifrån kategorierna avkoppling (83), bemästring 

(68) och nöje (37) och tillhör temat återhämtningsupplevelser. Samtliga kategorier 

handlar om att distrahera sig från arbetet, vilket ibland innebär full mental distansering 

och ibland inte. 

 

Avkoppling. Innehållsanalysen visade att avkoppling (83 av 188) är en av de 

viktigaste återhämtningsupplevelserna för respondenterna och den mest framträdande i 

domänen distraktion. Majoriteten av exemplen var aktiviteter där respondenterna även 

vill uppnå mental distansering, förutom vid självreflektion och pauser som kan vara 

jobbrelaterade. Avkoppling uttrycktes i återhämtningsaktiviteterna vila, pausa (från 

arbetet), medvetenhetsövningar, sova och varva ner, som de bland annat gjorde genom att 

ta det lugnt, slappa framför TV:n och gå på massage. Enligt några av respondenterna var 

avkoppling i princip den enda återhämtningen som efterfrågas på fritiden, i alla fall i 

intensiva jobbperioder, och exemplifieras i “Dom dagarna som det har varit väldigt 

mycket så vill jag inte göra någonting”. När det redan har gått för långt kan behovet av 

avkoppling bli akut och det framkom i citatet “(Efter en allvarlig incident) Då var det 
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väldigt mycket överlag att jag bromsade alla aktiviteter ett tag och tog fokus på andra 

saker, då var det sjukskrivning”. Majoriteten av respondenterna uttryckte erfarenheter av 

sjukskrivning på grund av stress och för att undvika att hamna där igen har avkoppling 

blivit en av deras viktigaste återhämtningsupplevelser. 

Samtliga avkopplingsaktiviteter som nämndes av respondenterna kan utföras både 

under och efter ordinarie arbetstid, samt både i arbets- och hemmiljö. Exempel i 

respondenternas svar är att gå undan och lyssna på en podcast eller musik, alternativt att 

bara pausa i ensamhet på kontoret och att titta på ett serieavsnitt på Netflix eller ta en 

powernap mitt på dagen när du arbetar hemma. Några av respondenterna nämnde sömn 

som en viktig del i deras återhämtning, där nattsömnen är av störst vikt och uttrycks i 

“Återhämtning är att jag har en bra sömn och kan känna mig pigg och alert på dagen.”, 

men två av respondenterna sa även att de ibland tar en powernap på arbetstid, antingen på 

flyget, tåget eller hemma. En av respondenterna uttryckte svårigheterna i att inse när du 

faktiskt behöver ta en paus och att du proaktivt behöver pausa, även om du inte känner att 

du behöver det, och en annan uttryckte också vikten av kontinuerliga pauser i: 

 

Om jag ska skriva en rapport som är lång /.../ sitta flera timmar med den och sen 

känner jag efter ett tag att jag behöver göra något annat /.../ surfar på nätet /.../ som 

inte har med jobbet att göra och det blir min mentala avkoppling. 

 

Bemästring. Vidare visade analysen att bemästring (68 av 188), i form av fysisk 

aktivitet, struktur och utveckling också är en viktig återhämtningsupplevelse för samtliga 

respondenter. Det som var tydligt i denna kategori var att aktiviteterna ofta syftar till att 

uppnå mental distansering från arbetet, förutom när det handlar om att lära sig nya, 

intressanta, jobbrelaterade saker eller att planera och strukturera arbetet. Fysisk aktivitet 

förekom i samtliga respondenternas svar, såsom gymträning, utevistelse, springa en 

runda, yoga och fysiskt hemarbete. Att planera, ha ordning och reda, samt uppnå mental 

och personlig utveckling nämndes också av samtliga och för flera av respondenterna var 

detta en grundförutsättning för att skapa ett lugn och/eller berika sitt liv genom att stilla 

sin nyfikenhet. Vikten av att prioritera träningen, att göra den under arbetstid utan dåligt 

samvete, och vilka effekter den ger tydliggörs i följande citat: 

 

Sticka ifrån jobbet och vara borta på lunchträning i 1,5-2 timmar utan att ha minsta 

dåligt samvete för det för jag vet att den investeringen i tid kommer göra att jag håller 

längre och sen vet jag också att jag pitchar in lite tid här och där på kvällar och helger. 

 

Fysiskt hemarbete uttrycktes i att jobba med händerna genom att exempelvis jobba i 

trädgården, mecka med bilen och göra renovering i huset, som visas i “Jag har lagt lite 

golv och så hemma, det är också en fysisk ansträngning, man är helt slut efteråt och 

svetten bara rinner och sen står man där med ett helt nytt golv /…/ Det är ju grymt.”. 

Inom struktur uttrycktes återhämtningsupplevelsen bemästring i att klarmarkera 

uppgifter i checklistor och i behovet av att ha hemmet i ordning för att kunna slappna av 

på jobbet. Planering, som också uttrycktes som en del i bemästring, visas i “Oftast 

blockerar jag de dagarna helt i kalendern och om personer måste ha någonting så tar vi ett 

möte på eftermiddagen, då har jag avsatt den dagen till återhämtning.”. Samma 

respondent uttryckte behovet av att planera med tidsmarginal för att få ett lugn och 

återhämta sig, vilket också uttrycktes av två andra respondenter.  
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Sista underkategorin i bemästring är utveckling och exemplifierades som att lära 

sig mer inom områden som anses intressanta av respondenten, såsom teknik, historia, 

politik och övrig samhällsrelaterad kunskap, samt att stimulera och rensa hjärnan genom 

korsord, att lägga patients eller läsa svåra texter och att lära sig något nytt. Även detta kan 

utföras både under och efter arbetstid enligt respondenterna, och under arbetstid kan det 

ske på jobbresor genom att du till exempel utnyttjar tiden på tåget till att läsa eller lyssna 

på något för att lära dig. I citatet nedan förklarar en av respondenterna upplevelsen av 

utveckling som är jobbrelaterad, men sker på fritiden: 

 

Hör nåt på tv:n och tänker att jag kan använda det i jobbet och vill då läsa lite om det 

direkt /.../ Jag ser inte det som en arbetsbelastning för det kickar mina endorfiner för 

jag läser något som jag anser är intressant och kul /…/ får jag också en ny energi.  

 

Nöje. Nöje (37 av 188) uttrycktes i form av att göra positiva saker som gläder 

och/eller är av intresse, samt att socialisera med familj och vänner och framkom i åtta av 

intervjuerna. Tydligt i respondenternas svar var att nöje, förutom att göra kul saker och 

må bra, alltid handlar om att försöka nå full mental distansering, de uttryckte dock 

svårigheter i både att få återhämtning och ha viljan att hitta på roliga saker när arbetet är 

alltför intensivt. Att hitta på glädjande saker exemplifieras som att lyssna på bra musik, 

gå på konserter eller lägga tid på en hobby, som att sjunga i kör. Flera av respondenterna 

uttryckte även att de gärna gör kreativa saker på fritiden, exempelvis att måla tavlor, 

skriva böcker, laga mat, fotografera och plantera och fixa i trädgården, som visas i: 

 

Jag kan komma hem efter jobbet och känna att det har varit en stökig dag eller rörigt 

och då kan jag gå ut och plantera tre grejer på en halvtimme och sen är allting borta, 

bara helt släppt, det är helt magiskt. 

 

Ytterligare exempel på nöje är att engagera sig i annat än jobbet, som att vara i kontakt 

med sin andlighet och vara engagerad i grannsamverkan, samt att unna sig god och nyttig 

mat, både på fritiden och under arbetsdagen: 

 

På mitt förra jobb så var jag mycket ute och åt man frukost så stod man sig till kvällen 

/…/ otroliga variationer i blodsockret, beroende på vad man gör så kan man pusha det, 

men det är också en sån återhämtning /…/ att äta nyttigt och att äta överhuvudtaget. 

 

Sista underkategorin inom nöje är att socialisera genom att umgås med familjen 

och vännerna på olika sätt. Att socialisera uttrycks av respondenterna i att hitta på saker 

tillsammans som att gå på bio, gå ut och äta och sjunga i kör, eller att bara ha tid och 

energi att orka umgås med dem efter jobbet. Flera av respondenterna uttryckte vikten av 

familj och vänner och att tiden med dem är viktigare än jobbet, som exemplifieras i ” Jag 

vill inte komma hem efter jobbet och inte hinna umgås med familjen, det känns ju inte 

bra, så det är jätteviktigt med min relation och min familj är superviktiga i mitt liv, 

mycket viktigare än jobbet faktiskt.”. 

 

Deltagande 

Domän deltagande skapades utifrån kategorierna kontroll (153) och socialt stöd 

(17) och tillhör temat återhämtningsupplevelser. Samtliga kategorier handlar om att du 
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som individ deltar aktivt i det som görs, vilket ibland innebär full mental distansering från 

arbetet och ibland inte. 

 

Kontroll. I analysen identifierades kontroll (153 av 170) som den mest 

återkommande återhämtningsupplevelsen i domän deltagande och av samtliga 

identifierade återhämtningsupplevelser (153 av 358). Kontroll nämndes av samtliga 

respondenter flera gånger och i olika former, i gränssättning, att sätta egna gränser och 

begränsningar, och autonomi, att styra och välja själv. Upplevelsen av kontroll gäller 

både i arbetslivet och privatlivet, vilket innebär att det ibland handlar om att även försöka 

uppnå mental distansering från arbetet och ibland inte. Gränssättning handlar om att ta 

kontroll över både arbetsliv och privatliv genom att säga ifrån, tydliggöra förväntningar, 

prioritera det viktigaste och sig själv, begränsa arbetstiden och sin tillgänglighet, samt att 

sätta gräns mellan arbete och privatliv. Några av dem exemplifieras i citaten “Jag säger 

nog till /.../ "Nä det går inte". Det har jag inte gjort innan men jag var sjukskriven fyra 

månader då för några år sedan och har lärt mig.” och: 

 

Jag tror oftast att jag är ganska bra på att balansera det, inser att jag har jobbat mycket 

och har inte dåligt samvete – ”Då så, nu slutar jag vid lunchtid på fredagen” /…/ Jag är 

fortfarande tillgänglig på telefon och så men jag kanske inte skulle kolla mailen. 

 

Att ta kontroll i form av begränsad tillgänglighet gör respondenterna genom att 

begränsa sin arbetstid och teknikanvändning, jobba hemma, använda olika inställningar i 

teknikutrustningen och boka extra ledighet vid behov. Begränsar arbetstiden gör 

respondenterna exempelvis genom att undvika övertidsarbete och ta sovmorgon efter 

långa arbetsdagar och begränsad teknikanvändning innebär att de inte svarar i telefon om 

de inte har tid, inte ringer tillbaka till dem som inte lämnar meddelande och att de endast 

kollar mailen vid specifika tidpunkter. Fördelen med detta uttrycks i “Det jag gjorde då 

var att jag kopplade bort mailen och telefonen, så gjorde jag EN uppgift och gjorde den 

skitbra och sen var den över och då släpper ju hela 'måstet' och hela den grejen.”. 

Fördelarna med att jobba hemma är, enligt respondenterna, framförallt kravlöshet, att 

undvika måsten, kunna ha bekväma kläder, spara tid och undvika stress genom att slippa 

vissa morgonrutiner och att kunna göra vardagssysslor parallellt med jobbet. Att det 

upplevs återhämtande att jobba hemma uttrycks i ”Då planerar jag att jag jobbar hemma 

dagen efter. Delvis för att jag vet att jag får återhämtningen och delvis, om jag behöver 

återhämtningen, så kan jag sova längre också.”. Användning av tekniska inställningar för 

att minska pressen exemplifierades i att ta bort alla notifieringar och pushmail, samt att 

använda frånvarofunktionen i telefonen och/eller mailen när du sitter i möte, workshop 

eller har mycket att göra.  

En stor del i respondenternas gränssättning och upplevelse av kontroll är att sätta 

gränser mellan arbete och privatliv, framförallt de som har erfarenhet av sjukskrivning, 

som visas i “Livsviktigt. Jag är inte mitt jobb. Jag VAR mitt jobb, det var därför jag blev 

sjuk, jag blev ju helt slut.”. Även här uttryckte respondenterna att de sätter gränser genom 

att begränsa sin tillgänglighet och användning av den tekniska utrustningen genom att 

alltid ha en mobil i arbetet och en annan privat, ta bort mailen från den privata telefonen 

och att begränsa hur och var du använder den tekniska utrustningen i hemmet. Några av 

respondenterna uttryckte också vikten av att släppa jobbet på vägen hem, för att verkligen 

kunna vara i hemmet när du väl kommer hem. 
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Underkategorin autonomi uttrycktes av respondenterna både kopplat till arbetsliv 

och privatliv. I arbetslivet handlar det om att kunna välja och styra arbetet själv, så att du 

arbetar med det du trivs med, samt att själv välja hur och när du låter jobb och privatliv 

flyta samman. Att välja rätt typ av arbete kan till exempel handla om att jobbet får dig att 

känna dig lugn, som uttrycks i citatet ”Men så fort jag börjar massera så är det som nåt 

händer /…/ och så märker jag att jag själv börjar bli lugn.”. Att själv bestämma när du 

utför ditt arbete kan innebära att du gör vissa uppgifter, såsom bokföring eller något du 

tycker är intressant, när du själv vill det, vilket ibland innebär en fredagskväll och ibland 

på helgen. Att själv låta arbete och privatliv flyta samman är vanligt förekommande 

enligt respondenterna och visas i nedanstående citat: 

 

Det innebär ju också att jag plockar in en del privatliv i det som är "normalt 

jobbspann" /.../ privata ärenden med gott samvete under jobbtid om jag levererar 

tillbaka till jobbet när det krävs på kvällar och helger, eller om jag löser min uppgift. 

 

Majoriteten av respondenterna, sju stycken, uttryckte även vikten av att ha autonomi på 

fritiden, framförallt i form av att ha en fri och obokad fritid att göra vad de vill med. Flera 

av dem nämnde det ett flertal gånger under intervjun samt att de ibland väljer att göra 

ärenden på den tiden, men att de helst väljer att göra ingenting som syns i: 

 

Återhämtning har blivit någonting som bara är ett blankt papper /.../ ett helt oplanerat 

liv som man kan göra vad man vill med men som inte har några åtaganden, inte har 

några krav på sig, inget som ska läggas in i agendan eller så. 

 

En av respondenterna uttryckte sitt behov av att aldrig boka in mer än en av helgdagarna 

eller två av veckodagarna eftersom det måste finnas utrymme för återhämtning och/eller 

spontana saker och att det är lika viktigt oavsett om jobbet är intensivt eller inte. Att 

skapa denna fria fritid kan ibland handla om att avboka aktiviteter och endast göra det 

nödvändigaste, som att gå och handla, utan att ge sig själv dåligt samvete. Det kan också 

handla om att redan vid förfrågan skapa ett utrymme för att kunna avboka aktiviteten, 

vilket uttrycks i: 

 

"Det låter jättetrevligt, behöver du ha ett svar nu så kommer det bli nej men kan jag 

bestämma mig samma dag baserat på dagsformen, om det inte känns bra, då kommer 

jag svara ja nu". Då blir ju det ett lugn för mig själv /…/. 

 

Socialt stöd. Socialt stöd framkom i sju av intervjuerna och innebär att ta 

hjälp, antingen av kollegor på jobbet, av personer på fritiden eller via 

professionellt stöd. Enligt respondenterna är behovet av hjälp ofta jobbrelaterat, 

direkt eller indirekt, vilket innebär att denna återhämtningsupplevelse oftast inte 

leder till mental distansering. Det jobbrelaterade stödet kan innebära att du går till 

en kurator, psykolog eller får stöd av närmsta chef vid utbrändhet och 

sjukskrivning. Det kan även innebära vardagligt stöd av kollegor som uttrycks i: 

 

Bästa återhämtningen är ju när man lyckas sitta med några kollegor och snacka en 

stund innan man går hem, den här inofficiella debriefingen eller inofficiella mötena, 

man kan skratta lite och säga ”Så här gjorde jag” och ”Hur gick det på den lektionen?” 
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Direkt och indirekt jobbrelaterat stöd kan även erhållas av familjen på fritiden, framförallt 

i intensiva jobbperioder, men också för att jobbet är så stor del av ens liv och visas i: 

 

Arbetet är ju en sån stor del av vad man gör och om jag ska stänga av när jag är 

hemma, så… Jag fixar inte att göra det för jag sitter ju och pratar om jobbet hemma 

och bollar idéer "Vad ska jag göra här?" och sånt. 

 

Individbaserade Faktorer 

Domän individbaserade faktorer skapades utifrån kategorierna individuell 

preferens (37), energinivå (16), grad av medveten närvaro (4), och stressnivå (2). 

Samtliga kategorier tillhör temat faktorer som möjliggör eller hämmar en individs 

återhämtningsupplevelse av en aktivitet. 

 

Individuell preferens. Den mest framträdande individbaserade faktorn i temat 

faktorer som möjliggör eller hämmar en individs återhämtningsupplevelse av en aktivitet 

var individuell preferens (37 av 59). Det nämndes flest gånger och av majoriteten av 

respondenterna och uttrycktes i kroppssignaler, insikter och personlighetsdrag. Att lyssna 

på ens kroppssignaler och göra det som du mår bra av uttrycktes av majoriteten av 

respondenterna, som sa att träning, städning, vissa typer av arbetsuppgifter, att få vara 

kreativ och att avklara en stor mängd arbete kan få dem att må bra. Exempel på hur det 

påverkar dem uttrycks i “Det är väl bara att jag märker hur jag påverkas av träning, jag 

påverkas positivt, känner mig piggare, får mer energi, jag märker att jag går verkligen in i 

träningen och ut från allt annat.”. Flera av dem sa också uttryckligen att de tror att val av 

återhämtningsaktivitet är väldigt individuellt och att det därmed är viktigt att lära känna 

sig själv, sina signaler och att agera enligt dem. Exempel på detta uttryckts i citaten: 

 

Det är svårt att göra en förändring innan man är medveten om dem själv, när det gäller 

återhämtning och såna grejer, men jag tror också att när man väl har kommit in på det 

måste man prova sig fram och se vad man själv tycker. 

 

Respondenterna uttryckte att arbetet både kan ge och ta energi, och att du även där 

behöver lyssna på dina kroppsignaler för att avgöra om en aktivitet möjliggör eller 

hämmar återhämtningsupplevelsen. I nedanstående citat beskrivs skillnaderna:  

 

Att sitta hemma och efter arbetstid dra igång ett mail som ger en negativ smak, drar 

igång en process i kroppen som inte är bra. /…/ olust, oro och sånt, men roliga saker 

som kan vara utvecklande för jobbet eller som påverkar andra saker positivt, det ger 

energi. 

 

En respondent uttryckte att en intensiv arbetsdag där mycket har avklarats ger energi, inte 

stress, och att ledighet inte är den primära återhämtningsupplevelsen, vilket uttrycks i: 

 

Alltså ledighet i sig, att vara borta fysiskt från jobbet, har aldrig varit min främsta 

återhämtningsmetodik så jag har ganska mycket sparad semester och jag mår bra ändå 

/…/ Om jag skulle va ledig 3 veckor över sommaren kontra 6 veckor, så skulle jag nog 

inte komma tillbaka mer utvilad för det. 
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Individuell preferens handlar, enligt respondenterna, även om att göra olika 

insikter som antingen medfört att de har lärt sig hur olika aktiviteter påverkar dem vid 

olika tillfällen eller lett till en annan syn på vad som är viktigt och inte. Att insikterna har 

lett till en förändrad syn kan handla om att inte ta allt på för stort allvar och sänka pressen 

på sig själv, att vara nöjd med det du har, att livet inte bara handlar om att hela tiden 

jobba mer och tjäna mer pengar, samt att lära sig att njuta av ledighet. Hur insikterna har 

lett till medvetenhet om hur aktiviteter upplevs i olika situationer uttrycks i “Det är 

likadant med musik. /.../ Jag har lärt mig att jag oftast löser problemen då eller få den nya 

energin eller den återhämtning jag behöver.”  

Personlighetsdrag är också en del av den individbaserade faktorn individuell 

preferens. Flera av respondenterna visade sig vara väldigt ambitiösa, vilket kan skapa en 

prestationsångest och därmed hämma återhämtningsupplevelsen av aktiviteten genom att 

individen sätter för hög press på sig själv eller genom att individen anser att det alltid 

finns ett behov av att prestera och därmed inte tillåter sig att pausa. Exempel visas i 

citatet “Jag såg ALLA pauser, allt från lunch till varenda rast, som outnyttjad arbetstid 

/…/ att ha en paus och inte snacka jobb - då börjar det krypa i hela mig.”. Samma 

respondent uttryckte också svårigheterna i att njuta av ledigheten efter att ha blivit avlyft 

från jobbet på grund av utmattning “Samtidigt då så känner man sig… det blir ju ett 

otroligt tomrum om vi nu pratar återhämtning så tar det ju ett långt tag innan man 

börjar… Det var lite tufft får jag säga, det var jättetufft.”. Ett annat personlighetsdrag som 

kan hämma individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet är kontrollbehov, 

exempelvis när individen har svårt att släppa jobbet för att den undrar hur det ska gå eller 

inte kan njuta av upplevelser som individen själv inte har kontroll över. 

 

Energinivå. Innehållsanalysen visade att flera av respondenternas val av 

återhämtningsaktivitet påverkas av vilken energinivå (16 av 59) de har och att det kan 

vara på fysisk och/eller mental nivå. En låg energinivå kan innebära att du bara vill vara 

hemma eller somnar i biosalongen, alternativt att du inte orkar ta in ny information, gå på 

körsång eller träna, som visas i: 

 

Den går lite hand i hand, för är det mycket att göra så blir det ingen återhämtning men 

är det lite så blir det mer träning, för då orkar jag /…/ Egentligen så borde man inte 

göra det, jag vet, men alltså bara tanken på att gå och träna när man har mycket att 

göra, det finns ju inte. För att jag är så jävla slut. 

 

Hur energinivån påverkar respondenternas val av återhämtningsaktivitet visas även i “Då 

sätter jag på min ljudbok och är jag alldeles för trött i huvudet så sätter jag på musik” och 

“Då kan jag nästan behöva vara helt själv, inte ens med min flickvän, utan helt själv. Jag 

vill inte göra någonting, inte ens ha tv:n på utan bara lyssna på musik och få energin 

därifrån och bara ladda om.”.  

I den situation respondenterna befinner sig idag belastas de framförallt mentalt i 

arbetet och en av respondenterna menade att energin inte finns att belastas mentalt även 

på fritiden “Alltså det skulle jag inte orka. Just nu, efter att ha pluggat ganska nyligen, att 

läsa något utöver text på tv är inte så lockande faktiskt /.../ Idag är man ju trött i huvudet, 

inte i kroppen.”. Samma respondent berättade om en tid med ett fysiskt ansträngande jobb 

och att det då fanns energi till mental utveckling på fritiden, samt att det var roligt att lära 

sig något annat. En annan respondent gjorde också kopplingen mellan det mentala och 

fysiska och sa följande: 
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Jag har haft en del såna helger den här hösten där jag har hjälpt kompisar renovera och 

då är det mycket fysiskt /.../ mentalt återhämtad efter en sån helg för jag har fått en 

social stimulans och en grej som har gjort att jag helt och hållet har kopplat bort jobbet 

/.../ däremot kommer ju kroppen att vara trött. 

 

Grad av medveten närvaro. En annan individbaserad faktor som möjliggör eller 

hämmar återhämtningsupplevelsen av en aktivitet var, enligt två av respondenterna, grad 

av medveten närvaro (4 av 59). För att kunna njuta och få den återhämtningsupplevelse 

du behöver av en aktivitet krävs en närvaro i stunden och det uttrycks i: 

 

Man kan ju se återhämtning som att man kan uppskatta andra saker i livet än arbetet, 

att se att man är frisk, att det är en vacker dag, att ens barn mår bra eller vad som helst, 

och ta in det och njuta utav det. Det kan ju vara en typ av återhämtning.  

 

Stressnivå. Stressnivå (2 av 59) nämndes som en individbaserad faktor av två av 

respondenterna. En respondent menar att huruvida det är stressigt eller lugnt i jobbet 

påverkar möjligheten att se meningsfullheten i arbetet och därmed möjligheten att erhålla 

återhämtning. Den andra respondenten säger följande om hur stressnivån påverkar 

upplevelsen av massage: 

 

För massagen sätter sig inte lika bra om man är uppe i varv innan, så det är viktigt. 

Man har lärt sig att det inte är värt att åka dit 5 minuter innan, för då kommer det inte 

ge någonting, då är det bättre att skita i det faktiskt. 

 

Situationsbaserade Faktorer 

Domän situationsbaserade faktorer skapades utifrån kategorierna grad av 

socialisering (13), grad av autonomi (8), jobbsituation (6) och grad av variation (5). 

Samtliga kategorier tillhör temat faktorer som möjliggör eller hämmar en individs 

återhämtningsupplevelse av en aktivitet. 

 

Grad av socialisering. Grad av socialisering (13 av 32) var mest förekommande i 

situationsbaserade faktorer som möjliggör eller hämmar återhämtningsupplevelsen av en 

aktivitet och exemplifieras av respondenterna utifrån mängd sociala aktiviteter, relationer 

och mängd hjälp. Mängd sociala aktiviteter uttrycktes av respondenterna som att de gillar 

att socialisera, i lagom dos, och ibland kan du behöva bara vara själv eller hemma med 

familjen. Exempel på hur grad av socialisering kan påverka respondenterna uttrycks i 

“För mig tror jag att det är det sociala /…/ som kan dränera på energi. Samtidigt så kan 

det också vara att vissa sociala aktiviteter med lagom mycket folk kan tillföra energi 

istället, det handlar om balansen hela tiden.” och nedan: 

 

För mig är den bästa återhämtningen när jag inte har nåt planerat. Känner jag att det 

pockar på att man vill göra nåt, då finns det ganska tillgängligt folk som vill ta ett glas 

vin eller nåt och det kan räcka med en timma, sen är man nöjd. 

 

Relationers påverkan exemplifieras av en respondent i relationen till dottern, en relation 

som tidigare innehöll mycket bråk och därmed begränsade tiden de umgicks, men som nu 

ger glädje och viljan att umgås mer. Relationers påverkan uttrycks av en annan 
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respondent enligt följande ”I rätt team och det fungerar bra, då är det helt underbart att 

vara på ett sånt ställe /…/ jobbar mot samma mål, alla vet vad de gör... Det är en euforisk 

upplevelse nästintill.”. Mängd hjälp, som är sista delen av grad av socialisering, 

uttrycktes av en respondent i att å ena sidan få hjälp med vardagssysslorna och därmed 

slippa göra dem själv, och å andra sidan att själv göra dem för att därmed få en, som 

respondenten uttryckte, andningsutväg från jobbet. Det är balansen däremellan som 

påverkar återhämtningsupplevelsen. 

 

Grad av autonomi. Grad av autonomi (8 av 32) kan också möjliggöra eller 

hämma återhämtningsupplevelsen av en aktivitet och uttrycktes av respondenterna utifrån 

huruvida du själv har valt att utföra aktiviteten eller inte, samt om du haft möjlighet att ta 

pauser. Att själv välja aktivitet möjliggör återhämtningsupplevelsen och exemplifieras i 

att själv styra när och hur arbetet skall utföras, vilka aktiviteter som fritiden ska innehålla, 

att umgås med kollegor på fritiden när du själv har valt det eller att ta bort notifieringar 

för att själv välja när nyheter, mail och dylikt ska läsas. Att inte själv välja en aktivitet 

kan hämma återhämtningsupplevelsen av till exempel en helgledighet och exemplifieras i 

“Den saken kan förstöra hela min lördag. Den är planerad, den ligger mitt i, man kan inte 

göra något innan, inte göra något efter, utan jag måste förhålla mig till den saken.”. Att 

inte ha möjlighet att ta paus och hur det kan hämma återhämtningsupplevelsen uttrycks i 

“Sjukt jobbigt men under tiden vi jobbade så skrattade vi varje dag ändå, vi njöt och vi 

skrattade ändå men det var bara att jag hade ingen break.”. 

 

Jobbsituation. Respondenterna gav exempel på hur deras jobbsituation (6 av 32) 

kan möjliggöra eller hämma återhämtningsupplevelsen, i form av arbetsbörda och 

arbetsresultat. En stor arbetsbörda kan göra att en helg, extra ledighet eller att jobba 

hemma inte räcker för att få återhämtning och kan även påverka sömnen negativt och 

arbetsresultatet kan antingen ge eller ta energi, beroende på hur arbetsdagen har varit. 

Arbetsbördans påverkan uttrycks i “Denna gången tyckte jag att det tog nästan en vecka 

innan jag kände att jag var normal igen, då hade jag ändå tagit helgen utan planer. Men 

det brukar vara 2-3 dagar och sen är det ok.” och i nedanstående: 

 

Det kan sitta i nån vecka ibland, beroende på hur mycket det är /…/ Kan jag så sitter 

jag hemma, det hjälper. Det har även hänt att man har, vilket man inte ska erkänna 

offentligt, det har hänt att man har jobbat hemma också kanske man inte har jobbat… 

och det har varit jätteskönt. 

 

Att arbetsbördan kan påverka respondenternas sömn och återhämtningsupplevelsen av 

den aktiviteten visas i: 

 

Oftast handlar det om dessa tighta deadlines, när möjligheten till återhämtning blir 

ganska korta, oftast blir det bara den tiden du sover och om man då sover dåligt eller 

inte sover överhuvudtaget, då får man ju inte den här återhämtningen. 

 

Hur arbetsresultatet kan möjliggöra återhämtningsupplevelsen uttrycktes av en 

respondent utifrån hur arbetsdagen har varit, till exempel att en bra dag ger energi och 

skratt på resan hem. 
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Grad av variation. Analysen visade slutligen att grad av variation (5 av 32) är en 

situationsbaserad faktor som möjliggör eller hämmar återhämtningsupplevelsen av en 

aktivitet. Två av respondenterna uttryckte det genom att de arbetar med sitt intresse, 

vilket är en stor fördel, men att det krävs variation emellanåt, som visas i “Jag jobbar med 

ett av mina stora intressen, vilket gör att det blir en hobby samtidigt som det är mitt jobb. 

Jag kan bli lite mättad i det också, om jag blir det måste jag göra något annat.”. Samma 

respondent uttryckte även behov av variation i val av träningsform “Jag har alltid tränat 

/.../ Det har alltid på något sätt tillfört en energi och har det varit så att den sporten eller 

delen har slutat tillföra energi, då byter jag.”. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten 

möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer 

som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. I 

resultatet framkom återhämtningsupplevelserna avkoppling, bemästring och nöje, som är 

ett sätt att uppnå distraktion från arbetet, samt kontroll och socialt stöd, som är en form av 

deltagande och innebär ofta bara en begränsad mental distansering från arbetet eller ingen 

alls. Samtliga återhämtningsupplevelser, och aktiviteterna som utövas för att erhålla dem, 

kan utföras både under och efter arbetstid enligt respondenterna i studien. Åtta av tio 

respondenter uttryckte även erfarenhet av sjukskrivning orsakad av stress, där bristen på 

återhämtning varit ett av problemen och även lett till att de idag prioriterar sin 

återhämtning högre. Studien resulterade också i åtta faktorer, fyra individbaserade och 

fyra situationsbaserade, som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse 

av en aktivitet. De individbaserade faktorerna är individuell preferens, energinivå, grad 

av medveten närvaro och stressnivå och de situationsbaserade faktorerna är grad av 

socialisering, grad av autonomi, jobbsituation och grad av variation. 

 

Återhämtningsupplevelser. Flera av respondenterna uttryckte behovet av 

att ha en fri, obokad fritid att spendera hemma. Även om det är ett sätt att ta kontroll, i 

form av att välja själv, kan det valet även leda till andra återhämtningsupplevelser, som 

avkoppling i det här fallet. En individ som istället väljer att göra en svår, jobbrelaterad 

uppgift kan uppleva bemästring och en individ som självmant går på konsert med 

kollegor eller rådfrågar någon om jobbrelaterade saker kan uppnå 

återhämtningsupplevelserna socialt stöd eller nöje. På det sättet hänger 

återhämtningsupplevelserna ihop och precis som de ibland, men inte alltid, leder till 

mental distansering, kan även de andra upplevelserna ha påverkan på varandra. Detta 

innebär att en potentiell svaghet i föreliggande studies resultat är att kategoriseringen av 

återhämtningsupplevelserna hade kunnat se annorlunda ut, beroende på hur författarna 

tolkar respondenterna. Resultatet är dock validerat genom att det har tolkats med hjälp av 

tidigare empiri. Författarna har definierat resultatets samtliga återhämtningsupplevelser 

och dess domäner med utgångspunkt i empirin (Parkinson & Totterdell, 1999; Sonnentag 

& Fritz, 2007) och domänen distraktion innehåller återhämtningsupplevelserna 

avkoppling, bemästring och nöje. Avkoppling var mest framträdande inom domänen och 

enligt teorin minskar det påverkan av en belastning (Brosschot et al., 2005), kan vända 

negativa känslor till positiva (Stone et al., 1995; Fredrickson, 2000) och innebär inga 

direkta krav på individen (Tinsley & Eldredge, 1995), vilket kanske därför upplevs som 

ett av de mest effektiva sätten att återhämta sig. Återhämtning innebär att resurser som 

belastats av en arbetsbörda återgår till sin grundnivå (Meijman & Mulder, 1998) och 
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respondenterna menade att behovet av avkoppling var störst efter intensivt arbete, 

troligen för att arbetsbördan då inneburit en större belastning än vanligtvis, vilket innebär 

att det krävs mer för att resurserna ska återgå till sin grundnivå. Författarna tror att 

avkoppling är den mest effektiva återhämtningsupplevelsen i en sådan situation med 

anledning av dess positiva effekter (Brosschot et al., 2005; Stone et al., 1995; 

Fredrickson, 2000; Tinsley & Eldredge, 1995). Intensiva jobbperioder kan också innebära 

längre arbetsdagar och därmed kortare tid för återhämtning (Clinton, et al., 2017; 

Sonnentag & Bayer, 2005), vilket bekräftas i resultatet. Ansträngnings-

återhämtningsmodellen menar att övertidsarbete, arbete på ledig tid och oförmåga att 

släppa jobbet mentalt kan leda till utebliven återhämtning (Meijman & Mulder, 1998). 

Det stämmer även med Sonnentag (2012) som menar att svårigheterna till återhämtning 

är större då jobbstressorerna är högre. Att återhämtningen påverkas negativt efter 

intensivt arbete kan enligt gränsteorin (Nippert-Eng, 1996) bero på att gränserna blir 

svårare att passera och det går åt mer resurser för att lämna arbetsdomänen. Resultatet i 

föreliggande studie visade att perioder med intensivt arbete även påverkar 

återhämtningen genom dålig sömn, som inte har varit fokus i studien men enligt Singh et 

al. (2016) behöver sömn förstås bättre kopplat till återhämtning. Det tror även författarna 

till denna studie eftersom sömn är en stor del av våra liv och ett naturligt sätt att varva ner 

både mentalt och fysiskt och borde därför påverka våra möjligheter till återhämtning 

positivt. 

Återhämtningsupplevelsen bemästring exemplifieras framförallt i form av fysisk 

ansträngning, som inte har fått något direkt utrymme i tidigare forskning (Sonnentag et 

al., 2017) och därmed inte lyfts fram på samma sätt som resultatet i denna studie. 

Författarna tror att det kan bero på att respondenterna har jobb som innebär hög mental 

belastning, men att det både finns behov av och ork kvar för att fysiskt anstränga sig på 

fritiden. Det kan också bero på att studien genomfördes i intervjuform och möjliggjorde 

nyanser i svaren, samt att det finns en medvetenhet om effekten av fysisk aktivitet för en 

individs välmående, framförallt genom egen erfarenhet av träning. Inom bemästring 

uttrycktes även behovet av att lära sig nytt, vilket stämmer med vad Fritz och Sonnentag 

(2006) uttryckt om bemästring och indikerar att Parkinson och Totterdell (1999) har rätt i 

att det kan leda till välmående. Författarna till föreliggande studie tror att en anledning är 

att du behöver vara fokuserad för att kunna lära dig något nytt, vilket innebär att du inte 

tänker på något annat i den stunden och därmed får du en naturlig återhämtande paus från 

exempelvis jobbet. Att lära sig nya saker som inte är jobbrelaterade innebär att andra 

resurser belastas (Meijman & Mulder, 1998) och kan göra det enklare att bryta 

arbetsdomänens gräns (Nippert-Eng, 1996), vilket innebär mental distansering och kan 

förklara varför inlärning upplevs återhämtande. Enligt Vohs och Baumeister (2004) får 

dock inte ansträngningen som bemästringen leder till överskrida individens förmåga och 

det visas i resultatet genom att respondenterna inte upplever jobbrelaterad inlärning som 

återhämtande i alla situationer.  

Återhämtningsupplevelsen nöje är en av de minst framträdande i resultatet, 

medan kontroll och avkoppling är de mest återkommande. Resultatet i van Hooff och de 

Pater (2017) visade dock att nöjen har en starkare korrelation med återhämtning gällande 

vigör och utmattning än avkoppling och kontroll. I samma studie visades också att en 

högre nöjesnivå efter jobbet gav gynnsammare möjlighet till återhämtning, men att en låg 

möjlighet till återhämtning i slutet av arbetsdagen kunde påverka nöjesupplevelsen 

negativt. Respondenterna i föreliggande studie uttryckte att för stor arbetsintensitet kan 

leda till att nöjesaktiviteter helt bortprioriteras, vilket liknar resultatet i studien av van 
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Hooff och de Pater (2017). Med anledning av de positiva effekterna av nöjesaktiviteter 

som samma studie visat, kan det dock vara värt att ge nöje en större plats i ens 

återhämtning genom att till exempel planera och undvika en intensiv arbetsdag samma 

dag som en nöjesfylld aktivitet är inbokad. Alla respondenter uttryckte att de exempelvis 

känner avkopplingens välgörande effekt på återhämtningen, men författarna frågar sig om 

det kanske saknas kunskap om hur välgörande nöjesupplevelser är och hur stor påverkan 

det kan ha på den psykiska hälsan eftersom det inte uttrycktes på samma sätt i 

intervjuerna. Vi ser även i empirin att nöje inte inkluderats som en 

återhämtningsupplevelse i vidareutvecklingen av ämnet (Sonnentag & Fritz, 2007), men 

kanske bör det tas i beaktande framöver, framförallt eftersom nöje är den enda 

återhämtningsupplevelsen där respondenterna alltid vill uppnå mental distansering från 

jobbet. 

Domän deltagande innehåller återhämtningsupplevelserna kontroll och 

socialt stöd. Kontroll, i form av gränssättning och autonomi, innefattar både arbetstid och 

fritid, vilket skiljer sig från Sonnentag och Fritz (2007) syn på denna 

återhämtningsupplevelse, som endast innefattar individens kontroll på fritiden. Enligt 

gränsteorin påverkar arbetslivet hemlivet, och tvärtom, genom en mental påverkan som 

antingen innebär segmentering (hålla isär) eller integrering (flyta samman) (Nippert-Eng, 

1996). Kontroll handlar till stor del om detta, att både sätta gräns mellan arbetsliv och 

privatliv och att själv styra när och hur de får flyta samman, det vill säga både integrering 

och segmentering. Nyckeln är, enligt respondenterna, att du som individ själv upplever 

dig ha kontroll i olika situationer. En fördel med ett gränslöst arbete är en ökad flexibilitet 

eftersom det till viss del kan utföras oberoende av tid och plats (Allvin et al., 2006) och 

det lyftes fram som en fördel även av respondenterna. Att själv ha möjlighet att styra när 

och hur en arbetsuppgift ska utföras skapar en upplevelse av att ha kontroll och det sker 

till exempel både genom användning av teknisk utrustning samt gränssättning genom att 

begränsa användningen av den. På det sättet upplevs en minskning av stressen, både 

under och efter arbetstid, och möjligheterna för mental distansering ökar, vilket resultatet 

i Mellner (2016) även visar. Resultat i tidigare forskning har också visat på vikten av 

kontroll, dock inte som den primära återhämtningsupplevelsen (Sonnentag & Fritz, 2007) 

och där skiljer sig resultatet i denna studie. Detta kan bero på att individerna i studien har 

gränslösa arbeten och därmed ett stort behov av att sätta egna gränser genom att ta 

kontroll och att själva styra sina fritidsaktiviteter, samt att Sonnentag och Fritz (2007) 

endast fokuserade på kontroll på fritiden. Oavsett om det handlar om att ha kontroll på 

jobbet eller fritiden, ger det större möjlighet till återhämtning när du upplever att du har 

kontroll och har valt själv, enligt respondenterna. Samtliga respondenter gav även 

exempel på vad det inneburit då de upplevt att de saknat kontroll eller gränser, såsom 

svårigheter att släppa jobbtankarna, vilket också visats i tidigare studier (Clinton et al., 

2017; Sonnentag & Bayer, 2005; Mellner, 2016). Enligt respondenterna uppstår känslan 

av att inte ha kontroll oftast i intensiva jobbperioder, vilka även minskar effekten av 

avkoppling, och det kan innebära att båda dessa upplevelser förstärker varandra och 

försvårar för individen att uppnå återhämtning. Det behövs dock mer forskning för att ta 

reda på hur detta samspel sker.  

Återhämtningsupplevelsen socialt stöd innebär att ta hjälp professionellt, i 

jobbet eller på fritiden, och innefattar ofta jobbrelaterade diskussioner. Sonnentag et al. 

(2010) belyser detta som en potentiell fördel med att inte mentalt distansera sig, vilket 

föreliggande studie också visar. Författarna tror att detta behov delvis kan bero på att 

respondenternas arbete är mentalt krävande, mer än fysiskt, och ett sätt att hantera det och 
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undvika att fastna i egna tankar kan vara att diskutera och reflektera med en person som 

kommer med nya infallsvinklar. Det kan även bero på att respondenterna har 

arbetsuppgifter som kan utföras utanför arbetet, vilket medför att de ibland är i närheten 

av personer utanför arbetet då de utför dessa och det blir då naturligt att inkludera dem. 

Socialt stöd valdes inte som en av återhämtningsupplevelserna av Sonnentag och Fritz 

(2007), men författarna till föreliggande studie anser att det bör inkluderas framöver 

eftersom flera av respondenterna uttryckte behov av detta och att det, tyvärr, ofta har 

erhållits när återhämtningen redan uteblivit under en lång period. Som framkommit i 

resultatet kan återhämtning vara svår att erhålla, eftersom det kan vara individ- och 

situationsbaserat, och en individ kan behöva hjälp och stöd från omgivningen för att 

lyckas.  

Majoriteten av respondenterna har erfarenhet av sjukskrivning på grund av 

stress som bland annat orsakats av utebliven eller bristfällig återhämtning. Resultatet är 

därmed i linje med teori och tidigare forskning, att återhämtning är viktigt för en individs 

välmående eftersom en utebliven eller icke-fullständig återhämtning kan leda till 

hälsoproblem (Meijman & Mulder, 1998; Sonnentag et al., 2017). Detta visar även 

statistiken, eftersom en stor del av sjukskrivningarna i Sverige beror på svår stress 

(Försäkringskassan, 2017). Respondenternas erfarenheter av stress och sjukskrivning har 

påverkat hur de prioriterar sin återhämtning och har bland annat lett till att de har tagit 

ökad kontroll genom tydligare gränssättning, både på jobbet och mellan arbete och 

privatliv, och mer utrymme för avkoppling. Majoriteten av respondenterna som har 

identifierat sina återhämtningsmetoder, har primärt hittat dem på grund av egna 

erfarenheter av sjukskrivning orsakad av stress. Respondenterna menade att de först vid 

insjuknande eller i extra krävande jobbsituationer har fått professionellt stöd i att skapa 

balans. Detta betyder att de inte har fått förebyggande utbildning eller information om 

vikten av återhämtning. Endast en av respondenterna upplevs ha skapat balans utan egen 

erfarenhet av långvarig stress genom att alltid sträva efter att skapa en kontinuerlig 

återhämtning naturligt i sitt arbete och vardagsliv. Personen har därmed inte skjutit upp 

sin återhämtning till lediga dagar eller förlitat sig på långa semesterperioder och uttryckte 

själv ett bra välmående. Enligt Sonnentag och Fritz (2007) ökar psykologiskt 

välbefinnande genom återhämtning, samtidigt som det leder till minskad stress och 

utbrändhet. Författarna till föreliggande studie tror att det är respondentens strategier för 

kontinuerlig återhämtning som har varit den primära framgången och frågar sig därför om 

övriga respondenter hade kunnat undvika insjuknande om de i förebyggande syfte hade 

fått insikt i behovet av återhämtning. Enligt ansträngnings-återhämtningsmodellen 

(Meijman & Mulder, 1998) kan även fritidsrelaterade stressfaktorer hindra 

återhämtningen, vilket respondenterna också uttryckte. Detta stärker behovet av 

kontinuerlig återhämtning både under och efter arbetsdagen och innebär att det behöver 

vara balans både i arbetslivet och privatlivet för att full återhämtning ska erhållas. 

Respondenternas gränslösa arbeten innebär att jobbet ibland är en del av 

den tid som egentligen ska vara ledig fritid och det kan innebära att även 

återhämtningstiden, på ett eller annat sätt, innehåller jobb. Exempel på 

återhämtningsaktiviteter som inte leder till mental distansering är att lära sig intressanta 

jobbrelaterade saker (bemästring), ta en paus med kollegor som innehåller 

jobbdiskussioner (avkoppling), självvalt göra en energigivande uppgift på fritiden 

(kontroll) och att diskutera jobbrelaterade frågor med personer utanför jobbet (socialt 

stöd). Nöje är den enda återhämtningsupplevelse där respondenterna alltid vill uppnå total 

mental distansering, men även här kan det ibland påverkas av att du till exempel går på en 
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nöjesfylld aktivitet med kollegor. Trots att det är självvalt, kan det innebära att den 

mentala distanseringen begränsas eller uteblir eftersom jobbet är en gemensam nämnare 

och ett potentiellt samtalsämne. Eftersom detta inte är en experimentell studie kan 

författarna inte uttala sig om hur återhämtande det är för en individ att inkludera 

jobbtankar i sina återhämtningsaktiviteter. Däremot kan vi se att samtliga respondenter 

uttrycker detta, vilket ger anledning att tro att det kan vara exempel på potentiella fördelar 

med att inte mentalt distansera sig från jobbet, som Sonnentag et al. (2010) och 

Sonnentag (2012) anser borde undersökas. För även om mental distansering har lyfts 

fram som en viktig återhämtningsupplevelse i empirin (Sonnentag et al., 2017), har 

forskarna insett att det kan finnas potentiella fördelar med att undvika mental distansering 

och ändå erhålla återhämtning (Sonnentag et al., 2010; Sonnentag, 2012). Det kan även 

vara nästintill nödvändigt när du har ett gränslöst arbete eftersom det innebär att 

arbetsuppgifter kan utföras och jobbtankar kan komma oavsett om det är inom eller 

utanför arbetstid. En fördel med att undvika mental distansering kan enligt författarna till 

föreliggande studie vara att spara resurser. Enligt gränsteorin belastas nämligen resurser 

när du byter från arbetsdomänen till fritidsdomänen (Nippert-Eng, 1996) och att stanna 

kvar i arbetsdomänen kan därmed innebära att resurser sparas. Troligtvis fungerar det 

bara kortsiktigt dock, eftersom belastningen som jobbet orsakar fortfarande kvarstår och i 

förlängningen kan det leda till hälsoproblem (Meijman & Mulder, 1998). Författarna tror 

därför att det är viktigt att du oftast försöker uppnå mental distansering, vilket vi också 

ser i resultatet där majoriteten av återhämtningsupplevelserna även leder till mental 

distansering. Resultatet i föreliggande studie har bidragit till en ökad förståelse för hur 

kontinuerlig återhämtning kan ske då och då under arbetsdagen, eftersom samtliga 

återhämtningsaktiviteter och återhämtningsupplevelser exemplifierats både under och 

efter arbetstid. Framförallt är det respondenternas gränslösa arbeten som har medfört 

detta behov och en stor del av återhämtningen är även en naturlig del i arbetet, i form av 

vad du har valt att jobba med, hur du väljer att lägga upp ditt arbete, samt när och var du 

väljer att utföra det eller får inspiration till problemlösning genom att släppa jobbet ett 

tag. Författarna tror att detta är en nyckel för att möjliggöra en kontinuerlig återhämtning 

i ett gränslöst arbete, att du kan få återhämtning då och då under arbetsdagen och helst att 

du har valt ditt arbete själv och trivs med det. Även tidigare forskare lyfter fram behovet 

av förståelse för återhämtning under arbetsdagen (Sonnentag et al., 2010; Sonnentag, 

2012), framförallt i gränslösa arbeten (Mellner, 2016). 

  

Faktorer som möjliggör eller hämmar återhämtningsupplevelsen. De 

åtta faktorer som identifierats i resultatet bekräftar det som uttryckts av tidigare forskare 

inom återhämtning, att det inte är specifika aktiviteter som möjliggör eller hämmar en 

individs återhämtning, utan huruvida individen upplever aktiviteten som återhämtande 

eller inte (Sonnentag & Fritz, 2007). Faktorerna exemplifierar vad som kan påverka en 

individs återhämtningsupplevelse och kan antingen bero på individen eller situationen. 

Respondenterna kunde ge flera exempel på situationer där samma typ av aktivitet är 

återhämtande under vissa omständigheter, men inte i andra, och verifierar tidigare 

forskningsantaganden om att återhämtning är annat än specifika återhämtningsaktiviteter 

(Sonnentag et al., 2017). Detta visar komplexiteten i att erhålla återhämtning, eftersom 

det är svårt att ge individer råd om vad som fungerar om det finns faktorer att ta i 

beaktande beroende på individ och situation. Enda sättet att ta reda på vad som fungerar 

är att testa olika aktiviteter i olika situationer och utvärdera vilken upplevelse de ger. Att 

umgås med vänner kan ge en positiv och återhämtande upplevelse en dag, medan det kan 
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vara energidränerande en annan. Lösningen är inte så enkel som att säga att du ska umgås 

mer med personer du gillar, utan det finns andra faktorer att ta i beaktande, exempelvis 

energinivå och hur många sociala aktiviteter du har varit på den senaste tiden. De 

identifierade faktorerna är ett sätt att förstå hur du kan öka chansen att uppnå mental 

distansering, vilket bör identifieras enligt Sonnentag (2012). Av de fyra individbaserade 

faktorerna är individuell preferens den mest framträdande, vilket stämmer med Sonnentag 

et al. (2017) som menar att individuella preferenser kan spela stor roll för 

återhämtningsupplevelsen. Att få positiva känslor av en aktivitet, lära känna sig själv 

och/eller komma till insikt om vad som är viktigt för dig i livet kan vara av stor vikt för 

en individ att hitta rätt typ av återhämtningsaktiviteter. Respondenterna uttryckte att detta 

har varit en resa för dem, där de har testat sig fram och hittat vad som ger och tar energi. 

De menar att fler borde göra en sådan resa för att hitta det som passar respektive individ, 

vilket författarna till föreliggande studie också anser. Singh et al. (2016), uttrycker också 

behovet av en bättre förståelse för personlighetsfaktorer i relation till återhämtning och 

resultatet i föreliggande studie ger en viss förståelse, i form av individuell preferens, men 

storleken i studien är för liten för att dra några större slutsatser och personlighetsfaktorer 

har inte varit i fokus.  

En ytterligare individbaserad faktor är energinivå, att den fysiska och/eller 

mentala energinivån kan påverka både hur en aktivitet upplevs och vad du helst väljer att 

göra. En av respondenterna uttryckte att träning prioriteras bort när energin är för låg, 

trots medvetenhet om vikten av kontinuerlig fysisk aktivitet. Detta tror författarna till 

föreliggande studie är viktigt att ha fokus på framöver inom återhämtning för att förstå 

hur en individ bör göra för att etablera rutinerna som möjliggör kontinuerlig 

återhämtning. Att avboka ett träningspass på grund av trötthet kan i vissa situationer vara 

klokt, eftersom du annars belastar kroppen för hårt, men att alltid prioritera bort det under 

vissa omständigheter kanske leder till att du inte får den kontinuerliga återhämtning du 

behöver. Även grad av medveten närvaro identifierades som en individbaserad faktor och 

att utföra en aktivitet med medveten närvaro eller med tankarna på jobbet kan ge helt 

olika upplevelser enligt respondenterna. Detta visar, i enlighet med tidigare studier, 

vikten av mental distansering och att dra gräns mellan jobb och fritid för att få den 

återhämtning som behövs för att kunna prestera på jobbet i längden (Mellner, 2016; 

Sonnentag et al., 2017). Den fjärde och sista individbaserade faktorn är stressnivå, som 

kan påverka upplevelsen av både jobb- och fritidsaktiviteter och därmed möjligheten till 

återhämtning. Denna medvetenhet har gjort att respondenterna gör medvetna val för att 

sänka stressnivån inför vissa typer av aktiviteter, såsom massage, för att få rätt 

återhämtningsupplevelse. Att nå denna insikt kan kräva extern hjälp, som en massör, eller 

att faktiskt ge en aktivitet mer än en chans eftersom din stressnivå kan ha påverkat din 

upplevelse första gången. Detta visar svårigheten i att erhålla återhämtning eftersom det 

är svårast när du är stressad och behöver den mest (Meijman & Mulder, 1998; Sonnentag, 

2012). Den här typen av insikt kan däremot öka chansen till återhämtningsupplevelser 

eftersom du förstår att det finns olika faktorer som påverkar och med en rutin för 

kontinuerlig återhämtning kanske faktorernas hämmande effekt minskar genom att 

exempelvis stressnivån generellt blir lägre. 

Av de fyra situationsbaserade faktorerna är grad av socialisering den mest 

förekommande, framförallt mängd sociala aktiviteter kan möjliggöra eller hämma 

återhämtningsupplevelsen av sociala aktiviteter genom att en lagom mängd är 

återhämtande men att en för stor mängd kan vara energidränerande. Resultatet stämmer 

med vad Sonnentag et al. (2017) skriver om att studier på sociala aktiviteter har fått olika 
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resultat kopplat till välmående, men att de i majoritet visar positiv korrelation. Resultaten 

indikerar att återhämtningsupplevelsen av en social aktivitet är olika och kan exempelvis 

bero på hur mycket individen har varit i sociala sammanhang den senaste tiden och att 

gränsvärdet för mängd sociala aktiviteter kan variera från individ till individ. Grad av 

autonomi var den näst mest framträdande situationsbaserade faktorn, exempelvis 

huruvida du själv har valt aktiviteten eller inte och om du har haft pausmöjligheter. När 

respondenterna upplever sig ha autonomi och själva bestämmer över det de väljer att 

göra, oavsett om det är på arbetet eller fritiden, har de större chans att uppleva 

återhämtning i aktiviteten som utförs. En parallell kan dras till respondenternas behov av 

att ta kontroll över både arbets- och fritidsliv, vilket uttrycks olika av respondenterna men 

de gemensamma nämnarna är autonomi och gränssättning. Med anledning av 

föreliggande studies fokus på gränslösa arbeten är det viktigt att belysa hur framträdande 

behovet av kontroll är i resultatet och tyder på att individen själv behöver ta kontroll 

genom att exempelvis sätta gränser i det gränslösa.  

Tredje situationsbaserade faktorn är jobbsituation och uttrycktes i 

arbetsbörda och arbetsresultat. Precis som tidigare studier har visat, innebär en stor 

arbetsbörda ofta sämre möjligheter till återhämtning (Sonnentag et al., 2010; Boekhorst et 

al., 2017; Burke et al., 2010) och det bekräftas också av respondenterna. Bristen på 

återhämtning visar sig bland annat i att en helg eller hemmajobb inte räcker som 

återhämtning, trots att det annars gör det. Även här ser vi en koppling till Sonnentag 

(2012), när behovet av återhämtning är störst, är möjligheterna att uppnå den som lägst. 

Enligt en respondent har arbetsresultatet en påverkan, eftersom en bra arbetsdag kan ge 

både glädje och energi som främjar återhämtningen. Det kan jämföras med att själv välja 

sitt arbete och hur det utförs, som uttrycktes i återhämtningsupplevelsen kontroll. 

Författarna tror att det är större chans att jobbsituationen upplevs positivt när du har den 

kontrollen, vilket då innebär en större möjlighet till återhämtning. Fjärde och sista 

situationsbaserade faktorn är grad av variation, som innebär att det behövs en variation i 

aktiviteterna för att upplevelsen av återhämtning ska erhållas. Här lyftes behovet av att 

fylla fritiden med sådant som inte är jobbrelaterat, hur intressant och roligt det än är, och 

att variera sin träning. Att ha ett arbete och ett fritidsintresse som är lika, innebär enligt 

ansträngnings-återhämtningsmodellen att samma resurser belastas både på arbetet och 

fritiden och gör enligt gränsteorin övergången mellan arbets- och fritidsdomänen enklare, 

men kan leda till begränsad mental distansering och bristfällig återhämtning (Meijman & 

Mulder, 1998; Nippert-Eng, 1996). Det kan dock vara svårt att inse faran i det innan det 

är för sent eftersom du trivs och har roligt, vilket en av respondenterna har erfarenhet av i 

form av en lång sjukskrivning efter att både jobb och fritid baserats på samma intresse. 

Författarna tror, precis som tidigare forskning, att det är viktigt att reflektera över hur stor 

koppling fritidsintressena har till jobbet och därmed hur återhämtande det faktiskt är. 

Även detta visar svårigheten i återhämtning och att det inte räcker att hitta ett jobb du 

älskar, har turen att få arbeta med din hobby eller lägga stort engagemang i en sport som 

du gillar, eftersom du en dag kan inse att det inte längre ger dig samma 

återhämtningsupplevelse. Hur stor variation som krävs och hur ofta du ska variera är 

inget som framkom i resultatet och även det beror troligen både på individ och situation. 

Att du som individ är medveten om att variation behövs kan däremot vara ett steg i rätt 

riktning och en potentiell möjliggörare för kontinuerlig återhämtning.  
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Metoddiskussion 

Denna studie hade ett definierat syfte, tydliga forskningsfrågor och en grundligt 

beskriven metod som arbetet utfördes utifrån, i enlighet med de allmänna principerna för 

kvalitativ forskning från Vetenskapsrådet (2017). Trovärdigheten i en studie bedöms 

genom tillförlitlighet, delaktighet, giltighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2017). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är det viktigt för 

giltigheten att deltagarna i en studie har olika erfarenheter och upplevelser, vilket 

deltagarna i denna studie hade trots att författarna, på grund av tidsaspekten, använde ett 

bekvämlighetsurval som riskerar att ge lägre grad av objektivitet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) förtydligar också vikten av att personerna ska vilja delta eftersom det 

ökar chanserna att erhålla ett bra resultat. Samtliga deltagare i föreliggande studie ville 

delta och var positiva till det och är en av anledningarna till att resultatet blev så utförligt. 

I kvalitativa studier bör det vara en balans i delaktigheten av författarna, eftersom det som 

ska lyftas fram i intervjun är respondenternas berättelser, däremot går det inte att undvika 

att en subjektiv tolkning sker av författarna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I 

den utsträckning det varit möjligt har författarna haft ambitionen att minska denna 

påverkan i analysen, men de är också medvetna om att de tolkningar som gjorts har 

baserats på författarnas kunskaper och tidigare erfarenheter, vilket innebär mer 

subjektivitet än objektivitet. I transkribering och citatåtergivning har författarna varit 

noggranna och återgivit så ordagrant som möjligt för att få en ökad tillförlitlighet. Endast 

känslig information som inte har påverkan på resultatet i studien har kodats bort.  

Studiens intervjuer genomfördes av två författare med olika erfarenheter, vilket 

innebar att följdfrågorna varierade beroende på författaren och kan ha bidragit till 

skapandet av ett bredare perspektiv på återhämtning, däremot kan det ha varit en nackdel 

om författarna påverkade respondenterna på olika sätt genom följdfrågorna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Detta är framförallt viktigt att tydliggöra i en kvalitativ 

innehållsanalys som syftar till att hitta likheter mellan intervjuerna (Graneheim & 

Lundman, 2004). De två författarna till föreliggande studie bearbetade intervjuerna, 

skapade analysschemat och genomförde analysarbetet tillsammans, vilket bidrog till en 

hårdare granskning och fler infallsvinklar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För 

att uppnå ökad överförbarhet återgavs en noggrann beskrivning av metoden i form av 

mätinstrument, procedur och analys, för att underlätta för läsaren att göra sin bedömning 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

I forskning bör de positiva aspekterna med studien väga tyngre än riskerna 

(Vetenskapsrådet, 2017) och bedömningen är att studien har inneburit relativt små risker 

för respondenterna, både psykiskt, fysiskt och socialt, eftersom studien fokuserade på 

deltagarnas upplevelser kring återhämtning, inte stress eller ansträngning. Författarna är 

däremot medvetna om att den här typen av intervju som berör hur individen är som 

person kräver hänsyn. Syftet med intervjuerna var att få deltagarna att öppna upp sig för 

att kunna dela med sig av information som kan anses vara känslig och under intervjuerna 

såg författarna till att hela tiden bemöta respondenterna respektfullt. Eftersom det kan 

vara känsligt att bli intervjuad borde författarna eventuellt ha erbjudit ett 

uppföljningsmöte eller avlastningssamtal, men eftersom respondenterna reagerade 

positivt både under och efter intervjun, gjordes inte det. Författarna lade dock tid på att 

fortsätta dialogen efter intervjun med de personer som önskade det och flera av dem 

nämnde att de känner flera andra personer som hade uppskattat att ha en dialog likt den i 

intervjun. Detta tyder på att ämnet upplevdes som intressant av individen och med mer 

tillgänglig tid hade ett snöbollsurval varit möjligt.  
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Eftersom detta är en kvalitativ studie med få deltagare kan författarna inte göra 

några generella antaganden om resultatet, då studien endast utgått från de tio deltagande 

individernas upplevelser, vilket är ett begränsat urval. Författarna är även medvetna om 

att det inte går att dra slutsatser kring deltagarnas nuvarande mående kopplat till 

återhämtning, utan bara tolka deras beskrivna återhämtningsupplevelser. Trots de nämnda 

begränsningarna valdes den kvalitativa metoden eftersom författare till tidigare studier 

har förespråkat att kvalitativa undersökningar genomförs för att få djupare insikt och 

förståelse. Detta uttrycks bland annat i betydelsen av kontroll på gränserna mellan arbete 

och privatliv (Mellner, 2016), konsekvenserna av intensiva arbetskrav (Boekhorst er al., 

2017) och för att kunna identifiera nya erfarenheter gällande återhämtning från arbetet 

(Singh et al., 2016). Att undersöka återhämtning kvalitativt och i intervjuform gav 

respondenterna möjlighet att reflektera över och sätta ord på hur de skapar balans i sitt liv 

på ett sätt som de vanligtvis inte pratar om eller reflekterar över. Efter samtalet uttryckte 

flera av respondenterna sitt tack för att de under intervjun fick tillfälle att reflektera kring 

sin återhämtning, flera av dem ansåg också att intervjun lett till att de fått värdefulla 

insikter. Insikter som gjordes just för att det ställdes frågor och följdfrågor, vilka 

respondenterna hade haft svårt att komma till om undersökningen hade skett på annat 

sätt. Detta märktes också i de efterföljande dialogerna och reflektionerna som samtliga 

intervjuer ledde till efter att ljudinspelningen stängts av.  

 

Implikation 

Resultatet i studien stämmer med valda teorier och tidigare forskning eftersom 

deltagarna bekräftade behovet av kontinuerlig återhämtning och att de upplever negativa 

konsekvenser när återhämtningen är ofullständig eller uteblir, framförallt i intensiva 

perioder då jobbet är svårare att lämna mentalt. Studien har dock, med hjälp av de 

semistrukturerade intervjuerna, bidragit till en djupare insikt i ämnet genom en förståelse 

för betydelsen av att ha kontroll på gränserna mellan arbete och privatliv och en insikt i 

faktorer som kan möjliggöra eller hämma återhämtningsupplevelsen. Resultatet har även 

gett en konkretisering av hur återhämtning kan se då och då under arbetsdagen och att 

den ofta, men inte alltid, leder till mental distansering. Resultatet påverkar eller förändrar 

inte teorierna, men däremot bör forskning inom återhämtning använda resultatet för att 

vidareutveckla mätinstrument och forskning inom ämnet. Nöje, socialt stöd, de individ- 

och situationsbaserade variationerna och återhämtningens roll under arbetstid bör 

exempelvis tas i beaktande för att studera återhämtning i dagens samhälle med gränslösa 

arbeten. Eftersom författarna har dragit slutsatsen att återhämtning är viktig och individ- 

och situationsbaserad, kan det användas av HR-avdelningar för att motivera behovet av 

att stötta medarbetarna i sitt återhämtningsarbete. Det är individens eget ansvar att lyssna 

på sina signaler och ha balans mellan återhämtning och prestation, men för att nå dit kan 

de behöva hjälp med hur återhämtningen kan möjliggöras, även under arbetstid, och vad 

som kan påverka återhämtningsupplevelsen av en aktivitet.  

 

Konklusion 

Föreliggande studie visar att återhämtningsupplevelserna kontroll, avkoppling, 

bemästring, nöje och socialt stöd ofta leder till mental distansering från arbetet, men inte 

alltid, och att åtta individ- eller situationsbaserade faktorer kan påverka 

återhämtningsupplevelsen av en aktivitet. De individbaserade faktorerna är individuell 

preferens, energinivå, grad av medveten närvaro och stressnivå och de situationsbaserade 

är grad av socialisering, grad av autonomi, jobbsituation och grad av variation. Resultatet 
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ledde till att studiens frågeställning besvarades och det framkom även att majoriteten av 

respondenterna har lärt sig återhämtning som en följd av stressrelaterad problematik. 

Slutsatserna är att återhämtning från arbetet är viktigt för en individs välmående, vilket är 

i linje med teori och empiri. För individer med gränslösa arbeten är det viktigt med 

kontinuerlig återhämtning, både under och efter arbetstid, som ofta innebär mental 

distansering men inte alltid. Du som individ behöver ta kontroll, sätta gränser och skapa 

utrymme för avkoppling, bemästring, nöje och socialt stöd, samt ta de individ- och 

situationsbaserade faktorerna i beaktande vid val av återhämtningsaktivitet. 

Sammanfattningsvis menar författarna att nyckeln till återhämtning och balans är att 

kontinuerligt prioritera aktiviteter som upplevs återhämtande, både under och efter 

arbetstid och oavsett om du har mycket eller lite att göra.   

 

Framtida Forskning 

Föreliggande studie genomfördes kvalitativt och innefattar endast tio deltagare, 

fler och större studier behövs därför för att ytterligare förstå och verifiera resultatet. 

Framtida forskning bör ta avstamp i föreliggande studie för att ytterligare förstå hur 

individer med gränslösa arbeten kan möjliggöra sin återhämtning. Resultatet indikerar att 

mental distansering från arbetet inte alltid är grunden för återhämtning, i alla fall inte om 

du upplever att du har kontroll över situationen. Eftersom studien var kvalitativ kan dock 

inga slutsatser dras om hur effektiv återhämtningen är utan mental distansering och ett 

förslag på framtida forskning är därför att kvantitativt, exempelvis i experiment, studera 

hur återhämtande det är att uppleva återhämtning utan mental distansering. Ett annat 

förslag är att försöka undersöka under vilka omständigheter den mentala distanseringen är 

en fördel och när den inte är det. Vi ser indikationer på att variation behövs, men frågan 

är på vilket sätt. Studien har även verifierat tidigare forskning om att det är en individs 

upplevelse av aktiviteten som avgör om den är återhämtande eller inte, men studiens 

format och storlek begränsar generaliserbarheten. Ett förslag på framtida forskning är 

därmed att identifiera fler faktorer som möjliggör eller hämmar återhämtningsupplevelsen 

av en aktivitet. Resultatet indikerar att det är av stor vikt att återhämta sig under 

arbetsdagen, inte bara på fritiden, och ett förslag på framtida forskning är att identifiera 

fler exempel på hur återhämtning under arbetsdagen kan erhållas. Då flertalet av 

respondenterna har lärt sig återhämningsstrategier först efter stressrelaterade problem kan 

det även vara intressant att studera effekten av förebyggande utbildningar inom 

återhämtning. Kanske kan sådana insatser möjliggöra att en individ uppnår kontinuerlig 

återhämtning utan att behöva ta omvägen via stressrelaterade sjukskrivningar.  
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Bilagor 

 

Bilaga A 

Intervjuguide. 

 

Introduktion 

● Presentera dig, förklara syftet, berätta ungefär hur lång tid intervjun beräknas ta, 

upprepa övriga punkter som vi informerat om inför intervjun, förklara de etiska 

förutsättningarna 

● Fråga om intervjupersonen har några frågor eller anser att något är oklart 

● Be intervjupersonen att berätta: 

○ Ålder 

○ Kön 

○ Civilstånd 

○ Fritidsintressen 

○ Yrke 

 

Huvuddelen 

Arbetssituationen/Gränslöst arbete 

● Hur stor möjlighet har du att styra när och hur du utför ditt arbete? Berätta om på 

vilket sätt du kan styra det, exemplifiera 

● När du inte har möjlighet att styra ditt arbete, vad beror det oftast på? 

● Hur ser dina möjligheter ut att ta pauser? Skiljer de sig, i så fall hur? 

● Har du möjlighet att göra vad DU vill på en paus? Eller känner du dig tvingad att följa 

med/göra vad kollegorna gör? 

● Hur viktigt är det för dig att skilja på arbete och privatliv? 

● Hur gör du för att skilja på arbete och privatliv? Någon speciell aktivitet? 

● Finns det situationer då du tillåter arbete och privatliv att flyta samman? Beskriv dem 

● Finns det situationer då du verkligen vill koppla bort arbetet, men inte kan? Ge 

exempel 

○ Vad har oftast hänt när du känner så? (i arbetet eller privatlivet) 

○ Händer det ofta? 

● Påverkas du på något sätt om det är utanför betald arbetstid men du vet att det finns 

arbete kvar att göra? Hur påverkas du i så fall? 

 

Ansträngnings-återhämtningsmodellen 

● Ansträngning (Arbetet) 

○ Generellt, hur stor arbetsinsats kräver ditt arbete? (för stor, lagom, för liten?) 

○ Vad anser du är ansträngande i ditt arbete? Exemplifiera 

○ Beskriv en situation då du påverkas fysiskt i ditt arbete, t.ex. med ökad 

hjärtrytm? 

○ Hur skulle du beskriva en situation i arbetet som gör dig stressad? 

○ Hur är en arbetsdag DAGEN EFTER en lång och intensiv dag? 

○ Händer det ibland att en stressad situation “hänger kvar” under lång tid? Ge 

exempel 

■ Hur länge hänger den kvar, ge olika exempel 

○ Vad brukar du göra för att undvika att stressen hänger kvar för länge? 

○ Känner du ibland att det är extra krävande att gå till jobbet? Beskriv situation 
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○ Känner du dig ibland att det är extra krävande att utföra ditt arbete? Ge 

exempel 

● Återhämtning (Fritiden) 

○ Vad innebär återhämtning för dig? 

○ Känner du att du behöver återhämtning, i så fall hur? Kroppssymtom? 

○ Hur har du fått kunskap kring hur du ska hantera/balansera/läsa av ditt 

återhämtningsbehov? 

○ Hur drar du i handbromsen? på jobbet/hemma 

○ Gör du ibland aktiviteter på fritiden som HELT skiljer sig från det du gör ditt 

arbete, i så fall vad? 

○ Vem eller vad styr oftast vad du gör på fritiden? 

○ Vad är VIKTIGT för dig att göra på fritiden? 

■ Vem styr över dessa aktiviteter? 

○ Vad anser du är ROLIGT att göra på fritiden? 

■ Vem styr över dessa aktiviteter? 

○ Vad anser du är INSPIRERANDE och/eller UTVECKLANDE att göra på 

fritiden? 

■ Vem styr över dessa aktiviteter? 

○ Finns det några specifika fritidsaktiviteter du gör när du har haft en 

ansträngande arbetsdag och/eller vecka? Vilka? 

○ Finns det några specifika fritidsaktiviteter du gör när du INTE har haft en 

ansträngande arbetsdag och/eller vecka, dvs. när arbetet inte har varit för 

påfrestande? Vilka? 

○ Brukar du boka av aktiviteter efter arbetet för att du inte orkar? Beskriv 

situation och vad som fått dig att avboka 

○ Finns det någon typ av aktivitet som du ALDRIG ändrar eller avbokar? 

○ Tänk att du vaknar på morgonen med en känsla av du har fått full 

återhämtning…Hur upplever du i så fall din energinivå nu? 

○ Brukar du känna dig fullt återhämtad efter en helg?  

■ Efter en längre ledighet -Jul - semester, 

■ Hur länge brukar den känslan finnas kvar? 

○ Diskuteras återhämtning bland kollegor/i familjen?  

■ Hur uttrycker ni det då? 

○ Får du gehör från omgivningen om du säger att du behöver återhämta dig?  
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Bilaga B 

Informationsbrev. 

 

Kandidatuppsats i psykologi 

  

Högskolan i Halmstad  Handledare: Emil Mattsson 

Akademin för Hälsa och Välfärd Helena Adbro och Joanna Nilsson 

Psykologi inriktning hälsa 61-90hp heladb17@hh.student.se joanil17@hh.student.se 

C-uppsats                                          

  

Syfte med studien 

Enligt teorier inom psykologin är kontinuerlig återhämtning av stor vikt för ens 

välmående. Vilken typ av återhämtning, samt när och hur vi utför den, beror dock på vad 

du som individ föredrar och behöver i den specifika situationen. Syftet med studien är 

därför att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i 

relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör individens 

återhämtningsupplevelse av en aktivitet. 

  

Vad betyder deltagande i projektet? 

Deltagande innebär att du vid ett tillfälle kommer att bli intervjuad kring när och hur du 

återhämtar dig från arbetet för att skapa balans. Intervjun beräknas ta ungefär en timme 

och hela intervjun kommer att spelas in. Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan utan att ange något skäl. 

  

Vad händer med informationen? 

Informationen du delar med dig av behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och ljudfilen raderas efter att uppsatsen är 

godkänd. 

  

Kontaktuppgifter: 

heladb17@hh.student.se och joanil17@hh.student.se 

Helena: 070-6265316 

Joanna: 0734-280595 

  

Tack på förhand! 

  

 

Med vänlig hälsning, 

Helena Adbro & Joanna Nilsson 
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Bilaga C 

Informerat samtycke för deltagande i studie. 

 

Jag har fått ta del av information om studien som har syftet att undersöka hur individer 

med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt 

identifiera vilka faktorer som möjliggör individens återhämtningsupplevelse av en 

aktivitet.. Genom att signera detta dokument ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 

Jag är medveten om att deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan välja att 

avbryta min medverkan utan att ange något skäl. 

  

Namn: 

  

  

Datum: 

  

  

Plats: 

  

  

Signatur: 
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Bilaga D 

Analysscheman. 

Tabell 2.  

 

Analysschema domän distraktion.  

 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under 

kategori 

Kategori Tema 

Tar en paus i 

ensamhet (9) 

Pausa  

(23) 

Mental 

avkoppling 

(46) 

Avkoppling 

(83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återhämtnings 

upplevelser 

Tar kontinuerliga 

pauser (6) 

Tar en paus i tystnad 

(3) 

Tar en paus med 

kollegor (2) 

Kombinerar jobb och 

paus (2) 

Tar en paus framför 

TV:n 

Självreflektion (12) 

Medvetenhets 

övning  

(20) 

Meditation (3) 

Mental inställning (2) 

Terapi (2) 

Distraherar mig från 

jobbtankar 

Använder analoga 

verktyg 
Varva ner  

(3) 
Lugn hemmiljö (2) 

Tar det lugnt (11) 

Vila  

(28) 
Fysisk & 

mental 

avkoppling 

(37) 

Slappar framför TV:n 

(5) 

Massage (3) 

Helgledighet (3) 

Duschar/Badar varmt 

(2) 

Avsluta anställningen 

(2) 

"Jobbar" hemma 

Bra nattsömn (6) Sova  

(9) Tar en sovpaus (3) 

Utevistelse (9) 
Lågintensiv 

träning  

(18) 

Fysisk 

ansträngning 

(28) 

 

 

 

 

Yoga (4) 

Fysiskt hemarbete (4) 

Springer en runda 
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Gymträning (10) 

Pulshöjande 

träning  

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

Bemästring 

(68) 

Planerar med 

tidsmarginaler (6) 

Planera  

(13) 
Struktur  

(25) 

Planerar 

återhämtningstid i 

kalendern (4) 

Anpassar 

arbetsschemat utifrån 

extraordinära 

förutsättningar 

Planerar projekt 

hemma 

Skapar rätt 

dygnsrytm 

Städar/Har det rent 

och fint (8) 
Ordning och 

reda  

(12) Att göra-listor (4) 

Lär mig något nytt 

(9) 
Mental 

utveckling 

(13) Utveckling 

(15) 

Stimulerar hjärnan 

(4) 

Utvecklar mig själv 

(2) 

Personlig 

utveckling  

(2) 

Gör kreativa saker (7) 

Hobby  

(14) 

Positiva 

saker (27) 

Nöje  

(37) 

Läser/Lyssnar på bok 

(3) 

Tar mig tid till det jag 

vill göra (2) 

Andlighet 

Engagerar mig på 

fritiden 

Hittar på roliga saker 

(8) 
Glädje  

(13) 
Äter bra/god mat (3) 

Energigivande musik 

Komediserier 

Umgås med vänner 

(6) Familj och 

vänner  

(10) 

Socialisera 

(10) 
Umgås med familjen 

(3) 

Har husdjur 
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Tabell 3.  

 

Analysschema domän deltagande 

  

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under 

kategori 

Kategori Tema 

Begränsar arbetstiden (9) 

Begränsad 

tillgänglighet 

(34) 

Gräns- 

sättning  

(97) 

Kontroll  

(153) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återhämtnings 

upplevelser 

Begränsar 

teknikanvändningen (9) 

Jobbar hemma (8) 

Sätter begränsningar med 

hjälp av tekniska 

inställningar (5) 

Bokar extra ledighet (2) 

Arbetar ensam 

Lyssnar och agerar på 

kroppens signaler (9) 

Säga ifrån  

(24) 

Tydliggör behov/ 

förväntningar (8) 

Meddelar när jag inte 

hinner/kan/vill (5) 

Begränsar jobbsnacket (2) 

Prioriterar mig själv (9) 

Prioritera  

(21) 

Prioriterar det jag måste göra 

(8) 

Sänker prestationskraven (3) 

Alla måste hjälpas åt att 

prioritera det viktigaste 

Skiljer på jobb och privatliv 

(14) 
Sätta gräns 

mellan arbete 

och privatliv 

(18) 
Släpper jobbet på vägen hem 

(4) 

Aktivt begränsar antalet 

fritidsaktiviteter (16) Fri fritid  

(25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomi  

(56) 

Egentid (8) 

Få vakna utan väckarklocka 

Ser inte jobbet som ett jobb 

(6) 
Låta jobb och 

privatliv flyta 

samman  

(17) 

Vardagssysslor på arbetstid 

(6) 

Privata ärenden på arbetstid 

(3) 

Börjar jobbet hemma 

Inbyggd återhämtning i livet  

Styr själv NÄR jag utför 

jobbet (9) 

Välja och 

styra arbetet  
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Trivs med mitt arbete (4) (14) 

Styr själv HUR jag utför 

jobbet 

Stöd från kollegor (8) Stöd i arbetet 

(9) 

Ta hjälp  

(17) 

Socialt 

stöd  

(17) 

Konsulthjälp 

Kurator/Psykolog (4) 

Professionellt 

stöd  

(4) 

Stöd från familjen (4) 
Stöd på 

fritiden (4) 

 

Tabell 4.  

 

Analysschema domän individbaserade faktorer 

 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Tema 

Följer intuitionen (5) 

Kroppsignaler  

(20) 

Individuell 

preferens  

(37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som 

möjliggör en 

individs 

återhämtnings- 

upplevelse av en 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återhämtning är individuell, 

alla behöver prova sig fram 

och gå på känslan (4) 

Märker att jag påverkas 

positivt (2) 

Vissa arbetsuppgifter ger 

energi, andra skapar 

negativitet (2) 

Extra ledighet är inte min 

lösning, jag har inbyggd 

återhämtning i livet 

Får en boost av en intensiv 

dag där jag har fått mycket 

gjort 

Gillar att städa och älskar att 

fixa efter en middag hemma 

Hemresan är avkopplande, 

men inte ditresan 

Inväntar inspiration 

Jobbtankar kan jag släppa, 

men inte om en person har 

påverkat mig negativt i jobbet 

Rastlös av lång ledighet 

Ändrad syn på pengar och 

shopping (2) 

Insikter  

(11) 

Mer trygghet, mindre press (2) 

Börjat njuta av ledighet, det 

har jag inte gjort innan 

Hanterar återhämtningen tack 

vare självreflektion 
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Mer nöjd och bekväm med 

åren 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som 

möjliggör en 

individs 

återhämtnings- 

upplevelse av en 

aktivitet 

Musik ger återhämtning eller 

problemlösning 

Ohållbar prestationsångest (4) 

Personlighetsdrag 

(9) 

Ohållbar engagemangsnivå (2) 

Mitt kontrollbehov påverkar 

vad jag uppskattar 

När jag har stenkoll kan jag 

släppa jobbet 

När jag sätter för hög press på 

mig är det jobbigt att löpträna 

Ohållbar engagemangsnivå 

Ingen ork att hitta på något kul 

(3) Fysisk och mental 

trötthet  

(5) 

Energinivå  

(16) 

Incidenten gav mig insikt att 

jag måste bromsa 

Ingen ork att träna 

Trött fysiskt, inte mentalt (2) 
Fysisk trötthet  

(2) 

Ingen ork att lära mig nytt (3) 

Mental trötthet  

(9) 

Ingen ork att läsa/lyssna på 

bok (3) 

Ingen ork att vara social (3) 

Ha full uppmärksamhet och 

känna uppskattning (3) 
Kunna vara i nuet 

(4) 

Grad av 

medveten 

närvaro (4) Vara i nuet och komma ihåg 

Massage ger inte samma 

effekt om jag är uppe i varv Belastning  

(2) 

Stressnivå  

(2) Stressnivån inför jobbet avgör 

om arbetet ger lugn eller inte 
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Tabell 5.  

 

Analysschema domän situationsbaserade faktorer 

 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Tema 

Lagom många sociala 

aktiviteter ger energi, för många 

dränerar mig (7) 
Mängd sociala 

aktiviteter (10) 

Grad av 

socialisering  

(13) 

Faktorer som 

möjliggör en 

individs 

återhämtnings-

upplevelse av en 

aktivitet 

Bokar och avbokar sociala 

aktiviteter utifrån behov (3) 

Få energi av att arbeta i ett 

välfungerande team 
Relationer  

(2) 
Förr bråkade vi bara, men nu 

gör vi saker ihop och det mår 

jag bra av 

Skönt att sambon sköter 

hemmet, men samtidigt förloras 

den andningsutvägen 

Mängd hjälp 

Inbokade aktiviteter förstör min 

ledighet (3) 

Val av aktivitet  

(7) 
Grad av 

autonomi  

(8) 

Frihet att utföra jobbet när och 

hur jag vill (2) 

Går på icke-jobbrelaterade 

evenemang med kollegor 

Läser mail och nyheter när JAG 

vill 

Att ha kul på jobbet räcker inte 

om man inte får pausa 
Pausmöjligheter 

Intensiva jobbperioder gör det 

svårt att släppa jobbtankarna (2) 

 

 

 

Arbetsbörda  

(5) 

Jobbsituation 

(6) 

I intensiva jobbperioder behövs 

mer än att varva ner med 

hemmajobb 

I intensiva jobbperioder behövs 

mer än helgledighet 

Intensiteten i jobbet påverkar 

sömnkvaliteten 

Jobbet ger energi när det har 

gått bra 
Arbetsresultat 

Mitt jobb är även mitt intresse, 

vilket kan bli ohållbart (3) 
Behov att göra 

annat emellanåt  

(5) 

Grad av 

variation  

(5) 
Byter träningsform när den inte 

längre ger energi (2) 
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