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Abstract

In Sweden, it is stated by law that the employer has to establish a plan with an employee

currently on sick leave on how to integrate the employee as optimally as possible back into

the workplace. Even though a sick leave and paternal leave cannot be put into parity, there are

parallels since both results in a prolonged workplace absence. The purpose of this study is to

look into the reintegration of mothers into the workplace, their experience regarding this, and

what support they receive from their employers during this process. The study is aimed at

mothers because they are on maternal leave a far longer periond of time than fathers on

parental leave. However, the gap between maternal and paternal leave is shrinking, but

mothers are still absent from work for a longer period. This study has been made with

qualitative semi-structured interviews with participation from seven mothers. All sev∫en

women who participated had been on maternal leave sometime during the last five years and

then returned to the same workplace. The study shows that there are mixed experiences

related to workplace reintegration. Furthermore, the result also shows that re-onboarding

activities such as tutorials, training and an employer-employee dialogue are significant during

reintegration. The support of colleagues and superiors was also of noticeable importance

during this process.

Keywords: return to work, parental leave, absence, support, onboarding, reintroduction,

mothers



Sammanfattning

I Sverige är det lagstadgat att arbetsgivaren skall upprätta en plan tillsammans med en

sjukskriven arbetstagare om hur denne skall återgå till arbetsplatsen på bästa sätt. Trots att

tillstånden mellan en föräldraledig och sjukskriven inte kan sättas i paritet med varandra går

det att dra en parallell då de båda tillstånden innebär längre frånvaro från arbetsplatsen. Syftet

med denna studie är att undersöka mödrars upplevelse av återgång till yrkesarbetet efter en

tid av föräldraledighet samt vilket stöd de får under denna process. Studien riktar sig mot

mödrar av den anledning att kvinnor är föräldralediga i långt större utsträckning än män.

Även om vi går mot en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan könen är det fortsatt

mödrarna som är föräldralediga under en längre period. Denna studie har genomförts med

kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sju mödrar deltagit. Samtliga kvinnor som deltog

i studien har varit föräldralediga de senaste fem åren och har sedan återgått till samma

arbetsplats. Studiens resultat visar att det finns en splittrad upplevelse av återgången till

arbetsplatsen efter föräldraledighet. Vidare visar resultatet att aktiviteter i en re-onboarding

bestående av handledning, utbildning samt samtal mellan arbetstagare och arbetsgivare är

betydelsefulla vid återgången tillbaka till arbetsplatsen. Stödet från kollegor och chefer är

också av betydande vikt för kvinnors upplevelse av återgången tillbaka till yrkesarbetet efter

föräldraledighet.

Nyckelord: återgång till arbetsplatsen, föräldraledighet, frånvaro, stöd, onboarding,

återintroduktion, mödrar



Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Disposition 2
1.2 Syfte och frågeställningar 3
1.3 Begreppsförklaring 3
1.4 Relevanta lagrum 3

2.  Tidigare forskning 5
2.1 Litteratursökning 5
2.2 Återgång till arbetsplatsen 6
2.3 Onboarding 6
2.4 Stöd till arbetstagaren 8
2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 8

3. Teoretiska utgångspunkter 10
3.1 Onboarding 10
3.2 The four C:s 11
3.3 Sammanfattning av teorin i relation till studiens syfte 13

4. Metod 14
4.1 Metod för datainsamling 14
4.2 Urval 15
4.3 Insamling och bearbetning av datamaterial 16
4.4 Forskningsetik 17
4.5 Studiens tillförlitlighet 17
4.6 Metoddiskussion 18

5. Resultat och analys 21
5.1 Upplevelse av re-onboarding 22

5.1.1 Introduktionen tillbaka till arbetsplatsen 22
5.1.2 Förändring av tjänsten 26
5.1.3 Förändrad arbetstid 30

5.2 Stöd på arbetsplatsen 32
5.2.1 Stöd från arbetsgivare 32
5.2.2 Stöd från kollegor 35

5.3 Sammanfattning resultat och analys 36

6. Diskussion 38
6.1 Studiens frågeställningar i relation till det teoretiska ramverket och tidigare forskning 38
6.2 Slutsats 41
6.3 Förslag på vidare forskning 42

7. Referenslista 43



8. Bilagor 47
8.1 Intervjuguide 47
8.2 Samtyckesformulär och intervjubrev 48



1. Inledning
Vi kan av olika anledningar behöva vara borta från yrkesarbetet en längre tid, något som kan

ske i form av exempelvis sjukskrivning eller föräldraledighet. Oavsett vad anledningen till

frånvaron är, kan det vara en omställning och utmaning att återvända till arbetsplatsen igen.

Det finns en förväntan att arbetstagaren ska prestera som innan efter att ha varit bortkopplad i

månader, eller år från arbetsplatsen och yrkesrollen. Organisationen kan dessutom ha

förändrats till den grad att den upplevs som en helt ny arbetsplats. I en allt mer dynamisk och

föränderlig värld ställs tydligare krav på organisationer att vara anpassningsbara för att hålla

sig aktuella, likväl som konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Stora omställningar inom

företag kan ske på kort tid för att organisationer skall behålla sin konkurrenskraft på

marknaden (Prové, 2020). Detta kan således leda till att arbetets karaktär i organisationen

förändras i den utsträckningen att den återgående föräldern känner sig som en nyanställd.

Detta är något som framgår i artikeln skriven av Costantini, Warasin, Sartori och Mantovan

(2022) att mödrar som återgår till arbetsplatsen efter föräldraledighet jämställs med en

nyexaminerade, vad gäller kompetens och osäkerhet.

2015 var kvinnor i genomsnitt föräldralediga i 15 månader, detta jämfört med män som var

föräldralediga i genomsnitt 4 månader (SACO, 2015). År 2020 tog mödrarna ut 70 procent av

dagarna för föräldrapenning medan männen endast tog ut 30 procent (Försäkringskassan,

2022). Detta visar således tendenser att kvinnor är borta från arbetsplatsen i långt större

utsträckning än män. I en artikel på nätverkssajten LinkedIn (2017) kan vi läsa hur kvinnor

har olika upplevelser om hur de blivit mottagna tillbaka på arbetsplatsen efter

föräldraledighet. Flertalet har upplevt bristande stöd från arbetsgivaren vid tillbakagång till

yrkesarbetet. Under den tid som arbetstagaren är borta från arbetsplatsen, framför allt vid

längre föräldraledighet, kan mycket ha hänt i form av förändring av organisationens struktur

och inriktning.

Även om tillstånden mellan en föräldraledig och sjukskriven inte kan sättas i paritet med

varandra kan man trots det dra en parallell mellan att båda tillstånden innebär längre frånvaro

från arbetsplatsen. Enligt 30 kap 6 § socialförsäkringsbalken är en arbetsgivare skyldig att ta

fram en plan för hur den sjukskrivne ska återgå till arbetsplatsen. Detta om arbetstagaren varit

sjuk i fler än 60 dagar vilket ska göras i samråd med arbetstagaren (SFS 2017:1306). Fisher,

1



Valley, Toppinen-Tanner & Mattingly (2016) skriver i ett kapitel i boken Parental Leave and

Return to Work att det finns bättre åtgärder för de arbetstagare som återvänder efter

sjukskrivning än för de som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter föräldraledighet. Som

tidigare nämn kan den återgående föräldern känna sig som en nyanställd på arbetsplatsen

efter att ha varit frånvarande en längre tid på grund av föräldraledighet. Med detta som

utgångspunkt ställer vi oss frågan om det finns någon typ av process, likt onboarding, för

återgång till arbetsplatsen efter föräldraledighet. Onboarding är en process där en nyanställd

introduceras in i en organisation med hjälp av olika formella och informella aktiviteter

(Bauer, 2010). Finns det en liknande process för att introducera dessa förändringar samt

återintroducera arbetsuppgifter för en anställd som varit föräldraledig? I denna uppsats

kommer det icke vedertagna begreppet re-onboarding användas för att beskriva

återgångsprocessen tillbaka in i en organisation efter en tids frånvaro, i detta fall

föräldraledighet. Vi som genomför denna studie har själva inte varit föräldralediga och har

därmed aldrig upplevt en återgång till yrkesarbetet efter frånvaro på grund av

föräldraledighet. Det är med detta perspektiv som vi har genomfört studien vilket är relevant

att nämna i inledningen till detta examensarbete.

Studien tar avstamp i pedagogikämnet, detta då vi undersöker huruvida anställda som varit

borta från arbetsplatsen återintroduceras och ges möjlighet att uppdatera sina yrkeskunskaper,

samt vilket stöd de får inför att lära sig nya och gamla arbetsuppgifter. Denna uppsats

undersöker om det finns en process likt onboarding efter föräldraledighet. Onboarding kan

ses som en lärandeprocess, vilket således gör lärande till det centrala fenomenet som kommer

att undersökas kopplat till re-onboarding, som vi valt att benämna processen. Studien ämnar,

utifrån den pedagogiska utgångspunkten, att undersöka hur lärande sker och vilka medel som

används när en arbetstagare återgår till arbetsplatsen. Likväl hur den återvändande

arbetstagaren upplever sin återgång tillbaka till arbetsplatsen.

1.1 Disposition

Studien disponeras med ett inledande avsnitt där syftet och frågeställning presenteras.

Därefter redogörs den tidigare forskning inom ämnesområdet gällande återgång till

arbetsplatsen, onboarding och stöd till arbetstagaren. Avsnitt tre presenterar studiens

teoretiska ramverk med utgångspunkt från Bauer (2010) samt Bauer & Erdogans (2011)
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förklaring av begreppet onboarding följt av Bauers (2010) teori The four C:s. Vid insamling

av datamaterialet har kvalitativ metod använts, detta introduceras i avsnitt fyra. I avsnitt fem

redogörs resultatet och analysen av det insamlade materialet. Därefter presenteras

diskussionen och studiens slutsats följt av förslag till vidare forskning. Sista avsnittet

innefattar referenser samt bilagor.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att ta reda på hur mödrar som varit föräldralediga upplevt sin

återgång till arbetsplatsen. Dessutom är syftet att undersöka vilket stöd anställda mödrar får

när de återintroduceras samt introduceras till gamla och nya arbetsuppgifter.

Utifrån studiens syfte är följande frågeställningar formulerade:

-   Hur upplever mödrar som varit föräldralediga sin återgång till arbetsplatsen?

-   Vilket stöd får mödrar vid återgång tillbaka till arbetsplatsen efter föräldraledighet?

1.3 Begreppsförklaring

Begreppet re-onboarding syftar till att återintroducera en medarbetare som varit frånvarande

från arbetsplatsen en längre tid på grund av exempelvis föräldraledighet. Studien utgår från

det vedertagna begreppet onboarding som syftar till att introducera en nyanställd in i en

organisation (Bauer, 2010). Begreppet re-onboarding är inte ett vedertaget begrepp men

kommer att användas i denna uppsats för att förklara återgångsprocessen till arbetsplatsen

efter en tids frånvaro, i detta fall föräldraledighet.

1.4 Relevanta lagrum

I 30 kap 6 § socialförsäkringsbalken (SFS 2017:1306) framgår det att är en arbetsgivare

skyldig att ta fram en plan för hur den sjukskrivne ska återgå till arbetsplatsen. Detta om

arbetstagaren varit sjuk i fler än 60 dagar vilket ska göras i samråd med arbetstagaren.
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Enligt 3 § 3 punkt i föräldraledighetslagen (SFS 1995:584) har en förälder rätt till förkortning

av normal arbetstid.
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2.  Tidigare forskning

I följande avsnitt redogörs tidigare forskning som kan relateras till mödrars återgång till

arbetsplatsen. Det har varit en utmaning att hitta forskning som är relevant till studiens syfte

och frågeställningar. Inom området finns flera artiklar som är relaterade till konflikten mellan

familje- och arbetsliv men färre artiklar som handlar om hur den faktiska processen går till

när föräldrar återgår till arbetsplatsen. Det finns en avsaknad vad gäller forskning inom

ämnesområdet och därav är denna studie vad gäller hur mördar som varit föräldralediga har

upplevt sin återgång till arbetsplatsen ytterst relevant. Forskning inom detta ämnesområde är

betydelsefullt då det finns ett uppenbart kunskapsglapp trots att ämnet är både aktuellt och

relevant kopplat till vår samtid. För att få en mer nyanserad bild kommer forskningsartiklar

gällande återvändande till arbetsplatsen efter sjukskrivning att inkluderas i detta avsnitt. Trots

att tillstånden inte kan likställas kan likheter ändå ses mellan en föräldraledig och en

sjukskriven då båda situationerna kan innebära längre tids frånvaro från arbetsplatsen.

Avsnittet kommer även att presentera forskning gällande onboarding. Den tidigare

forskningen om onboarding är relevant då det går att se en likhet mellan introduceringen för

en nyanställd in i en organisation och återintroduceringen för en anställd som varit

frånvarande från arbetsplatsen en längre tid, det vi valt att kalla re-onboarding.

___________________________________________________________________________

2.1 Litteratursökning

För att hitta relevanta artiklar har vi använt oss av söktjänster via Uppsala

universitetsbibliotek, däribland Google Scholar, Education Resources Information Center och

ProQuest. En utmaning har varit att hitta relevant forskning på svenska, således har sökorden

översatts till engelska för att kunna maximera sökningens träffsäkerhet. De sökord som

använts har varit: parental leave, maternity leave, return to work, workplace, sickness

absence samt onboarding. Genom att kombinera sökorden på olika sätt har träffsäkerheten

maximerat sökningen av vetenskapliga artiklar. De valda artiklarna studerades utifrån olika

kriterier för att säkerställas att de är av vetenskaplig karaktär. Alla artiklar har genomgått peer

review bortsett från Parental Leave and Return to Work (Fisher,Valley, Toppinen-Tanner &

Mattingly, 2016) som är ett kapitel från boken Research perspectives on work and the

transition to motherhood. Vi anser att kapitlet fyller en viktig funktion för kartläggning av
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den tidigare forskningen inom området. Disponeringen i detta avsnitt är indelat i tre teman

som vi valt att lägga extra fokus på. Dessa teman är återgång till arbetsplatsen, onboarding

och stöd till arbetstagaren.

2.2 Återgång till arbetsplatsen

I en artikel publicerad av Costantini, Warasin, Sartori & Mantovan (2022) framkommer det

att mödrar som återgår till yrkeslivet efter föräldraledighet genomgår en sorts övergångsfas i

sina liv. En övergångsfas som kan vara berikad med både för- och nackdelar vad gäller

återgång till arbetsplatsen. Studien är baserad på 12 intervjuer som har analyserats genom

innehållsanalys som vidare belyser vikten av stöd, i form av handledning under den första

perioden tillbaka på arbetet. Handledning och stöd är något som även Barriball, Coopamah,

Roberts och Watts (2007) studie belyser. Barriball, Coopamah, Roberts och Watts (2007)

studie är baserad på enkätsvar och gruppdiskussion från 17 sjuksköterskor som återgått till

arbetslivet. Författarna till de båda artiklarna presenterade en liknande bild av de

återvändande mödrarnas uppfattning om sin expertis. Mödrarna i Barriball, Coopamah,

Roberts och Watts (2007) studie uttryckte att de var i behov av stöd från kollegor för att få

hjälp att uppdatera sin kompetens efter en tids frånvaro från arbetsplatsen. Detta likt,

Costantini, Warasin, Sartori och Mantovans (2022) artikel, där återvändarna jämställs med

nyexaminerade vad gällde deras kompetens och osäkerhet. I studien förklarades repetition av

böcker och rapporter likväl som genomgång av tidigare protokoll och frågor till kollegor som

ett tillvägagångssätt för mödrarna att återuppta sin kompetens efter föräldraledighet.

2.3 Onboarding

Flertalet forskare inom ämnesområdet onboarding belyser fördelarna med en lyckad

onboarding-process för såväl medarbetarna som organisationen i helhet (t.ex. Johnson &

Senges, 2010; Rabel & Stefaniak, 2018; Snell, 2006). Johnson & Senges (2010) genomförde

en studie med syfte att studera effekterna av Googles onboarding. Studie visar bland annat

hur Google använde sig av personlig onboarding där de anställda själva fick vara med och

påverka onboarding-processen efter deras personliga behov. Genom detta upplägg kan

lärandet ske utifrån den nya medarbetarens behov. Det framgår även att Google använder sig

av olika forum där anställda får vara med och påverka onboarding-processen för nyanställda.
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Vidare belyser studien vikten av social interaktion i form av handledning som en viktig

beståndsdel i onboarding-processen, för att möjliggöra och aktivera lärande. Studien baseras

på 24 intervjuer samt observationer och dokumentanalys. Vidare belyser Rabel & Stefaniak

(2018) mentorskapet i deras studie. I mentorskapet spelar handledaren en viktig roll vad

gäller hur anställda lär sig på en ny arbetsplats. Samarbete lyfts också som ett

tillvägagångssätt för att ge nyanställda möjlighet att lära av kollegor som besitter mer

expertis. Datamaterialet samlades in med hjälp av enkäter som besvarades av 20 nyanställda

och 24 handledare (Rabel & Stefaniak, 2018).

Likt Johnson & Senges (2010) studie belyser Graybill, Taesil Hudson Carpenter, Offord,

Piorun, & Shaffer (2013) vikten av social interaktion i onboarding-processen. I studien

skriven av Graybill et al. (2013) granskar författarna olika introduktionsdokument i syfte att

kunna identifiera det bästa tillvägagångssättet att introducera nya medarbetare på en

arbetsplats. Något som även uppmärksammats i denna studie är socialiseringsprocessen.

Studien ser socialiseringsprocessen som en nyckelkomponent i alla onboarding-processer, där

det är viktig att den nya medarbetaren från start känner sig uppskattad och välkommen i en

organisation. Genom mentorskap och handledning kan den nyanställda lättare acklimatiseras

i verksamheten både yrkesmässigt och socialt.

I en artikel skriven av Snell (2006) har onboarding-processer analyserats i relation till

medarbetartillfredsställelse. Studien beskriver olika metoder som organisationer kan använda

för att åstadkomma en framgångsrik onboarding-process. Vidare belyser Snell (2006) att

onboarding-processen är en viktig komponent för att kunna etablera en ömsesidig relation

mellan arbetstagare och arbetsgivare. För att kunna utforma en framgångsrik onboarding

hänvisar artikeln till fyra komponenter som organisationer bör ta hänsyn till: processanalys,

genomförande, integrering och rapportering. Den första komponenten som tillämpas enligt

studien är processanalys, vilket består av flera olika introduktionsaktiviteter. Organisationen

bör förse den nya medarbetaren med praktisk information samt nödvändig utrustning. Studien

visar vidare att den nyanställda bör få en rundvandring av verksamhetens lokaler samt bli

tilldelad en egen arbetsyta. Om yrket kräver olika kurser eller utbildningar bör organisationen

ordna detta vid start. Studien lyfter även att det är betydelsefullt att den nyanställda blir

introducerad till verksamhetens anställda.
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2.4 Stöd till arbetstagaren

Vidare berör den tidigare forskningen vikten av stödet från arbetsgivare till arbetstagaren vad

gäller återgången tillbaka till arbetsplatsen efter föräldraledighet. Detta är något som

Lucia-Casademunt, García-Cabrera, Padilla-Angulo & Cuéllar-Molina (2018) presenterar i

deras studie. Resultatet visar att kvinnor vanligtvis har mer krävande villkor för att återgå till

arbetet efter en förlossning jämfört med män. Det framkommer även att kvinnor behöver mer

arbetsrelaterat stöd från arbetsgivaren för att underlätta återgången till arbetet. Denna studie

baserades på insamlat datamaterial från 27 europeiska länder. Stödet från arbetsgivaren är

även något som Buys, Selander & Suns (2019) studie tar upp. De undersöker sambandet

mellan kontakten med arbetstagaren under sjukfrånvaron samt upplevelsen av stöd på

arbetsplatsen vid återgång till arbetet. Även här visade resultatet att långtidssjukskrivna

uppskattade kontakten från sin chef under sjukskrivningen, detta är något som hjälper vid

återgången till arbetet efter en längre tids frånvaro. Datamaterialet samlades in med hjälp av

enkätstudier där totalt 274 respondenter medverkade. Den positiva aspekten av kontakten

med arbetstagaren under frånvaro från arbetsplatsen är något som även framgår i Selander,

Tjulin, Müssener & Ekbergs (2015) studie. Datamaterialet samlades in till denna studie med

hjälp av enkäter där totalt 534 respondenter medverkade. Fortsättningsvis belyser Buys,

Selander & Sun (2019) att det oftast saknas policyer kring att upprätta en dialog mellan den

föräldralediga och arbetsplatsen, om man jämför med när sjukskrivna är frånvarande från

arbetet. Vidare, vad gäller i jämförelsen mellan sjukskrivna och föräldraledigas återgång till

arbetsplatsen, beskriver Fisher, Valley, Toppinen-Tanner & Mattingly (2016) i ett kapitel att

det finns bättre insatser för att komma tillbaka till arbetsplatsen för individer som varit

sjukskrivna än för de som varit föräldralediga. Författarna Fisher, Valley, Toppinen-Tanner &

Mattingly (2016) har granskar ett globalt perspektiv på policys och praxis relaterat till

föräldraledighet och återgång till arbetslivet, både utifrån individuella- och arbetsplats

faktorer.

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Den tidigare forskningen belyser bland annat att handledning vid en återgång till

arbetsplatsen kan vara av betydande vikt för arbetstagarens upplevelse, vilket framgår i till

exempel Barriball, Coopamah, Roberts och Watts (2007) och Costantini, Warasin, Sartori och
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Mantovans (2022) studier. Tidigare forskning belyser även problematiken i att mycket

kunskap, hos arbetstagaren, har glömts bort under den frånvarande perioden från

arbetsplatsen och behöver således uppdateras och repeteras (Barriball, Coopamah, Roberts &

Watts 2007; Costantini Warasin, Sartori & Mantovan, 2022).

Forskningsöversikten belyser även fördelarna med en lyckad onboarding-process för såväl

medarbetarna som organisationen i helhet. Socialiseringsprocessen lyfts som en viktig

komponent i onboarding-processen. Genom social interaktion och samarbete kan nyanställda

lära av sina mentorer, handledare och kollegor som besitter mer expertis (Johnson & Senges,

2010; Rabel & Stefaniak, 2018; Graybill, Taesil Hudson Carpenter, Offord, Piorun & Shaffer,

2013). Den tidigare forskningen lyfter även personlig onboarding som ett tillvägagångssätt,

för att ge den nyanställde möjlighet att själv få vara med och påverka onboarding-processen

efter individens behov (Johnson & Senges, 2010). Forskningen tar därefter upp olika

aktiviteter, i relation till onboarding, som organisationer bör ta i beaktning. Vidare framgår

det i den tidigare forskningen att organisationer ska erbjuda olika former av kurser eller

utbildningar om yrket kräver det (Snell, 2006).

Forskningsöversikten belyser slutligen betydelsen av stödet från arbetsgivare och kollegor

under återgångsprocessen. Artiklarna som belyser återgången till arbetet efter sjukskrivning

är också relevanta för studiens ämne då detta kan jämföras med återgång till arbetet efter

föräldraledighet. Forskningen som är presenterad vittnar om att det finns utarbetade

tillvägagångssätt, i form av policy, för återgång till arbetet efter sjukskrivning, något som inte

uppdagats vad gäller återgång till arbetet efter föräldraledighet (Buys, Selander & Sun, 2019).

Vidare presenteras att kvinnor har större behov av stöd från sin arbetsgivare vid återgång till

arbetsplatsen, än män (Lucia-Casademunt, García-Cabrera, Padilla-Angulo & Cuéllar-Molina,

2018).
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3. Teoretiska utgångspunkter

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram med utgångspunkt i onboarding

och The four C:s. Begreppet och teorin har som syfte att förklara och förstå återgången till

arbetsplatsen efter föräldraledighet som en typ av onboarding vi valt att kalla re-onboarding.

Därav kommer begreppet onboarding förklaras för att tydliggöra ämnets relevans och hur

återkomsten till arbetsplatsen efter en längre frånvaro från arbetet kan sättas i paritet till när

en anställd börjar som ny på ett företag. The four C:s och onboarding skall med denna

utgångspunkt fungera som ett sätt att förstå och förklara återkomsten till arbetet som en

process för att introducera en föräldraledig tillbaka till arbetsplatsen, likt en nyanställd.

Talya Bauer är professor i management vid Portland State University som fokuserar på

forskning inom bland annat onboarding, rekrytering, urval och mentorskap (Bauer, 2010).

Det är primärt från hennes utgångspunkt som vi kommer presentera onboarding och The four

C:s i följande avsnitt.

___________________________________________________________________________

3.1 Onboarding

Bauer och Erdogan (2011) beskriver onboarding som den process där individen förflyttas från

att vara en “outsider” till en “insider”. Onboarding fokuserar på att lära den nyanställda

organisationens värderingar, kunskaper och dess uppdrag. En framgångsrik onboarding kan

leda till att nyanställda får en positiv inställning till organisationen, vilket också kan öka

chanserna till att anställda stannar längre i verksamheten. Detta sätts i motsats till vad en

ineffektiv onboarding kan leda till. Andra effekter av en lyckad onboarding är att den kan

hjälpa nyanställda att anpassas in i en organisation, både vad gäller social anpassning likväl

adaptering av nya arbetsuppgifter (Bauer & Erdogan, 2011).

Inom den process, där en nyanställd träder in i en organisation, ses regelbundna möten för

avstämning med novisen som ett stöd och en aktivitet som kan motverka missförstånd samt

en aktivitet för att hindra att problem eskalerar (Bauer, 2010). Utbildning ses också som ett

tillvägagångssätt för att den nyanställda skall få både självförtroende och kunskap som

behövs för att utföra jobbet. Utbildning i relation till onboarding-processen är även en

aktivitet som tydliggör vad arbetet innebär. Enligt Bauer (2010) är utbildning vid onboarding
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viktigt för att öka en individs självförmåga. Självförmåga ses som individens tilltro till sig

själv i relation till en specifik handling. Vidare nämner Bauer (2010) att stöd i form av bland

annat feedback är ett viktigt verktyg i en onboarding-process. Detta ses som

tvåvägskommunikation där feedback sker både från arbetsgivaren till arbetstagaren och vise

versa. Således har chefer och handledare en avgörande roll för hur den nyanställda kommer

att socialiseras in i organisationen vid en onboarding.

Handledning kan också fungera som stöd för en nyanställd. Handledare kan underlätta

novisens första tid genom att bland annat svara på frågor, ge socialt stöd och förklara

instruktioner. Bauer (2010) belyser även handledarens viktiga roll vad gäller stöd i form av

kommunikation, där den nyanställda kan våga ställa frågor som han/hon inte haft mod att

fråga sin chef om. Därefter är relationen med kollegor även någon som Bauer (2010) belyser

som en viktig del av lärandet för en nyanställd. Detta definieras som informellt lärande som

ofta förekommer i mindre strukturerade situationer.

3.2 The four C:s

Vidare talar Bauer (2010) om The four C:s som beskriver hur en lyckad onboarding-process

går till genom de fyra nivåerna; Compliance, Clarification, Culture och Connection.

Compliance (samtycke) syftar till att introducera den nyanställda in i företagets

grundläggande rutiner och generella riktlinjer. Denna del av onboarding-processen är en nivå

som en stor majoritet av organisationer uppnår. Hädanefter kommer steget som Bauer (2010)

benämner som Clarification (förtydligande) som fokuserar på hur den nyanställda blir

medveten om vilka förväntningar som finns, relaterade till arbetet. Culture (kultur) är den

delen av The four C:s som handlar om att få den nyanställda att förstå organisationens kultur,

formell såväl som informell. Sista steget definierat i detta perspektiv, sett till onboarding, är

Connection (anknytning). Connection har fokus på de relationer som skapas inom företaget

där den nyanställda tar del av det informativa nätverket som finns inom organisationen.

11



Fritt översatt av författarna med inspiration från Bauer (s. 3, 2010)

Dessa olika delar av onboarding-processen förekommer i vad som förklaras som nivåer, inom

Bauers (2010) teori The four C:s. Den första nivån är passiv onboarding där små inslag av

Clarification och ibland även Cultur och Connection kan förekomma. Inom passiv

onboarnding är det vanligt förekommande att aktiviteter bockas av från en lista samt att de

genomförs i en ordning där de är orelaterade till varandra. Den andra nivån kallas för

onboarding med hög potential. Vid denna nivån har en organisation täckt både Compliance

och Clarification samt vissa delar av Culture och Connection. Den tredje nivån av

onboarding kallas proaktiv onboarding vilket innefattar alla fyra C där HR-avdelningen är

närvarande på ett strategiskt plan under hela processen. Endast 20 procent av

organisationerna uppnår den tredje nivån av onboarding (Bauer, 2010). Vidare belyser även

Bauer (2010) rollförtydligande som en betydelsefull aktivitet i onboarding-processen för att

få en indikation på hur väl rollen passar en nyanställd. Genom förtydligande kan onboarding

anpassas till arbetstagaren vilket är något som kan motverka konflikter mellan den anställda

och dess nya yrkesroll. Detta kan vidare bidra till en framgångsrik onboarding.
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3.3 Sammanfattning av teorin i relation till studiens syfte

Onboarding beskriv som en process som hjälper en individ att introduceras in i en

organisation (Bauer & Erdogan, 2011). Vidare beskrivs olika aktiviteter för att denna

introduktion skall vara så framgångsrik som möjligt. Dessa aktiviteter är bland annat

utbildning, handledning, samtal och stöd från kollegor och chefer (jrf Bauer & Erdogan,

2011). Bauer (2010) presenterar en process som är uppdelad i fyra nivåer Compliance,

Clarification, Culture och Connection. Dessa nivåer används som verktyg för att åstadkomma

en lyckad onboarding.

I denna studie kommer onboarding och The four C:s nyttjas för att förstå och förklara den

process där en anställd återintroduceras till arbetsplatsen efter föräldraledighet. Således är

Bauer och Erdogan (2011) och Bauers (2010) begrepp och teori behjälpliga vad gäller

studiens syfte att ta reda på hur mödrar som varit föräldralediga upplevt sin återgång till

arbetsplatsen. Samt att undersöka vilket stöd anställda mödrar får när de återintroduceras

samt introduceras till gamla och nya arbetsuppgifter.

13



4. Metod

Med utgångspunkt att undersöka mödrars upplevelse av återgången till arbetsplatsen efter

föräldraledighet kommer studiens val av metod att presenteras och motiveras. Syftet med

detta avsnitt är att påvisa en transparens vad gäller genomförandet av studien. Avsnittet fyller

likväl funktionen att redogöra för läsaren hur studien har genomförts samt vilka

avgränsningar som har gjorts för att öka trovärdigheten. Avsnittet är uppdelat i olika

underrubriker för att tydliggöra studiens tillvägagångssätt. Först ges en presentation av

datainsamlingsmetoden därefter urvalet, insamling och bearbetning av datamaterial,

forskningsetik, studiens tillförlitlighet och slutligen metoddiskussion.

___________________________________________________________________________

4.1 Metod för datainsamling

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har vi valt att använda oss av kvalitativ

forskningsmetod. Kvalitativ forskning syftar till att samla in material och beskriva ett

fenomen snarare än att mäta ett fenomen. Metoden vi valt att använda oss av är intervju,

vilket är en metod som används främst inom kvalitativ forskning (Ahrne och Svensson,

2015). Det finns olika former av intervjuer, i vår studie har vi använt oss av semistrukturerade

intervjuer. En semistrukturerad intervju är en flexibel intervjumetod som består av olika

frågor, dessa frågor behöver inte följas strikt likt ett manus vilket ger respondenten större

frihet att påverka samt komplettera med information utöver de planerade intervjufrågorna

(Fejes och Thornberg, 2015). Med semistrukturerad intervju som grund konstruerades en

intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 8.1). Intervjuguiden bestod

i största möjliga mån av öppna frågor för att undvika ja eller nej svar. Detta gjorde att vi

ökade möjligheterna till att få mer nyanserade och utförliga svar (jrf Fejes och Thornberg,

2015). Samtliga respondenter fick samma grundfrågor under intervjutillfället, däremot hade

vi möjlighet att spontant komplettera med frågor för att utveckla svaren (jrf Ahrne och

Svensson, 2015). Intervjuguiden bestod först av några bakgrundsfrågor för att lätta upp

intervjusituationen, därefter gick vi över till frågor kring re-onboarding och upplevelsen i

relation till återgången (jrf Fejes och Thornberg, 2015). Slutligen fick samtliga respondenter

en avslutande fråga “Är det något du vill tillägga, som vi inte lyft under intervjun?” i syfte att

ge respondenterna möjlighet att komplettera med eventuella synpunkter kring ämnet som inte
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tagits upp under intervjun.

Vi valde att använda oss av metoden intervju för att ta reda på mödrars upplevelser vad gäller

återgången till arbetslivet. Med hjälp av intervju som metod kunde vi öka möjligheten att få

reda på hur respondenten tänker, känner och upplever fenomenet vi undersöker, vilket i sin

tur gav oss en mer nyanserad bild om ämnesområdet (jrf Alvehus, 2013).

4.2 Urval

Vi har använt oss av bekvämlighetsurval och strategiskt urval för att välja ut respondenter

som vi tror kan hjälpa oss att besvara studiens syfte och frågeställningar. Bekvämlighetsurval

är en strategi som består av att välja respondenter som är lättillgängliga såsom kollegor,

släktingar och vänner (Alvehus, 2013). Med hjälp av strategin har vi snabbt och enkelt kunnat

välja ut respondenter till vår studie då vi haft möjlighet att använda oss av individer som

funnits inom vårt eget kontaktnät. Vi har kontaktat alla respondenter via privat meddelande

på Facebook. Att kunna välja individer som varit lättillgängliga har varit en fördel då studien

haft en pressad tidsram.

Strategiskt urval är en procedur där man taktiskt handplockar respondenter som exempelvis

har vissa egenskaper, erfarenheter eller kompetenser (Alvehus, 2013). Utifrån ett strategiskt

urval har vi gjort vissa metodiska val för att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte och

frågeställningar. Kriterierna för valet av respondenter var bland annat att endast samla in

material från mödrar som de senaste fem åren återgått till arbetslivet efter föräldraledighet.

Samtliga mödrar ska även ha återgått till samma arbetsplats efter föräldraledigheten. Vidare

har vi även valt mödrar som har olika yrkespositioner för att få en bredare bild över

fenomenet. Vi genomförde sju semistrukturerade intervjuer med kvinnor som under de

senaste fem åren varit föräldralediga. Varför vi valt att endast rikta in oss på mödrar i vår

studie är för att kvinnor i genomsnitt är föräldralediga längre och därav borta längre från

arbetet i jämförelse med män (SACO, 2015; Försäkringskassan, 2022). Studien är avgränsad

till mödrar som de senaste fem åren har varit föräldralediga för att föräldraledigheten ska

ligga inom en rimlig närtid. Detta för att de intervjuade mödrarna ska kunna ge en relativt

aktuell bild av situationen. Vi hade helst sett att mödrarna i studien varit föräldralediga inom

en snävare tidsintervall för att få en mer aktuell bild av fenomenet. Detta var dock inte
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möjligt i och med studiens korta tidsram och de avgränsningar vi valt att göra, kvinnor som

återgått till samma arbetsplats.

4.3 Insamling och bearbetning av datamaterial

De sju intervjuerna skedde både via zoom och på plats. Information- och samtyckesbrev (se

bilaga 8.2) skickades ut till respondenterna via mejl, efter att de bekräftat sin medverkan i

studien. Mejlen skickades till respondenterna tre till fem dagar innan intervjun ägde rum. De

som medverkade på distans godkände sitt samtycke genom att svara på mejlet. Deltagaren

fick själva bestämma om intervjun skulle genomföras via zoom eller vid ett fysiskt möte. På

grund av både geografiska faktorer samt respondenternas egen vilja skedde sex intervjuer via

zoom och en på plats. Då några av våra respondenter befann sig på en annan ort, var det inte

tidsmässigt försvarbart att träffa respondenten för att utföra intervjuerna fysiskt. För att öka

tryggheten i intervjun hölls både de fysiska och digitala intervjuerna på en lugn och trygg

plats. Vi säkerställa att vi satt på en lugn och trygg plats och vi bad även respondenterna som

deltog digitalt, om det samma. Platsen för en intervju är en viktig faktor, om respondenten

inte känner sig trygg eller bekväm kan denna faktor i sin tur påverka svaren (Fejes &

Thornberg, 2015). Vi valde att hålla samtliga intervjuer ensamma, en och en med

respondenten. Ämnet kan vara känsligt och genom detta kan tryggheten öka för

respondenterna. Jämlikheten vad gäller maktaspekten mellan intervjuperson och respondent

anser vi också blir jämnare om vi intervjuar en och en istället för två mot en.

Intervjuerna pågick i cirka 10–25 minuter och samtliga intervjuer spelades in som ljudfil med

hjälp av en telefon. Intervjuerna sparades därefter på en telefon med kodlås för att skydda

respondenternas anonymitet. Allt insamlat materialet har behandlats konfidentiellt och

kommer raderas efter studiens slut. Samtliga respondenter har blivit informerade om

vetenskapsrådets fyra huvudkrav vid intervjuns start för att säkerställa att alla respondenter

förstått informationen och är införstådda med deras rättigheter.

Efter genomförandet av intervjuerna valde vi att transkribera direkt efter varje intervju så att

tankar och egna reflektioner inte gick förlorat (jfr Fejes & Thornberg, 2015). Omfånget av

dessa transkriberingar är totalt 23 A4 sidor med typsnitt Times New Roman, teckenstorlek

tolv med 1,5 radavstånd. Vi valde att redigera talspråk till skriftspråk för att göra
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respondenternas svar mer tydliga. Utfyllnadsord som “eeh” och “öhh” samt ljud likt skratt har

vi valt att transkribera bort då vi ansett att det inte haft något värde för studien. Efter att vi

genomfört alla sju intervjuer och transkriberingar tillämpade vi Ahrne och Svensson (2015)

teknik; sortera, reducera och argumentera vid genomgången av det insamlade materialet.

Genom att sortera materialet kunde vi sedan identifiera två huvudteman och fem underteman

som vi delade in i olika färgkoder. Därefter reducerades det insamlade datamaterialet utefter

vad vi ansåg var av betydande vikt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.

Slutligen använde vi oss av studiens teoretiska ramverk för att analysera intervjuernas

innehåll.

4.4 Forskningsetik

Forskningsetik är viktigt i forskningsarbetet och ska därav finnas med som en naturlig del i

hela forskningsprocessen. En viktig aktivitet under vår forskningsprocess har därför varit att

kontinuerligt reflektera och diskutera över etiska frågor och problem under studiens gång (jfr

Eldén, 2020). Vi har utgått från vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Huvudkraven består

av nyttjande-, informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet. Vi har varit extra tydliga

med framförandet av vetenskapsrådets fyra huvudkrav så att samtliga respondenter är

införstådda med deras rättigheter innan intervjuns start. I enlighet med nyttjandekravet

kommer allt material som samlats in under studiens gång endast att användas för denna

studies ändamål. Allt insamlat material kommer dessutom att raderas efter att uppsatsen blivit

godkänd. I enlighet med informationskravet har samtliga respondenter fått information om

studiens syfte och därav deras roll i studien. De har dessutom fått information om att

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. I enlighet med samtyckeskravet har vi

försäkrat oss om att samtliga respondenter gett sitt samtycke att delta i studien. Vi har

dessutom varit tydliga med att de kan avbryta eller välja att inte medverka under hela

forskningsprocessen. I enlighet med konfidentialitetskravet har allt material skyddats från

obehöriga för att värna om respondenternas anonymitet (jrf Vetenskapsrådet, 2002).

4.5 Studiens tillförlitlighet

I kvalitativ forskning kan man inte likt kvantitativ forskning mäta studiens kvalité och

tillförlitlighet genom siffror, och därav inte använda sig av de kända begreppen validitet och
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reliabilitet. För att mäta studiens tillförlitlighet i kvalitativa studier används ofta andra

begrepp som delas in i fyra delkriterier. Dessa delkriterier är: trovärdighet, överförbarhet,

pålitlighet och konfirmering. Trovärdighet förklaras som den interna validiteten vilket syftar

till huruvida studien är sanningsenlig. Vad gäller vår studie kan dess sanningsenlighet ses som

låg då vi inte säkert kan säga om respondenterna har svarat ärligt på intervjufrågorna. Det

finns risk för att respondenterna har svarat det dem tror att vi vill ha svar på i intervjun.

Vidare presenteras begreppet överförbarhet som beskriver hur resultatet från en studie kan

överföras i andra sammanhang. I och med att vi har undersökt upplevelsen hos mödrar kan

det vara svårt att överföra denna studies resultat i andra sammanhang, exempelvis mödrar

från andra branscher. Pålitligheten visar om resultatet hade blivit det samma om det

genomförts vid en annan tidpunkt. Pålitlighet i relation till denna studie är låg då vi inte

genomfört någon förstudie. Likväl är begreppet re-onboarding inte vedertaget och det kan

tänkas att respondenterna inte uppfattat detta som en process innan vi genomförde

intervjuerna. Sist nämns konfirmering som ett alternativ begrepp till validitet och reliabilitet.

Konfirmering rör huruvida forskaren har påverkat studien med sina egna värderingar och

därmed kan ge en missvisande eller felaktig bild. I denna studie har majoriteten av

respondenterna varit personer inom vårt egna kontaktnät och därav har vi som

intervjupersoner haft en relation med respondenterna innan intervjutillfället. Det kan därav

finns risk för att vi kan påverka studien med egna värderingar utifrån den informationen,

gällande ämnet, vi fått från respondenterna innan studien genomfördes (jrf Bryman, 2015).

4.6 Metoddiskussion

En svårighet vid genomförandet av vår studie har varit att ställa frågor om en process som

inte är ett etablerat fenomen likt onboarding. Respondenterna i vår studie har eventuellt inte

sett sin återgång som en faktisk process. Det kan därav bli svårt för en person att förklara och

förmedla situationen när de kanske inte är givna aktiviteter som sker vid återgången till en

arbetsplats efter föräldraledighet. Eftersom det inte alltid är givet att en re-onboarding sker

vid återgången till arbetsplatsen, kan det därav vara svårt att definiera och göra respondenten

införstådd av innebörden av processen då den inte är vedertagen. Trots att vi förklarat

begreppet re-onboarding samt studiens syfte i samtyckesformuläret och intervjubrevet (se

bilaga 8.2) kan ämnet vara nytt för respondenten i och med att begreppet och fenomenet ofta

inte är etablerat.
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Då studien stod inför en begränsad tidsram hade vi inte möjlighet att intervjua fler

respondenter samt den svårighet som fanns att få tag på respondenter som de senaste fem

åren varit föräldralediga. Intervju är en tidskrävande metod och därav består vår studie av

endast sju personer, detta är en faktor som kan ha påverkat tillförlitlighet negativt. Eftersom

studien endast är baserad på sju respondenter kan det låga antalet påverkat representativiteten

och därav studiens förmåga att appliceras på en population (jfr Ahrne & Svensson, 2015).

Enligt Ahrne och Svensson (2015) ska en kvalitativ intervjustudie åtminstone komma upp till

10–15 respondenter för att vara tillräckligt representativ. Om vi valt att använda oss av

metodvalet enkät hade en fördel varit möjligheten att effektivt öka antalet medverkande (jrf

Barmark & Djurfeldt, 2015). En annan faktor som kan ha påverkat vår studies tillförlitlighet

negativ är respondenternas ålder. Samtliga respondenter som deltagit i studien befinner sig

inom åldersspannet 28–31 år. Det skiljer endast fyra år mellan den yngsta och den äldsta och

därav blir åldersspannet snävt, vilket eventuellt kan ha gett oss en begränsad bild över ämnet i

form av både perspektiv och erfarenhet. Däremot är detta åldersspann vanligt förekommande

vad gäller barnafödande (jfr SCB, 2022). En svaghet med metoden intervju kan vara att

datamaterialet baseras på respondenternas subjektiva tankar angående ämnet (Bryman, 2015).

Då vi inte fått ett arbetsgivarperspektiv i studien kan vi inte veta om respondenternas bild av

re-onboardningen stämmer, kopplat till vilka aktiviteter som erbjudits, då vi inte kan jämföra

bilden av processen. Exempelvis vilka möjligheter som getts från arbetsgivaren och hur dessa

har tagits emot från arbetstagaren. Vidare kan en svaghet med metodvalet vara svårigheten att

uppnå ett konsekvent genomförande i alla intervjuer (jrf Ahrne och Svensson, 2015). Det

finns en risk att intervjuarens närvaro omedvetet kan påverka respondentens svar och därav

svarar utifrån vad individen tror att intervjuaren vill höra istället för sanningen. Det finns

även en risk att intervjuaren tolkar svaren fel eller att respondenten inte riktig förstår frågan

men trots det svara ändå (jrf Ahrne och Svensson, 2015). Som tidigare nämnt kan vi som

intervjuare eventuellt påverka respondentens svar med vår närvaro hur vi reagerar på svar och

vilka följdfrågor vi stället. Vi kan inte heller utesluta att studiens ämne inte är av känslig

karaktär för en del respondenter och det kan därav tänkas att de inte alltid svarat

sanningsenligt, något som nämnts i tidigare avsnitt. Den känsliga karaktären av studien ämne

skulle kunna undgå med en enkätstudie, vilket skulle kunna gett respondenterna mer trygghet

i form av anonymitet (jrf Barmark & Djurfeldt, 2015). Däremot hade metodvalet enkät

troligtvis varit sämre för att fånga respondenternas upplevelse av sin re-onboarding. Här kan

även aspekten vad gäller den tidigare relationen med respondenterna ses som något positivt,
19



att de skulle kunna öppna sig mer än med en intervjuperson som de inte känner. Vi har

upplevt, vid genomförande av intervjuerna, att det har varit en trygghet för respondenten att

de känner personen de blivit intervjuade av. Vissa respondenter uttryckte att de önskade att

endast den person de känner sedan tidigare deltog vid intervjutillfället. Även detta användes

som motivering till att intervjuerna hölls en och en.

Trots eventuella risker och svårigheter anser vi att metodvalet intervju varit bäst lämpad för

att ge oss den information vi behöver för att undersöka och besvara studiens syfte och

frågeställningar.

.
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5. Resultat och analys

I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys i relation till dess syfte och

frågeställningar. I avsnittet presenteras även en tabell med relevant information om

respondenterna. Tabellen innehåller information om branschen som mödrarna är verksam

inom samt längden på föräldraledigheten. Föräldraledighetens längd är relevant för att visa

läsaren att denna faktor skulle kunna påverkar upplevelsen av återgången till arbetsplatsen.

Som nämnt i inledningen till denna uppsats är kvinnor föräldraledig längre än män (jfr

SACO, 2015; Försäkringskassan, 2022). Det är därav relevant att nämna hur länge mödrarna i

studien varit föräldralediga. Branschen som modern är verksam inom presenteras även i

tabellen då det är av intresse att se hur väl etablerad re-onboarding-processen är inom olika

branscher och om det finns några skillnader mellan de olika yrkesområdena. En annan viktig

aspekt relaterat till branschen är vilka verksamhetsområden som haft behovet att anpassa och

förändra yrket för att kunna möta moderns nya behov och livssituation.

Två huvudteman har identifierats vid genomgången av det insamlade datamaterialet. Dessa är

kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Studiens första huvudtema Upplevelse av

re-onboarding har sin utgångspunkt i frågeställningen “Hur upplever mödrar som varit

föräldralediga sin återgång till arbetsplatsen” och andra temat Stöd på arbetsplatsen har sin

utgångspunkt i frågeställningen “Vilket stöd får mödrar vid återgång tillbaka till

arbetsplatsen efter föräldraledighet?” Varje tema är därefter indelad i olika underrubriker för

att tydligt kunna presentera studiens resultat. Första temat är indelat i de tre underrubrikerna;

Introduktionen tillbaka till arbetsplatsen, Förändring av tjänsten och Förändrad arbetstid.

Andra temat är indelad i de två underrubrikerna; Stöd från arbetsgivare samt Stöd från

kollegor. Med utgångspunkt i Bauer och Erdogans (2011) definition av begreppet onboarding

samt Bauers (2010) teori The four C:s, som presenterats i avsnitt 3, har studiens resultat

analyserats.

__________________________________________________________________________
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Föräldraledighetens

längd (månader)

14 mån 24 mån 9 mån 14 mån 17 mån 60 mån 21 mån

Bransch
Restaurang Fastighet Restaurang Industri Skola Handels Finans

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna

Ett generellt resultat från studien är att samtliga respondenter som medverkat i studien ville

återgå till arbetsplatsen igen. Däremot tampades de med känslorna kring återgången till

yrkesarbetet, att gå från att spendera majoriteten av tiden med sitt/sina barn till att spendera

stor del av tiden på arbetsplatsen. Likväl yttrade många respondenter att de hade en lättad

känsla över att komma tillbaka till tjänsten och beskrev det likt ledighet från mammarollen.

Flertalet respondenter vittnar även om att de sociala relationerna med kollegor var

efterlängtad efter en tids frånvaro från arbetsplatsen. Med denna utgångspunkt ska resultatet

presenteras utifrån de tidigare nämnda teman.

5.1 Upplevelse av re-onboarding

5.1.1 Introduktionen tillbaka till arbetsplatsen

Respondenterna som medverkat i studien har haft olika upplevelser av sin återgång till

arbetsplatsen. Några respondenter upplevde sin re-onboarding ostrukturerad och oplanerad.

Nedan är ett citat från respondent 2 som exemplifierar detta.

“Det kändes som att jag bara kastades in i det. Och jag tyckte att det var lite. Det

kändes inte så bra typ. Det var liksom bara ah men här är din arbetsplats typ. För

den hade ju också förändrats. Där jag skulle sitta. Så, här har vi satt dig, varsågod

att börja jobba. Och då fick jag ju bara fråga kollegor. Det kändes som att de inte

hade tid eller att de ens hade tänkt på att jag kom tillbaka. Men det kändes lite läskigt

faktiskt.“ (R2)
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De respondenter som hade en sämre upplevelse av sin re-onboarding nämner också att de

föredragit någon form av introduktionssamtal eller möte med chefen vid arbetets start.

“Jag tänker nog att jag hade velat börja med något möte med chefen. Att man

någonstan, det kändes inte välkomnande för det första (...) Nej, inget samtal vid start.

Utan det kom typ en månad efter att jag hade jobbat. Vilket jag tyckte var alldeles för

sent. Och lite märkligt. Det kom efter typ en månad.” (R2)

“Men man tycker ju att de skulle haft något slags samtal eller nått när jag kom

tillbaka eftersom jag hade varit borta så länge.” (R5)

Vidare har flertalet respondenter i studien också vittnat om en positiv bild av

re-onboarding-processen. I dessa processer har förväntningarna på arbetstagaren tydliggjorts

och de har blivit införstådda med både nya och gamla arbetsuppgifter.

“Vi hade ju möte innan jag började. Där vi fick komma överens lite att om jag skulle

komma tillbaka så var det på vissa premisser. Där diskuterade vi väl lite vad jag

behövde och vad dem behöver för att det skulle fungera. Så möttes vi väl typ halva

vägen och gjorde en kompromiss.” (R3)

“Sen hade jag även medarbetarsamtal ganska kontinuerligt, där jag fick möjlighet att

bland annat typ lyfta saker som jag kände att jag behövde fokusera extra mycket på

eller om det var något som jag kände mig osäker på.” (R4)

Som presenterat ovan har respondenterna olika upplevelser av sin re-onboarding. Några har

en bättre upplevelse medan andra uttryckte att deras re-onboarding var bristfällig eller

obefintlig vad gäller struktur. Utifrån Bauers (2010) teori The four C:s förklaras Clarification,

på svenska förtydligande, som det andra steget i denna process. Förtydligande är en viktig del

för att göra den anställda medveten om vad hans eller hennes arbete innebär. Denna del i

processen fyller även funktionen att informera arbetstagaren om vilka förväntningar som

finns, relaterat till arbetet. De respondenter som vittnar om att de haft en sämre upplevelse av

sin re-onboarding uttrycker att de haft en otydlig bild av vilka förväntningar som fanns på

dem vid återgången till arbetet. Detta då de fick bristfällig information om vad arbetet

innebar när de kom tillbaka till sin arbetsplats. I intervjuerna lyftes även förväntningar som
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arbetstagaren hade, där avstämningssamtal var en viktig beståndsdel för att klargöra

re-onboarding-processen. Bauer (2010) belyser vikten av regelbundna möten för avstämning

med novisen som en viktig del i en onboarding-process, där aktiviteten kan bidra till att

motverka missförstånd och problem. De respondenter som hade en god bild av sin

re-onboarding uttryckte att de haft någon form av samtal för att klargöra förväntningar. Dessa

förväntningar är både från arbetsgivaren till arbetstagaren och vice versa.

Vidare vittnar flera respondenter att det haft en kollega eller en handledare som stöttat under

re-onboarding-processen, något som har underlättat och hjälpt arbetstagaren att

återintroduceras på arbetsplatsen.

“Under den här tiden så fick jag gå bredvid, jag hade alltid en kollega som kunde

hjälpa mig så jag var aldrig själv första tiden. Eftersom jag hade varit borta så länge

så var jag ju väldigt osäker, så då fick jag gå bredvid och lära mig alltså yrket på nytt

på plats, typ se hur mina kollegor gjorde och sen testa mig fram. Jag hade ju lite

kunskap kvar sen tidigare men mycket hade jag glömt.” (R6)

“Vi hade överlämning i och med att jag hade haft en som vikarierat för mig. Så en

liten överlämning om vad som hade uppdaterats vad gäller arbetsuppgifter. Vad som

gäller nu oså” (R3)

Respondenterna som hade en god upplevelse av sin re-onboarding hade även en handledare

under den första perioden tillbaka på arbetet. Detta kunde både vara en kollega som var mer

rutinerad eller en kollega som vikarierat för tjänsten medan arbetstagaren varit frånvarande

från arbetsplatsen. Flertalet respondenter uppger även att tjänsten i flera fall förändrats i from

av nya arbetsuppgifter, därav har handledning varit en viktig beståndsdel för att få stöd och

hjälp. Handledning är något som därav har påverkat mödrarnas re-onboarding positivt. Bauer

(2010) förklarar handledning som något som kan underlätta för novisen där handledaren kan

svara på frågor, ge socialt stöd och förklara instruktioner vid onboarding.

Flertalet respondenter uppger att det förekommit upptrappning av arbetsuppgifter och ansvar

under re-onboarding-processen, nedan är två  exempel på detta.
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“(...) sen hade jag om det var ungefär i två veckors tid mindre möten än vad man ska

ha och då fick jag typ välja lite själv vilka möten jag vill ta (...) Sen fick man ju

succesivt börja ta mer och mer möten för att komma in i arbetet igen. Men jag skulle

ändå säga att det var ganska fritt i början när jag kom tillbaka, så fick jag typ lägga

upp mycket själv hur jag ville ha det, välja de möten jag var bekväm med och börja

lite i min egna takt.” (R6)

“(...) och typ när jag började igen tog några av mina kollegor fler inskolningar än

mig eftersom jag kände mig lite osäker igen efter att ha varit borta, så jag ville börja

lite lätt med bara ett par inskolningar. Så man kan ju säga att jag fick lite färre

arbetsuppgifter. Men det var bara möjligt för att jag hade kollegor som gick med på

de.” (R5)

Ovanstående citat går i linje med de två stegen inom The four C:s Compliance och

Clarification, på svenska samtycke och förtydligande, där den anställda anpassas till yrket

och introduceras in i företaget. Detta är något som i vissa fall har gjorts successivt genom

upptrappning av arbetsuppgifter och ansvar vid re-onboarding. Även om den återgående

arbetstagaren redan blivit introducerad in i företaget vid ett tidigare tillfälle vittnar

respondenterna att förändringar har skett under tiden arbetstagaren varit frånvarande från

arbetsplatsen.

Flertalet respondenter vittnar om att re-onboarding-processen bestod av bland annat

utbildningar och kurser. Detta för att utbilda och uppdatera respondenternas kunskaper

relaterat till yrkesrollen samt få tillgång till organisationens system och nödvändiga

behörigheter.

“Det är så mycket att lära sig igen när man kommer tillbaka så det är väll det

jobbigaste, det är som att man ska utbilda sig på nytt igen. (...) Det är mycket

utbildningar att göra, så där måste man ju uppdatera sig. Sen har vi ju en swedsec

licence som vi måste uppdatera, så då gör vi en sådär årlig swedsec ÅKU utbildning1.

Jag skulle säga att typ första månaden gör man bara en massa utbildningar.” (R7)

1 Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), Swedsec - Riktar sig till Swedsec-licensierade för att säkerställa och uppdatera sina
kunskaper utifrån de lagkrav som ställs när man arbetar med finansiell rådgivning.
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“När jag började så fick jag göra en massa utbildningar. (...) Jag var ju tvungen att

göra utbildningarna för att få certifieringarna till alla system. Jag fick ju inte

använda systemen om jag inte hade en certifiering så därför var jag först tvungen att

ha dessa.” (R6)

Flera respondenter har vittnat om att de fått utbildningar i samband med sin re-onboarding.

Detta har skett relaterat till gamla arbetsuppgifter samt nödvändiga licenser och kompetenser.

Utbildning är betydelsefullt för att öka självförtroendet och kunskapen hos en nyanställd och

fungerar som en aktivitet för att öka självförmågan hos arbetstagaren (Bauer, 2010). Dessa

utbildningar är relaterade till tidigare arbetsuppgifter där utbildningar uppdateras för att

modern skall kunna återgå till arbetsuppgifterna som fanns innan föräldraledigheten.

5.1.2 Förändring av tjänsten

En majoritet av respondenterna som deltog i vår studie vittnar om att rutiner och

arbetsuppgifter hade förändrats under tiden de varit borta från arbetsplatsen. Detta resulterade

i att flera respondenter behövde en introduktion in i yrkesrollen samt de nya

arbetsuppgifterna. Nedan är citat från tre respondenter som delade denna uppfattning.

“Det är väll det som är det svåra i jobbet att det hela tiden kommer nya saker och att

man hela tiden måste vara uppdaterad och hänga med” (R7)

“Mer föll på min efterträdare eller vikarie medan jag var borta. Och då hamnade ju

det automatiskt på mig sen när jag kom tillbaka.” (R3)

“Det hade kommit lite nya system som var annorlunda och jag hade fått en ny chef

sen hade det ju förändrats lite i arbetssättet också, de kanske gjorde vissa saker på ett

annorlunda sätt och så” (R6)

Utbildningar och kurser har även använts som en aktivitet i re-onboarding-processen för att

lära ut nya arbetsuppgifter som tillkommit under tiden som modern varit frånvarande från

arbetsplatsen. Nedan exemplifieras detta av respondent 4.
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“(...) sen har jag mest fått gå olika kurser främst kurser i typ presentationsteknik och

sånt, för att lära mig hur man ska presentera saker. Eftersom jag skulle koordinera i

ett projekt handlade min position mycket om att presentera och kunna förmedla

information till andra arbetsgrupper. Och det var en helt ny upplevelse för mig då min

position som koordinator innan inte hade inneburit så mycket sånt.” (R4)

Som tidigare nämnt är utbildning en aktivitet för att introducera arbetstagaren in i

organisationen. Med hjälp av utbildning introduceras arbetstagaren i dessa fall för nya

arbetsuppgifter som tillkommit under tiden arbetstagaren varit ifrån arbetsplatsen. Bauer

(2010) beskriver utbildningen som en aktivitet som tydliggör vad arbetsuppgifterna innebär.

Vidare kan utbildning även i detta fall bidra med att öka arbetstagarens tilltro till sig själv i

relation till arbetet.

Respondent 3 och 1 vittnar om att de själv har varit med och påverkat tjänsten för att kunna

återgå till arbetsplatsen igen.

“Plus att jag gärna tog på mig det att arbeta mer administrativt, i och med att mycket

timmar i restaurang ofta är på kvällen. Då kunde jag arbeta lite mer på dagen i och

med det, än vad jag hade gjort innan. Så vi kom väl lite överens om att det skulle bli

så.“ (R3)

“Det kändes inte hållbart att jag skulle jobba de tiderna som krävdes av mig innan,

mycket kvällar osv. Tidigare jobbade jag som restaurangchef och efter

föräldraledigheten fick jag ta över till viss del till marknadsföringsdelen för företaget.

Jag sa väl att om jag ska komma tillbaka så behöver jag någon sorts förändring i min

tjänst.“ (R1)

Förändring av tjänsten är någon som de flesta respondenter i vår studie berättar om. Tjänsten

har dels ändrats på grund av att nya arbetsrutiner tillkommit under tiden arbetstagaren varit

ifrån arbetsplatsen. Flera respondenter vittnar även om att tjänsten och arbetstiden har

anpassats efter föräldraledigheten, för att kunna möta moderns nya behov och livssituation.

Bauer (2010) belyser rollförtydligande som ett tillvägagångssätt för att anpassa

onboarding-processen till individens behov, detta är något som kan bidra till mindre friktion

mellan arbetstagaren och yrkesrollen. I ovan presenterade citat uttrycker olika respondenter
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olika behov vad gäller förändring av tjänsten vid re-onboarding, detta för att anpassa

arbetstiderna vid återgången till arbetsplatsen.

Flera respondenter vittnar även om att de fått nya kollegor efter sin föräldraledighet, något

som bidragit till att vissa känt sig som nyanställda igen. Nedan exemplifieras detta med ett

citat från respondent 2.

“Det var många som var nya, som jag inte kände igen sedan innan min

föräldraledighet (…) Ja, som jag sa tidigare så var det många nya. Så det var lite av

en chock. Att typ hälften hade slutat när jag kom tillbaka. Ja så det var många som

var nya. Så det kändes lite läskigt. Oj, shit det kändes inte ens som samma arbetsplats

för att det var så mycket nytt. Och så skulle jag bara kastas in i det, nej det var inge

bra.” (R2)

Vissa upplevde att tjänsten och kollegorna hade förändrats så mycket att det kändes som en

ny arbetsplats. Då dessa stora förändringar skett under tiden modern varit frånvarande från

arbetsplatsen kan det liknas med att arbetstagaren mer eller mindre är likt en nyanställd.

Detta då tjänstens karaktär och övriga kollegor förändrats i stor utsträckning. Bauer och

Erdogan (2011) beskriver onboarding som den process där individen förflyttas från att vara

en “outsider” till en “insider”. Onboarding-processen fokuserar på att lära den anställda

organisationens värderingar, kunskaper och dess uppdrag. Även om den anställda med stor

sannolikhet redan genomgått en onboarding i början av sin anställning, och därigenom gått

från “outsider” till “insider” kan det finnas behov att förflyttas från att vara en “outsider” till

“insider” igen, efter föräldraledighet.

Fördelar med en lyckad onboarding-process är att organisationen kan hjälpa en anställd att

anpassa sig till en ny organisation både socialt och till arbetsuppgifterna. Ytterligare en

positiv effekt av en lyckad onboarding är att den anställda kan få en positiv relation till

organisationen vilket i sin tur kan leda till att arbetstagaren stannar längre inom företaget

(Bauer & Erdogan, 2011). I och med att både arbetsuppgifter, kollegor och chefer i flera fall

har förändrats under tiden som den föräldralediga modern varit frånvarande från arbetsplatsen

kan detta ses som betydelsefulla delar vad gäller återgången tillbaka till arbetsplatsen. Att

anpassas till de nya arbetsuppgifterna likväl som att skapa nya sociala relationer på
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arbetsplatsen, då flertalet respondenter vittnat om att nya medarbetare börjat under tiden som

respondenten varit frånvarande från arbetet.

Respondent 3 har en chefsposition och vittnar om att många anställda inte visste vem hon var

när hon återgick tillbaka till sin tjänst. Vidare vittnar även respondent 2, som tidigare nämnt,

att det var många nya kollegor när hon kom tillbaka efter föräldraledigheten.

“Det var mycket ny personal (...) De förstod inte vem jag var. Det hade varit bra om

de förstod att jag ändå var deras chef. Så att jag inte bara kommer in som gubben i

lådan och säger “tjena här är jag”. Det hade nog varit bra.” (R3)

“Det var många som var nya, som jag inte kände igen sedan innan min

föräldraledighet… Ja, som jag sa tidigare så var det många nya. Så det var lite av en

chock. Att typ hälften hade slutat när jag kom tillbaka. Ja så det var många som var

nya. Så det kändes lite läskigt. Oj, shit det kändes inte ens som samma arbetsplats för

att det var så mycket nytt. Och så skulle jag bara kastas in i det, nej det var inge bra.”

(R2)

Ovanstående citat exemplifierar svårigheten vad gäller kontakten med nya kollegor efter

föräldraledighet. Bauer (2010) presenterar detta som det fjärde steget i The four C:s,

Connection eller den svenska översättningen anknytning. Anknytning har fokus på de

relationer som skapas inom företaget. Denna del fokuserar på att den nyanställda tar del av

det informativa nätverket som finns inom organisationen. Anknytningen som skedde vid

onboarding-processen när individen var ny på arbetsplatsen behöver nödvändigtvis inte

finnas kvar eller vara relevant vid re-onboarding tillfället. Detta då den tidigare anknytningen

till föregående kollegor möjligtvis inte är relevanta då dessa medarbetare kanske inte finns

kvar i organisationen eller har andra tjänster. Bauer (2010) belyser dock att det sista steget,

anknytning, inte uppnås av alla organisationer vid en vanlig onboarding-process. Det kan då

antas vara ännu svårare att uppnå detta vad gäller en re-onboarding. Relationen med kollegor

är även något som Bauer (2010) belyser som en viktig del av lärandet för en nyanställd. Detta

definieras som informellt lärande som sker i mindre strukturerade sammanhang.

Anknytningen till de nya kollegorna kan därav ses som betydande i relation till återgången till

arbetsplatsen efter föräldraledighet.

29



5.1.3 Förändrad arbetstid

Majoriteten av alla respondenter som deltog i studien återgick inte 100% till sin tidigare

tjänstgöringsgrad den första tiden efter föräldraledigheten. Endast en av sju respondenter

återgick till sin tidigare tjänstgöringsgrad direkt efter föräldraledighetens slut. Beslut om

förändring av arbetstid har skett genom kommunikation mellan arbetstagaren och

arbetsgivaren. Enligt föräldraledighetslagen är det en rättighet för en förälder att förkorta sin

arbetstid (SFS 1995:584). Arbetsgivaren kan alltså inte neka arbetstagaren att förkorta

arbetstiden, däremot kan det vara viktig att ha en öppen dialog mellan arbetstagaren och

arbetsgivaren för att underlätta den nya livssituationen.

“(...) i och med att jag jobbade 70 % det första året. Vilket var ett beslut som jag tog.

Att jag jobbade 50 % med marknadsföring och 20% i restaurangen” (...) Ja, jag

jobbade 70% det första året. Det kändes bra i och med att det var mitt första barn och

allt var nytt. Hur det skulle gå när mitt barn var på förskolan och allmänt få ihop det.

Efter ett år återgick jag till 100 % och då var tjänsten helt administrativt, men jag

hjälper såklart till i restaurangen om det behövs” (R1)

“Helt föräldraledig i 9 månader sen jobbade jag 7 månader 60%. Jag hade en 100%

anställning innan jag var föräldraledig. (...) Vi satt ner innan och pratade ihop oss om

upplägg. Hur det skulle se ut, min väg tillbaka till arbetet typ. Hur mycket jag skulle

jobba och med vad osv.“ (R3)

Förändringen av arbetstid var uttryckligen något som arbetstagarna själva valde. Valet att

minska sin tjänstgöringsgrad bottnar ofta i att mödrarna ville minska tiden på förskolan för

barnet/barnen. Flertalet respondenter vittnar även om att både stora och små förändringar i

arbetstiden utfördes för att underlätta den nya livssituationen.

“Det kändes inte hållbart att jag skulle jobba de tiderna som krävdes av mig innan,

mycket kvällar osv. Tidigare jobbade jag som restaurangchef och efter

föräldraledigheten fick jag ta över till viss del till marknadsföringsdelen för företaget.

Jag sa väl att om jag ska komma tillbaka så behöver jag någon sorts förändring i min

tjänst.” (R1)
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“Min chef har varit öppen från början med att det liksom inte är något problem om

jag behöver komma in senare eller börja tidigare. Jag har liksom fått styra mina

arbetstider ganska fritt för att det ska funka så bra som möjligt mellan mitt jobb och

mitt privatliv.” (R4)

“Plus att jag gärna tog på mig det att arbeta mer administrativt, i och med att mycket

timmar i restaurang ofta är på kvällen. Då kunde jag arbeta lite mer på dagen i och

med det, än vad jag hade gjort innan. Så vi kom väl lite överens om att det skulle bli

så.” (R3)

Respondent 1 är verksam inom restaurangbranschen och behövde ändra tjänsten till viss mån

för att gå tillbaka till arbetsplatsen. Detta på grund av att det inom restaurangbranschen

innebär mycket arbetstid förlagd på kvällar. Respondenten fick då möjlighet att jobba mer

dagtid när tjänsten innehöll mer administrativa uppgifter. Respondent 4 behövde ökad

flexibilitet vad gäller arbetstiden för att anpassa och underlätta hämtning och lämning på

förskolan.

Som tidigare nämnt har majoriteten av alla deltagare i vår studie själva begärt någon

förändring av tjänsten vid återgång efter föräldraledighet. Detta tas i uttryck dels genom

förändrad arbetstid vad gäller tjänstgöringsgrad. Det framkommer även förändring i tjänsten

vad gäller tjänstgöringsgrad samt förändringar som bidragit till att arbetstiden har förlagts på

andra delar av dygnet, från kvällstid till dagtid. För att arbetsgivaren skall kunna anpassa

arbetstiden och arbetet till arbetstagaren är regelbundna samtal en viktig aktivitet. Bauer

(2010) ser regelbundna samtal med en nyanställd som en viktig del i onboarding-processen.

Även om en förälder har rätt till arbetstidsförkortning enligt lag (SFS 1995:584) är det ändå

värdefullt att arbetsgivaren och arbetstagaren kommunicerar kring vad den återgående

modern behöver för att kombinera arbetet och den nya livssituationen. De respondenter som

är yrkesverksamma inom restaurangbranschen har under samtalen inför återgången till

arbetsplatsen haft möjlighet att uttrycka vilka förutsättningar de hade för att kunna återgå till

yrkesrollen igen. Förändringar i form av arbetstid var i vissa fall tvungen att ske för att en

återgång skulle vara aktuell.

Vidare, i linje med Bauers (2010) teori, förklaras förtydligande av arbetsrollen som ett sätt att

anpassa onboarding till en nyanställd, vilket kan motverka konflikter mellan den anställda
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och yrkesrollen. Förtydligande är något som således kan bidra till att onboarding-processen

anpassas till individens behov. Genom både samtal och förtydligande av arbetsrollen kan

både onboarding-processen och tjänsten anpassas till moderns behov likt citaten ovan vittnar

om.

5.2 Stöd på arbetsplatsen

Respondenterna i studien har olika erfarenheter av stöd relaterat till re-onboarding efter

föräldraledighet. Vissa respondenter uppger att de fått stöd från både arbetsgivare samt

kollegor vilket har hjälpt mödrarna tillbaka till arbetsplatsen. Ett bristande stöd från

arbetsgivare och kollegor har haft en negativ påverkan på respondenternas upplevelse av sin

re-onboarding.

5.2.1 Stöd från arbetsgivare

Flera respondenter i studien vittnar om ett bristande stöd i form av kontakt med arbetsgivaren

under re-onboarding-processen. Ett bristande stöd har lett till en känsla av att respondenten

inte känner sig välkommen.

“Nej, inget samtal vid start. Utan det kom typ en månad efter att jag hade jobbat.

Vilket jag tyckte var alldeles för sent. Och lite märkligt. Det kom efter typ en månad.

(...) Det hade varit trevligt att ha ett möte med chefen i början. Det hade känts lite mer

välkomnande. Och att jag hade behövt gå bredvid någon eftersom det var så mycket

nytt och alla var nya kollegor för mig. Nej men jag vet inte. Någonstans hade jag

ändå velat haft ett möte med chefen där hon hade kunnat fråga mig hur jag känner

inför allt nytt. Det hade känts mycket bättre än att bara bli inkastad i det. Min chef

var inte ens där mina första dagar tillbaka på arbetet.” (R2)

“Jo, men jag fick ju en ny chef också under tiden som jag var föräldraledig så jag

hade ju inte samma chef kvar, men man tycker ju att de skulle haft något slags samtal

eller nått när jag kom tillbaka eftersom jag hade varit borta så länge.” (R5)

Vidare vittnar respondenter om att det upplevt ett bra stöd från arbetsgivaren under sin

re-onboarding, vilket således varit en positiv upplevelse.
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“Min chef har hjälp mig mycket (...) Eftersom delar i mitt arbete var nytt och sen att

jag hade varit föräldraledig mer än ett år, så var det skönt att känna ett stöd från

chefen, eftersom jag kände ju mig ganska ringrostig när jag började igen efter att ha

varit hemma så länge.” (R4)

“Så ja men mest stödet från mina chefer då att de skulle stötta mig och ja men liksom

ändå välkomna mig tillbaka till jobbet. Som sagt finnas där vad gäller typ frågor och

tankar och funderingar.” (R1)

Resultatet vad gäller stöd till arbetstagaren är spritt mellan respondenterna. Vissa

respondenter upplever att de fått bra stöd från kollegor och arbetsgivare medan andra upplevt

ett sämre stöd. När det gäller stöd i form av handledningen från chefer framhäver Bauer

(2010) att chefer och handledare har en avgörande roll för hur den nyanställda kommer

socialiseras in i organisationen. Flera respondenter i studien har vittnat om att de inte fått de

stöd de önskade från sina chefer och därav känt sig ovälkomna i organisationen. Bristande

stöd från arbetsgivaren har även tagits i uttryck i att de inte haft något samtal mellan

arbetstagaren och chefen. Detta är något som en del respondenter har uttryckt sitt missnöje

kring. Som tidigare nämnt belyser Bauer (2010) vikten av successiva avstämningssamtal

under onboarding-processen. Med hjälp av samtal mellan arbetstagare och arbetsgivaren kan

moderns negativa upplevelse i form av bristande stöd kringgås. Med ett samtal kan

arbetstagaren få möjlighet att uttrycka tankar kring återgången och därigenom får en tydligare

uppfattning om vilka förväntningar som finns, relaterat till arbetet. Genom samtal kan både

arbetsgivaren och arbetstagaren få möjlighet att kommunicera förväntningar från respektive

part relaterat till re-onboarding-processen.

Stödet i form av förståelse över den nya livssituationen har även varit en viktig del för många

respondenter. Att arbetsgivaren är införstådd med att medarbetarens livsstituaiton har

förändrat efter att modern fått barn.

“Jag har även fått tillåtelsen att köra bil till arbetsplatsen istället för att åka buss.

Man åker ju vanligtvis buss till min arbetsplats eftersom min arbetsplats ligger

innanför ett område där man inte får köra in med privata bil utan tillåtelse. Så jag

har fått tillåtelse att köra med min privata bil in för att det ska underlätta med
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hämtning och lämning på förskolan. Så jag tycker att det verkligen har anpassa det

efter mig och varit schysta med det.” (R4)

Alla respondenter upplevde dock inte samma stöd. Ett bristande stöd i form av förståelse över

den nya livssituationen presenteras nedan med ett citat från respondent 7.

“Men till en början var han typ inte alls förstående över min nya situation. Jag tog ju

nästan inga vabb-dagar och försökte ta så lite som möjligt för jag visste att det var

svårt att vara borta från jobbet så jag försökte verkligen vara på plats. (...) Jag tyckte

även att det var ganska otacksamt när jag verkligen behövde vara borta så sa han

alltid typ “men det går inte att lösa på något annat sätt” och ja typ “nej barnen är

sjuk” i och med att han visste att jag tog mycket hjälp av mamma så tog han typ lite

förgivet att jag skulle lösa det på något annat sätt typ be min mamma hjälpa så jag

kan vara på plats. Det har känts som att jag vänt ut och in på mig själv bara för att

kunna vara på jobbet (...) jag var tvungen att ta upp det med honom för han förstod

inte… jag fick själv be om ett samtal för att han skulle förstå” (R7)

Detta bristande stöd är något som kan förtydligas genom samtal mellan arbetstagare och

arbetsgivare. Något som respondent 7 uttrycker i citatet ovan. Som tidigare nämnt belyser

Bauer (2010) vikten av avstämningssamtal under onboarding-processen för att motverka

missförstånd och problem.

Flertalet respondenter vittnar även om att de haft kontakt med arbetsgivaren under

föräldraledigheten vilket samtliga har uppskattat.

“Jo, jag hade kontakt med min chef under föräldraledigheten, alltså lite då och då.

Om de skulle göra någonting typ aktiviteter och sånt där så hörde han av sig och

frågade om jag ville vara med. Sen typ de här vanliga med lönesamtal så fick jag

komma in och så. Sen kunde han även höra av sig och fråga hur det gick och hur jag

mådde typ.” (R7)

“Ja. Lite med planering framåt hur jag tänker osv. Men också privat om hur det går

med föräldraledigheten och så också.“ (R3)
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Kontakt med arbetsgivaren är ett stöd som presenteras ovan, detta stöd har uppskattats av

flera respondenter i studien. Flera respondenter har haft kontakt med sin arbetsgivare under

föräldraledigheten, något som varit en positiv upplevelse. Stödet i form av kontakt med

arbetsgivaren har gjort att respondenterna känt sig inkluderad trots deras frånvaro från

arbetsplatsen. Detta stöd går även i linje med Bauers (2010) andra steg i The four C:s som

står för förtydligande och kan i detta fall kopplas till att återgången klargörs. Detta kan

tydliggöras, genom ett samtal innan re-onboarding-processens start. Med hjälp av ett samtal

kan både förväntningar och information relaterat till arbetet tydliggöras, både från

arbetsgivaren och arbetstagarens sida.

5.2.2 Stöd från kollegor

Flertalet respondenter i studien vittnar även om att stödet från kollegor på arbetsplatsen har

varit betydelsefullt. Möjligheten till stöd i form av uppbackningen och hjälp har gett

respondenterna en trygghet samt förmågan att både lära och hitta tillbaka till sin gamla

yrkesroll.

“Sen om det var arbetsuppgifter som jag inte riktigt var säker på ännu så kunde jag

alltid be en kollega ta över och göra den uppgiften åt mig och visa hur jag skulle

göra” (R6)

“Men vi sitter liksom i ett kontorslandskap, så det var i alla fall skönt att man ofta

hade kollegor som som man kunde fråga. Vilket underlättade mycket.” (R2)

Flera respondenter vittnar om att stödet från kollegor i form av handledning har varit

betydelsefullt vid återgången tillbaka till yrkesarbetet.

“Under den här tiden så fick jag gå bredvid, jag hade alltid en kollega som kunde

hjälpa mig så jag var aldrig själv första tiden. Eftersom jag hade varit borta så länge

så var jag ju väldigt osäker, så då fick jag gå bredvid och lära mig alltså yrket på nytt

på plats, typ se hur mina kollegor gjorde och sen testa mig fram.” (R6)
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“Vi hade överlämning i och med att jag hade haft en som vikarierat för mig. Så en

liten överlämning om vad som hade uppdaterats vad gäller arbetsuppgifter. Vad som

gäller nu oså.” (R3)

De respondenter som inte hade någon form av handledare vittnar om en önskan om stödet

från en handledare, nedan är ett exempel på detta.

“Ja, att jag också hade behövt gå bredvid någon. Kanske första veckan i alla fall.

Eller första dagarna.” (R2)

Respondenterna i studien vittnar om att stödet från kollegor har varit betydelsefullt. Både

stödet i form av handledning men även vad gäller det informella lärandet som sker dynamiskt

på arbetsplatsen. Bauer (2010) belyser relationen med kollegor som en viktig del av lärandet

för en nyanställd. Detta definieras som informellt lärande som sker i mindre strukturerade

sammanhang. Detta stöd har tagits i uttryck när respondenter i öppna kontorslandskap kunnat

fråga kollegor om råd och hjälp. Likväl har kollegorna fungerat som stöd när respondenten

känt sig osäker på sina arbetsuppgifter och har på så vis kunnat stöttat och i vissa fall tagit

över arbetsuppgifter som respondenten inte känner sig bekväm i. Även detta kan kopplas till

Bauers (2010) teori The four C:s där nivån anknytning spelar en viktig roll vad gäller

relationen som skapas inom organisationen och det informativa nätverket. Med ett

informativt nätverk kan en novis i en organisation få del av viktig kunskap och information.

Detta är något som exemplifieras bland respondenterna med hjälp av öppna kontorslandskap

och stödet de fått från kollegor med mer expertis. Stöd i form av handledning från kollegor

har även här en betydande roll för hur anställda socialiseras in i organisationen (Bauer, 2010).

Citaten ovan exemplifierar både när stödet i form av handledning hade varit nödvändigt men

även när det fungerat bra och gett arbetstagaren tillräckligt stöd.

5.3 Sammanfattning resultat och analys

Studiens resultat skildrar genomgående den betydande vikten av kommunikationen mellan

arbetstagare och arbetsgivare. Kommunikation är enligt resultatet en viktig beståndsdel i flera

delar av en re-onboarding-process, vilket även är något som Bauer (2010) belyser i teorin om

onboarding i form av avstämmande samtal under en onboarding-processen.
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Studiens respondenter har haft olika uppfattningar relaterat till re-onboarding-processen,

vissa respondenter har haft en bättre upplevelse medan andra har haft en sämre bild av sin

återgång till yrkesarbetet. Deltagarna i studien har varit föräldralediga mellan 9–60 månader.

Utifrån studiens resultat kan vi inte identifiera några skillnader vad gäller tiden modern varit

frånvarande från arbetsplatsen i relation till moderns upplevelse av sin re-onboarding,

däremot upplever alla respondenter att de varit ifrån arbetsplatsen en längre tid, oavsett om

det rör sig om 9 eller 60 månader. Organisationerna har till viss del arbetat olika vad gäller

den process som sker när arbetstagare återgår till arbetet efter föräldraledighet. I vissa fall har

handledning och stöd från kollegor och chefer används som aktiviteter för att återintroducera

arbetstagaren. Vidare har avstämningssamtal fungerat som en aktivitet där mödrarna har fått

uttrycka sina behov och förväntningar på återgången men även ett sätt för arbetsgivare att

tydliggöra vilka förväntningar som finns på arbetstagaren i relation till yrkesrollen. Flertalet

respondenter uppger även att det skett upptrappning av arbetsuppgifter och ansvar under

re-onboarding-processen. I flera fall har onboarding anpassat efter moderns behov vad gäller

arbetstid och arbetsuppgifter för att möta arbetstagarens nya behov och livssituation.

Gemensamt för alla respondenter är att det har skett någon form av förändring på

arbetsplatsen medan de varit frånvarande. Dessa förändringar har varit både stora som små. I

vissa fall har förändringarna inneburit nya kollegor och chefer medan de i andra fall varit

förändringar relaterat till arbetet. De arbetsrelaterade förändringarna var både arbetsuppgifter

och processer som tillkommit, likväl att tjänsten som arbetstagaren skulle återgå till hade

förändrats under tiden. I vissa fall kom även önskan om förändring av tjänsten från

arbetstagaren, detta för att anpassas till den nya livssituationen.
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6. Diskussion

I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras inom ramen för det teoretiska

ramverket i relation till den tidigare forskningen. Detta skall diskuteras utifrån de två

frågeställningarna: “Hur upplever mödrar som varit föräldralediga sin återgång till

arbetsplatsen?” samt “Vilket stöd får mödrar vid återgång tillbaka till arbetsplatsen efter

föräldraledighet?” Avslutningsvis kommer detta avsnitt innehålla förslag på fortsatt

forskning.

___________________________________________________________________________

6.1 Studiens frågeställningar i relation till det teoretiska

ramverket och tidigare forskning

Resultatet relaterat till vår första frågeställning “Hur upplever mödrar som varit

föräldralediga sin återgång till arbetsplatsen?” visar att det finns en skild bild bland

mödrarna vad gäller deras re-onboarding. För samtliga mödrar var det en omställning att

återgå till arbetsplatsen igen efter föräldraledigheten och många tampades med känslor kring

detta. De respondenter som haft en god upplevelse av sin re-onboarding har bland annat haft

handledning som en aktivitet, vilket har främjat den positiva bilden av återgången tillbaka till

arbetet. Handledning är något som Barriball, Coopamah, Roberts och Watts (2007) samt

Costantini, Warasin, Sartori och Mantovan (2022) studier även belyser. Handledning ses även

här som en viktig aktivitet för en arbetstagare under återgångsprocessen till arbetsplatsen.

Vidare visar de nämnda studierna dessutom att stödet från kollegor vid en återgång var av

betydande vikt, för att både stötta och hjälpa modern att uppdatera sin kompetens efter en tids

frånvaro. Likt vår studie var stödet från kollegor samt handledning två viktiga komponenter

under respondenternas re-onboarding. Deltagarna i vår studie har uttryckt att dessa

komponenter har varit både nödvändiga och värdefulla för deras lärande. Handledning är

även något som Bauer (2010) belyser som en viktig del i en onboarding-process. Både den

tidigare forskningen likväl som studiens teoretiska ramverket bekräftar att handledning är en

viktig aktivitet för att främja lärande. Vidare instämmer även Johnson & Senges (2010),

Rabel & Stefaniak (2018) samt Graybill, Taesil Hudson Carpenter, Offord, Piorun, &
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Shaffers (2013) studier vad gäller betydelsen av handledning i en lärandeprocess kopplat till

onboarding.

Resultat från vår studie visar att förändringar såsom rutiner och arbetsuppgifter förändrats på

arbetsplatsen under tiden som mödrarna varit föräldralediga. Detta resulterade i att flera

respondenter behövde en ny introduktion in i yrkesrollen samt de nya arbetsuppgifterna.

Respondenten 7 som arbetar inom finansbranschen vittnar om att hennes arbetsplats och yrke

hela tiden förändras, vilket gjorde att hon fick utbilda sig på nytt när hon återgick till

yrkesarbetet igen. Detta går i linje med Costantini, Warasin, Sartori och Mantovan (2022)

studie där arbetstagare uttryckt en osäkerhet och en brist på kompetens på grund av

förändringar som skett under tiden arbetstagaren varit frånvarande från arbetsplatsen. I

studien likställs kompetensen hos de återvändande arbetstagarna med att vara nyexaminerad

igen. Osäkerhet samt bristande kompetens efter föräldraledighet är även ett resultat som

studien visar. Likt respondent 7, vittnar respondent 2 om att hon kände sig som en nyanställd

igen. Även detta går i linje med resultatet från Costantini, Warasin, Sartori och Mantovan

(2022) studie.

Resultatet från Johnson & Senges (2010) studie styrker vårt resultat vad gäller den personliga

anpassningen av onboarding i kombination med social interaktion, något som möjliggör

lärande. Mödrarna som deltog i vår studie hade en positiv upplevelse kring sin re-onboarding

när den innehöll social interaktion och anpassning efter deras behov. Den sociala

interaktionen tas i uttryck i Bauers (2010) teori genom samtal mellan arbetstagaren och

arbetsgivaren. Detta var något som var ett genomgående resultat i hela studien, vikten av god

kommunikation mellan mödrarna och deras chefer. I artikeln som Snell (2006) publicerat

lyfts onboarding-processen som en viktig beståndsdel för att kunna etablera en ömsesidig

relation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vidare belyser artikeln olika komponenter som

organisationer bör ta hänsyn till för att uppnå en framgångsrik en onboarding-process. Den

första komponenten kallar Snell (2006) för processanalys vilket syftar till att introducera

arbetstagaren på arbetsplatsen. Detta går i linje med Bauers (2010) teori The four C:s där de

två första stegen är samtycke och förtydligande. Samtycket syftar till att introducera rutiner

samt riktlinjer och förtydligande syftar till att introducera arbetet och förväntningar relaterat

till arbetsuppgifterna. Resultatet från vår studie visar den positiva effekt som denna del

bidrog till i processen. Likväl framkom det även att när denna del inte uppnåtts skapades inte

en ömsesidig relation mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I vårt resultat framgår det att
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när arbetstagaren inte blir introducerad väl till arbetsplatsen skapas en upplevelse av att den

inte känner sig välkommen. Studie visar även att vissa arbetstagare haft möjligheten att

anpassa sin re-onboarding efter deras specifika behov. Detta är något som går i linje med

Johnson & Senges (2010) studie där personlig onboarding används som en strategi för

individen att själv påverka processen, vilket lett till att lärande sker anpassat efter det

specifika behovet hos arbetstagaren. Något som Bauer (2010) nämner som förtydligande av

yrkesrollen, vilket i sin tur kan bidra till att en onboarding kan anpassas efter individens

behov.

I vårt resultat framgår det vidare att utbildning används som en aktivitet i

re-onboarding-processen för att introducera arbetstagaren till gamla och nya arbetsuppgifter.

Utbildning vid onboarding är något som Snell (2006) belyser som en viktig del i

introduktionsprocessen, något som Bauer (2010) instämmer med.

Studiens andra frågeställning “Vilket stöd får mörar vid återgång tillbaka till arbetsplatsen

efter föräldraledighet?” I resultatet från vår studie framkommer det att stödet från kollegor

och chefer varit av betydande vikt vid återgången tillbaka till arbetsplatsen. Detta är något

som även framkommer i Lucia-Casademunt, García-Cabrera, Padilla-Angulo &

Cuéllar-Molinas (2018) studie. I den nämnda studien framkommer det även att kvinnor i

större utsträckning är i behov av stöd vid återgången till arbetet efter föräldraledighet, än

män. Vad gäller resultatet i vår studie kan vi inte uttrycka oss om detta då vår studie endast

haft kvinnliga deltagare. Däremot kan vi se att stödet är en viktig del vid återgången tillbaka

till arbetsplatsen. Även här kan likheter ses i Bauers (2010) teori gällande avstämningssamtal

som fungerar som ett stöd för arbetstagaren. Likväl handledningen i form av stöd från

kollegor och chefer.

I både Buys, Selander & Suns (2019) och Selander, Tjulin, Müssener & Ekbergs (2015)

studie framgår det i resultaten att arbetstagare uppskattar kontakten med sin arbetsgivare

under frånvaron, detta associerat till sjukskrivning. Resultatet från vår studie vittnar om

detsamma, i relation till föräldraledighet. Flera respondenter uppskattar stödet från

arbetsgivare i form av samtal innan återgången till arbetsplatsen. Detta för att förtydliga sina

förväntningar och tankar kring re-onboarding-processen samt för att få en klarare bild av

återgången tillbaka till arbetsplatsen. Detta är något som Bauer (2010) belyser i The four C:s

som förtydligande, vilket förknippas med de förväntningar som finns på arbetstagaren

relaterat till arbetet. Samtalen som Bauer (2010) också lyfter som en viktig del vid en
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onboarding ses även här som en typ av stöd från arbetsgivaren till arbetstagaren. Något som

går i linje med Graybill, Taesil Hudson Carpenter, Offord, Piorun, & Shaffers (2013) studie

som också de belyser vikten av social interaktion vid en onboarding-process.

6.2 Slutsats

Vid genomförandet av denna kvalitativa studie har vi fått en djupare förståelse om mödrars

upplevelse kring återgången tillbaka till arbetsplatsen. Dessutom har vi fått kunskap om

stödet kvinnor får när de återintroduceras samt introduceras till gamla och nya

arbetsuppgifter. Resultatet från studien visar att mödrar har olika upplevelser av sin

re-onboarding. Mödrarna i vår studie har upplevt tudelade känslor kring återgången till

arbetsplatsen, de har även en spridd uppfattning om huruvida det finns en plan för

re-onboarding eller inte. Vidare visar resultatet att aspekter som varit bidragande till en

positiv upplevelse av re-onboarding-processen är kommunikation mellan arbetstagaren och

arbetsgivare samt handledning från kollegor och chefer. Likväl har kontakten med

arbetsgivaren under föräldraledigheten uppskattats för att bland annat diskutera förändrad

arbetstid vid återgången till arbetsplatsen, vilket är vanligt förekommande enligt resultatet.

Detta har varit betydelsefullt bland annat för de respondenter som är yrkesverksamma inom

restaurangbranschen där obekväm arbetstid är vanligt förekommande. Fortsättningsvis visar

studien att bristande stöd från både kollegor och arbetsgivare påverkar

re-onboarding-processen negativt. Det framkommer även i resultatet att förändringar har skett

på arbetsplatsen i form av rutiner och arbetsuppgifter. Detta är något som lett till att

utbildning vad gäller både nya och gamla arbetsuppgifter har varit en aktivitet för att

återintroducera arbetstagaren till arbetsplatsen igen.

Sammanfattningsvis kan vi, utifrån studiens resultat, se att det finns någon form av process,

likt onboarding vid återgång tillbaka till arbetsplatsen efter föräldraledighet. Denna process

skiljer sig dock mellan olika organisationer, hur väl etablerad re-onboarding-processen är. I

en re-onboarding sker lärandeprocesser framförallt i form av handledning, utbildning, stöd

från kollegor och chefer samt genom samtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den

pedagogiska utgångspunkten blir genom dessa aktiviteter central vid en re-onboarding.

Vid sökande av tidigare forskning har vi upptäckt ett kunskapsglapp relaterat till mödrars

återgång till arbetsplatsen efter föräldraledighet. Vi har identifierat forskning inom snarlika
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ämnesområden såsom sjukskrivning och konflikt mellan arbets- och familjeliv, men upplever

en avsaknad av tidigare forskning inom området re-onboarding. Detta vad gäller den

specifika processen där en arbetstagare går från föräldraledighet tillbaka till arbetsplatsen,

igen.

6.3 Förslag på vidare forskning

I och med att vi upplevt en utmaning vad gäller att hitta tidigare forskning inom detta

ämnesområde anser vi att forskningsområdet i stort är ett förslag till framtida forskning. Det

förvånade oss att det inte finns mer forskning relaterat till detta fenomen, då ämnet är både

aktuellt och relevant kopplat till vår samtid. Vi har i vår studie, på grund av brist på tid, inte

genomfört intervjuer med chefer. Det hade således varit intressant att studera arbetsgivares

syn på återgången till arbetsplatsen efter föräldraledighet. En sådan studie skulle kunna

belysa mer konkret vilka åtgärder och vilken planering som finns relaterat till föräldrarnas

återgång tillbaka till arbetsplatsen. I denna studie kan vi inte se något samband mellan tiden

som modern varit föräldralediga och deras upplevelse av sin återgång tillbaka till

arbetsplatsen. Detta är även ett ämne som hade varit intressant att undersöka närmare. Vidare

är fortsatt forskning relaterat till re-onboarding inom olika branscher ett ämne som väcker vår

entusiasm, då vi sett tendenser till skillnader mellan olika branscher. Ett annat intressant

perspektiv till detta ämne är jämförelsen mellan organisationers onboarding och

re-onboarding, om det finns några likheter eller skillnader mellan hur väl etablerade dessa

processer är inom olika företag. Överlag behövs mer forskning inom ämnesområdet, detta då

re-onboarding är en process som berör fler arbetstagare någon gång i livet.
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