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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine the experience of the relationship an 
individual has towards his workplace after parental leave, which will be done by 
answering three questions; how will a parent see the return to his workplace after his 
parental leave? How will the workplace differ after the parental leave? And how can 
the parent differ between his work and private life? In order to answer these three 
questions, we have executed seven qualitative interviews with employees with 
different positions within different companies. We have with the help of previous 
research been able to illustrate topics such as balance between work and private life, 
organisational culture and how parental leave affects employee promotions at the 
workplace. With the empirical data, we have been able to create themes such as 
organisational support to the employee during parental leave, the increased 
knowledge of the respondents during the parental leave, problems when returning to 
the workplace as well as differing between the working and private life. We have been 
able to conclude that the respondent’s relationship to their workplace after the 
parental leave has changed and that they have gained new knowledge during the 
parental leave, which has been beneficial at the workplace. The companies we have 
examined that encourage parental leave have also been able to create an enjoyable and 
attractive working environment. 
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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie är undersöka upplevelsen av den relation som en individ har 
till arbetet och sin arbetsplats efter en föräldraledighet. Detta görs genom att besvara 
tre frågeställningar; Hur ser föräldern på återgången till arbetet efter sin 
föräldraledighet? Hur skiljer sig arbetsplatsen efter en föräldraledighet?  Hur kan 
föräldern skilja mellan arbetsliv och privatliv? För att kunna besvara dessa tre 
frågeställningar har vi genomfört sju kvalitativa intervjuer med medarbetare som haft 
olika positioner inom olika företag. Med hjälp av den tidigare forskningen har vi 
kunnat belysa ämnen som balansen mellan arbetsliv och privatliv, organisationskultur 
och hur föräldraledighet påverkar medarbetarnas befordringar på arbetsplatsen. Med 
empirin har teman skapats som stöd till medarbetare från organisationen vid en 
föräldraledighet, intervjupersonernas lärdom under föräldraledigheten, problem vid 
tillbakagång till arbetet samt att skilja mellan privatliv och arbetsliv. Vi har kunnat 
fastställa att intervjupersonernas relation till arbetet efter föräldraledigheten har 
förändrats, och att de under ledigheten lärt sig ny och användbar kunskap. Företagen 
vi undersökt som främjar föräldraledighet har även lyckats skapa en trevligare och 
attraktiv arbetsmiljö. 
 
Nyckelord 
Föräldraledighet, återgång till arbete, arbetsgivare, medarbetare, organisation. 
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1. Inledning 
 
I denna uppsats studeras relationen mellan arbete, föräldraledighet samt att arbeta som 
förälder ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Hagström (2007) beskriver att 
arbetslivspedagogiken exempelvis omfattar lärandeprocesser och 
kompetensutveckling samt något som han kallar det gränslösa arbetet. Hagström 
(2007) menar att det skett ett paradigmskifte, från att arbetet tidigare har reglerats av 
yttre omständigheter till att individer själva reglerar arbetet. I och med detta 
paradigmskifte menar Hagström (2007) att individer och organisationer behöver nya 
kunskaper och kompetenser för att ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga. Det 
gränslösa arbetet kan kort sammanfattas med flexibilitet. Med flexibilitet menas 
exempelvis att medarbetare ska vara flexibla i sin hantering av komplexa uppgifter, 
om du inte har kunskapen för att lösa ett problem så får du se till att skaffa dig den. 
Hagström (2007) beskriver även flexibilitet i den meningen att medarbetare ska kunna 
arbeta var som helst. Företagen ställer krav på resultat men det är upp till individen att 
bestämma var och hur uppgiften ska lösas. I och med nya tekniker, exempelvis 
internet, är det i dag en möjlighet.  
 
Majoriteten av de individer som är verksamma i arbetslivet har erfarenheter av att ha 
barn och att vara förälder. Enligt Statistiska Centralbyrån (2013, 13 mars) förväntas 
antalet barn i Sverige stiga under de kommande årtiondena. De senaste 100 åren har 
antalet barn i Sverige legat kring 2 miljoner, enligt SCB (2013, 13 mars) väntas denna 
siffra stiga till 2,4 miljoner barn till år 2060, eftersom antalet barn i Sverige förväntas 
öka med 400’000 kommer studier kring föräldraledighet att vara viktigt även i 
framtiden. Med anledning av detta blir viktigt att organisationer uppmärksammar och 
underlättar för kombinationen av familjeliv och privatliv för att bli en framgångsrik 
organisation. 
 
I Sverige idag finns lagar och regler kring föräldraledighet.1 I och med att staten 
spelar en viktig roll vid utformningen av dessa är föräldraledighet därför en politisk 
fråga. Om det inte skulle finnas lagar som behandlar och underlättar för 
föräldraledigheten och föräldraförsäkring skulle det bli svårare för människor att 
skaffa barn och fortfarande få ihop sitt livspussel. I och med detta skulle det förmodas 
att färre människor skulle välja att skaffa barn.  
 
Föräldraledighet är ett hett ämne i dagens jämställdhetsdebatt. I och med att 
föräldraledigheten är så starkt ihopkopplad med jämställdhet är det svårt att undgå att 
beröra jämställdhet då man undersöker föräldraledighet. I denna studie läggs dock 

																																																								
1	Föräldraledighetslagen innebär enligt dess förarbeten att en förälder har rätt att vara hemma från exempelvis studier eller arbete 
med barnet fram till att denne är 18 månader gammal. dessutom har föräldern även rätten att gå ned 25 procent av sin normala 
arbetstid tills barnet fyller åtta år (SOU, 2014:28). Föräldrapenning eller föräldraförsäkring är den ersättning föräldrarna har rätt 
till under tiden de är hemma med sitt barn, denna ersättning betalas ut av Försäkringskassan (SOU, 2014:28). Då barnet föds eller 
adopteras har föräldrarna rätt till föräldrapenning 480 dagar per barn, alltså totalt 16 månader (SOU, 2014:28).  
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inget större fokus på jämställdhet, detta kommer endast att beröras i avsnittet tidigare 
forskning, för att få en bild över vad som forskats om tidigare.  
 
Hur ska man då förstå den ständiga rörelsen mellan arbetsliv och privatliv för 
föräldrar? Tidigare forskning beskriver att det krävs jämställdhet för att människor 
ska kunna skapa en fungerande relation mellan dessa två sfärer (Bekkengen, 2002) 
och Barnett, 1999). Allard, (2007) och Kinnunen, Mauno, Geurts och Dikkers (2005) 
beskriver organisationens viktiga roll i denna fråga, de beskriver att organisationer 
måste ha en familjevänlig inställning för att både arbetsliv och privatliv ska kunna 
balanseras på ett bra sätt. Statistiska Centralbyrån (2007) samt Bekkengen (2002) för 
ett resonemang kring om föräldraledighet ger sämre chanser i arbetslivet. De båda 
kommer fram till att föräldraledigheten påverkar en individs arbetssituation.  
 
Denna uppsats syftar till att undersöka upplevelsen av den relation som en individ har 
till arbetet och sin arbetsplats efter en föräldraledighet. Detta är framför allt både 
viktigt och intressant i och med den förväntade demografiska förändringen, ökningen 
av antalet barnafödslar i Sverige de kommande årtiondena (SCB, 2013). Men även 
med tanke på det gränslösa arbetet och den förväntade flexibiliteten från 
arbetsgivarens sida, och om också detta är något som kommer att öka med tiden. 

1.1 Problemformulering 
 
Ur inledningen kan vi se hur föräldraledighet är något som är viktigt att 
uppmärksamma eftersom det förväntas födas fler barn i framtiden. Denna studie 
kommer att fokusera på föräldraledighet och föräldrars upplevelser av 
föräldraledighet i samband med arbete.  
	
1.1.1 Syfte 
Denna studie kommer att fokusera på föräldraledighet, där vi vill undersöka 
upplevelsen av den relation en individ har till arbetet och sin arbetsplats efter en 
föräldraledighet. Detta ämnar vi att undersöka utifrån ett medarbetarperspektiv.  
 
1.1.2 Frågeställningar 
	
För att kunna undersöka vårt syfte har tre frågeställningar formulerats: 

• Hur ser föräldern på återgången till arbetet efter sin föräldraledighet? 
• Hur skiljer sig arbetsplatsen efter en föräldraledighet? 
• Hur kan föräldern skilja på arbetsliv och privatliv? 

1.2 Avgränsningar 
	
Vi har i denna studie valt att inte undersöka individers specifika erfarenheter kring att 
bli förälder, utan vill fokusera på kopplingen mellan föräldraskapet och arbetslivet. Vi 
har heller inte jämfört denna typ av ledighet med andra former, så som sjukskrivning 
eller tjänstledighet. Vi bortser i denna uppsats från att behandla synen på jämställdhet, 
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genus, politiska åsikter eller lagar som berör föräldraledigheten i vidare mån än att 
detta kommer att nämnas i uppsatsen eftersom vi anser det vara svårt att göra en 
studie kring föräldraledighet utan att dessa nämns. 

2. Tidigare forskning 
 
Innan vi presenterar vår analys kommer vi att redogöra för den tidigare forskning som 
vi anser är viktig för att förstå föräldraledighet, återgång till arbetet efter en 
föräldraledighet samt hur relationen mellan arbete och privatliv ser ut i dagens 
samhälle. Vi vill skildra vad tidigare forskare kommit fram till och hur andra 
forskares studier kan hjälpa oss att få en bättre bild av dessa fenomen. Genom att vi 
här presenterar den forskning som andra forskare utfört tidigare blir det möjligt för 
oss att se hur vår studie kan gynna forskningsfältet. Presentationen av tidigare 
forskning ger oss även chansen att koppla vår studie till annan forskning genom att 
jämföra likheter och olikheter. I denna uppsats har vi inte kunnat redogöra för hela det 
tidigare forskningsfältet, utan vi har valt ut de delar vi anser ha relevans för vårt syfte 
och frågeställning. I relation till vårt syfte har vi valt att begränsa oss till forskning 
som inte går allt för lång tillbaka i tiden, detta eftersom synen på föräldraledighet är i 
ständig förändring, samt att reglerna och lagarna för föräldraledigheten inte såg 
likadana ut för 40 år sedan. 
 
För att få fram den tidigare forskningen har vi sökt i olika databaser, så som; DiVA, 
Uppsala Universitets databas, Libris och Disa. Vi har även sökt efter litteratur i 
Uppsala Universitets bibliotek. Vi har bland annat använt oss av de svenska sökorden: 
föräldraledighet, familj, arbete, återgång i arbete och organisation, samt de engelska 
sökorden: parental leave, family, work, returning to work och organisation. Vi har 
använt oss av dessa ord både på svenska och engelska för att få en bredd i vår 
sökning. Vi har även tagit hjälp av referenslistor från olika böcker, avhandlingar och 
uppsatser för att komma vidare i vår sökning kring litteratur som berör vårt ämne. 
 
Vi har valt tre huvudteman, Balans mellan arbetsliv och privatliv, Organisationskultur 
samt Föräldraledighet - sämre chanser i arbetslivet. Under dessa teman presenteras de 
artiklar, avhandlingar och böcker vi valt att utgå ifrån.  

2.1 Balans mellan arbetsliv och privatliv  
 
Det har tidigare forskats på området kring relationen mellan arbetsliv och privatliv. 
Framför allt har jämställdhetsaspekten belysts, genom diskussioner kring samspelet 
mellan män och kvinnor som en viktig faktor till ett fungerande arbetsliv respektive 
familjeliv (Bekkengen, 2002; Nordenmark, 2004). Vidare har liknande resonemang 
förts och Barnett (1999) belyser en utveckling från att familj och arbete är totalt skilda 
från varandra till att privatliv och arbetsliv inte längre går att åtskilja, utan att de 
numera ingår i ett interaktivt system och samspelar med varandra. Med hjälp av fyra 
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olika modeller illustrerar Barnett (1999) detta. De olika modellerna kallar Barnett 
(1999) för the separate-spheres model, the overlapping-spheres model, the work-
integration model. I den första modellen menar Barnett (1999) att familj och arbete är 
totalt skilda från varandra, men att dessa sfärer gradvis samspelar mer och mer med 
varandra i modell två och tre. 
 
Till sist tar Barnett (1999) upp the working-life system model, varav denna modell är 
applicerbar i dagens samhälle. Barnett (1999) vill med The working-life system 
model att människor ska byta ut stereotypa föreställningar och börja tänka annorlunda 
kring könsroller inom arbetslivet. Hon vill istället att både män och kvinnor ska kunna 
samspela både med varandra, sitt arbete och familjen (Barnett, 1999). Till skillnad 
från Barnett (1999)  menar Bekkengen (2002) att det finns en viss gränsdragning 
mellan arbetsliv och privatliv framför allt beträffande män, gränsdragningen för 
kvinnor är mer otydlig. Ytterligare skillnad mellan de två forskarna är att Bekkengen 
(2002) ser männens situation, med en tydlig gränsdragning mellan familjesfären och 
arbetssfären, som den mer fördelaktiga. Detta medan Barnett (1999) framställer 
idealsituationen, genom The working-life system model, som mer lik den Bekkengen 
(2002) iakttar hos kvinnor i och med den mer diffusa gränsen mellan sfärerna.  
 
Ett problem som uppkommer när en individ slits mellan krav som ställs från de olika 
sfärerna är att båda dessa kan bli lidande, en balans mellan de två sfärerna är därför 
eftersträvansvärt (Bekkengen, 2002; Barnett, 1999; Greenhaus och Beutell, 1985; 
Campbell-Clark, 2000; Nordenmark, 2004). Nordenmark (2004) beskriver även att 
låga födelsetal och utbrändhet är indikatorer på den ständigt pågående konflikten 
mellan arbetsliv och privatliv.  

2.2 Organisationen 
 
Alvesson (2002) menar att kultur är en viktig aspekt i en organisation. Även Allard 
(2007) tar upp frågan om hur organisationens samt arbetsgruppens kultur spelar roll i 
relationen mellan arbete och familj. I de organisationer med en familjevänlig kultur 
tar föräldrarna ut mer föräldraledighet än i de organisationer med en ”the separate-
spheres” kultur som Barnett (1999) tidigare förklarat, vilket leder till att konflikten 
mellan arbetsliv och familjeliv minskar (Allard, 2007; Allard, Haas och Hwang, 
2011). Vidare måste ledarna i organisationen föregå med gott exempel när det 
kommer till att kombinera familj och arbete, och företagsledarna måste förstå att 
organisationens kultur påverkar de anställda och deras beslut (Allard 2007; Allard, 
Haas och Hwang, 2011). Precis som berörts tidigare menar Barnett (1999) att det 
optimala för individen är den modell som hon valt att kalla ”The working-life system 
model” och som innebär att familjeliv och arbetsliv samspelar. Detta är något som 
även är optimalt sett från organisationens synpunkt, vilket bekräftas av Kinnunen, 
Mauno, Geurts och Dikkers (2005). Dessa menar att individer i organisationer som 
har en familjevänlig inställning kommer att må bättre, i och med det kommer även 
organisationen att må bättre. De beskriver även att en positiv inställning till en work-
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life kultur inom en organisation kommer att bidra till välmående hos individerna i 
organisationen samt en bra balans mellan dessa två, detta kommer organisationen 
vinna på då individerna kommer att känna sig tillfreds med sitt arbete samt engagera 
sig mer i organisationen (Kinnunen, Mauno, Geurts och Dikkers, 2005). Här ifrån går 
det att dra en parallell till Allard (2007) samt Allard, Haas och Hwang (2011) och 
konstatera att den situation som är mest fördelaktig för en organisation är den där 
ledarna föregår med gott exempel och på så sätt främjar en god organisationskultur 
gällande föräldraledighet.  
 
Som nämndes ovan menar Allard (2007) att det finns en slags kultur på 
arbetsgruppsnivå, som dock kan vara en barriär till kombinationen av familjeliv och 
arbetsliv. Allard (2007) beskriver att kollegor kan vara emot att föräldrar går på 
föräldraledighet eftersom detta då kan innebära mer arbete för dem själva om 
organisationens uppbyggnad ser ut på detta sätt. Kinnunen, Mauno, Geurts och 
Dikkers (2005) menar att lösningen på detta problem i likhet med Allard (2007) att 
ledarna inom organisationen måste föregå med gott exempel och på så sätt föranleda 
att ett familjevänligt synsätt genomsyrar hela organisationen. 

2.3 Föräldraledighet - sämre chanser i arbetslivet? 
 
Statistiska centralbyrån publicerade 2007 en studie kring mammors olika vägar i 
arbetslivet. Denna studie undersöker om längden på föräldraledigheten kan påverka 
mammors fortsatta karriärer, där de mer detaljerat ville ta reda på hur mammors 
möjlighet till befordran efter sin föräldraledighet ser ut (SCB, 2007). Även 
Bekkengen (2002) för i sin avhandling ett liknande resonemang, dock berör denna 
diskussion båda könen och inte heller längden på föräldraledigheten. Bekkengen 
(2002) menar på att föräldraledighet påverkar arbetssituationen för både män och 
kvinnor, detta eftersom deras arbetsgivare blir tvungna att anpassa sig efter hur 
föräldrarna sinsemellan bestämt att föräldraledigheten ska delas upp mellan dem. Hon 
menar dock på att det är kvinnan och hennes arbetsgivare som i de flesta fall får 
anpassa sig efter föräldraledigheten, mannen och hans arbetsgivare påverkas inte alls i 
lika stor utsträckning (Bekkengen, 2002). 
 
SCB (2007) beskriver i sin rapport att kvinnors befordringsmöjligheter faktiskt 
påverkas av längden på föräldraledigheten samt att kvinnor med fler barn har svårare 
att bli befordrade. Andra aspekter som påverkar befordringsmöjligheterna är om du 
jobbar inom offentlig eller privat sektor och om du har en högre utbildning eller inte. 
SCB (2007) menar att en längre föräldraledighet, av arbetsgivaren, kan ses som ett 
tecken på att medarbetaren inte är angelägen att satsa på sitt jobb. Vidare menar de på 
att sämre möjligheter till befordran kan leda till ett omformat intresse kring sitt arbete 
(SCB, 2007). Även om inte Bekkengen (2002) skriver att den anpassning som 
kvinnan gör i och med föräldraledighet direkt försämrar hennes möjligheter till att bli 
befordrad, så kan det tänkas att om en medarbetare hela tiden sätter något annat, i 
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detta fall ett barn, i första rummet så sjunker dennes möjligheter att avancera på 
arbetsplatsen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att föräldraledighet påverkar, framförallt 
mammors arbetssituation och hur arbetsgivare ser dennes chanser till utveckling och 
avancering inom företaget (Bekkengen, 2002; SCB, 2007; Cuddy, Fiske och Glick, 
2004).  

2.4 Sammanfattning  
 
I den tidigare forskningen vi presenterat ovan kan vi se att föräldraledighet är ett 
ämne som det forskats mycket på, dock skiljer sig forskningarnas angreppssätt och 
utgångspunkter åt. 
 
Under rubriken Balans mellan arbetsliv och privatliv beskrivs att just balansen mellan 
dessa två sfärer är eftersträvansvärt, vilket är en viktig aspekt för att denna balans ska 
infinna sig i samspelet mellan män och kvinnor. En jämställd föräldraledighet och ett 
jämställt ansvarstagande för barn och hushåll mellan båda föräldrarna, om båda 
föräldrarna finns med i bilden, anses vara det bästa för såväl familjelivet, arbetslivet 
och barnet. Även organisationens kultur är en viktig del i denna åtrådda balans, i en 
organisation med en familjevänlig kultur tar föräldrar ut mer föräldraledighet än i en 
kultur som inte är lika vänligt inställd till barn och familj. Detta leder till att 
konflikten mellan arbetsliv och familjeliv minskar, vilket mynnar ut i till att 
medarbetarna kommer att må bra och då även indirekt organisationen. 
Den tidigare forskningen riktar även in sig på problemet med sämre 
befordringsmöjligheter då föräldern går på föräldraledighet, att detta kan ses av 
arbetsgivaren som ett tecken på att medarbetaren inte är angelägen att satsa på sitt 
jobb. Detta beskrivs framförallt som ett problem för mammor som går på 
föräldraledighet. 
 
Med utgångspunkt i denna tidigare forskning som presenterats ovan anser vi att det 
finns ett intresse i att studera föräldraledighet, återgång till arbetet efter en 
föräldraledighet samt hur upplevelsen av relationen mellan arbete och privatliv ser ut i 
dagens samhälle. Som vi berört tidigare finns det många studier kring föräldraledighet 
relaterat till jämställdhet, därför har vi i den tidigare forskningen kunnat urskilja en 
brist på studier som inte ser till detta jämställdhetsperspektiv, således anser vi att 
denna studie kan bidra med relevant kunskap inom området. Den tidigare forskning 
som beskrivits ovan hjälper oss att få en djupare förståelse kring vårt fenomen. 
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3. Teori 
 
Vi valde att använda oss av informellt lärande, organisationskultur samt rollteori för 
att skapa en förståelse över hur våra intervjupersoner påverkas av föräldraledigheten. 
Vi anser att dessa tre teorier kompletterar varandra eftersom vi då kopplar samman 
vår förståelse för individens åsikter och erfarenheter med organisationens perspektiv 
på föräldraledigheten. Samtidigt kan vi koppla detta till det livslånga- och informella 
lärandet, vilket sker på en vardaglig nivå. Lärandet som sker hos individen under 
föräldraledigheten, sker även i individens nya roller på arbetsplatsen som ständig är i 
förändring både inom organisationen samt mellan individens privat- och arbetsliv. 
 
För att kunna besvara våra frågeställningar samt vårt syfte behöver vi titta till dessa 
som ger oss kunskap om hur den empiri vi samlat in kan tillämpas och göras 
förståelig. Teorierna hjälper oss att förklara de företeelser vi undersöker i denna 
studie. Vi kommer med andra ord att använda oss av olika teorier i vår teoriansats, då 
vi inte hittar en teori som enskild innehåller den information vi anser behöva för att 
göra våran empiri förståelig.  

3.1 Livslångt lärande och informellt lärande 
 
För att studera föräldrars upplevelse av relationen mellan arbete, föräldraledighet och 
återgå till arbetet efter föräldraledigheten anser vi att det livslånga lärandet först måste 
nämnas. Eftersom dagens samhälle är väldigt kunskapsbaserat, vill vi härmed belysa 
att föräldraskap och familjeliv kan innebära nya erfarenheter och kunskaper som kan 
hjälpa vid en återgång i arbetet efter en föräldraledighet. 
 
Livslångt lärande är ett begrepp som enligt Gustavsson (1996) använts för att försöka 
få människor att tänka om kring vuxnas lärande, att människor faktiskt lär sig saker 
genom hela sitt liv. Lärandet är inte begränsat till en specifik plats eller tillfälle, utan 
lärandet sker i alla olika livsfaser, på olika platser och i olika sammanhang. Ellström 
(2015) beskriver att det livslånga lärandet inte sker av sig självt, utan att exempelvis 
organisationer och individer tar vardagliga beslut som kommer att påverka vad som 
lärs och hur det livslånga lärandet kommer se ut. Han menar även att organisationer 
och medarbetare måste identifiera dessa vardagliga beslut och uppmärksamma dem, 
detta för att kunna utnyttja det livslånga lärandet på bästa sätt. 
 
Det informella och det formella lärandet är en del av det livslånga lärandet. Det 
formella lärandet är bestämt och planerat. Detta äger ofta rum inom olika institutioner 
för lärande exempelvis skolan (Ellström, 2015). Det informella lärandet innefattar alla 
aktiviteter som på något sätt bidrar till ny förståelse, kunskap eller till nya förmågor 
utanför skolbänken (Livingstone, 1999). Här menas att det informella lärandet aldrig 
tar slut, utan att det är ett livslångt lärande. I likhet med Livingstone (1999) menar 
Ellström (2015) lite mer preciserat att det informella lärandet är det lärande som sker i 
vardagen. 
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Mycket av de viktigaste delarna i det informella lärandet sker vid stora 
livsförändringar, exempelvis vid dödsfall, byte av arbete eller att bli förälder. Det 
beskrivs två olika former av informellt lärande, explicit informellt lärande och tyst 
informellt lärande. Explicit informellt lärande urskiljer sig som vardagliga situationer 
och upplevelser, medan tyst informellt lärande är individers omedvetna igenkännande 
av viktiga kunskaper och erfarenheter som bör plockas upp. Dock menar Livingstone 
(1999) att det är svårt att urskilja och mäta exakt hur stor del av det människor lär sig 
som har förvärvats på ett informellt vis. Vidare beskriver Livingstone (1999) att 
denna form av kunskap inte går att mäta och att människor tar in den utan att tänka på 
det, samt att man blir varse kunskapen i efterhand då man har har tid att reflektera 
över det man upplevt och tagit till sig.   
 
Ellström (2015) menar att det livslånga lärandet har både en positiv och en negativ 
sida. Den positiva sidan av det livslånga lärandet innebär ett lärande som hjälper 
individer att utvecklas, exempelvis då individers kunskaper utvidgas och förbättras. 
Vidare menar Ellström att ”det positiva lärandet ger individen möjligheter att påverka 
sina livs- och arbetsvillkor” (Ellström, 2015, s. 3). De negativa sidorna av det 
livslånga lärandet beskrivs som passivisering, underordning eller dekvalificering, att 
individer helt enkelt även lär sig saker som är mindre gynnsamma för dem.  

3.2 Organisationskultur 
 
Vårt val av att använda oss av organisationskultur som hjälp till att analysera våra 
intervjuutsagor, föranleds av att vi anser att företagets miljö kan vara en faktor som 
påverkar medarbetarna. Tillsammans med det informella lärandet anser vi att 
organisationskulturen inom ett företag kan bidra till både en negativ och/eller positiv 
inställning till föräldraledighet. Oavsett om företagets organisationskultur är för eller 
emot föräldraledighet, sker det en form av informellt lärande på arbetsplatsen. 
 
Att svara på vad begreppet organisationskultur är, är enligt Andersson (1994) svårt, 
då organisationer världen över har visat ett ökat intresse för begreppet. Detta eftersom 
faktorer som invandring, befolkningsförflyttningar och globalisering blivit allt mer 
vanliga företeelser. Denna integrering ger organisationerna ett bredare perspektiv på 
hur en organisation kan drivas. Genom att vi bor i ett internationellt och 
mångkulturellt samhälle vill vi ständigt förnya och hitta annorlunda lösningar för att 
förbättra organisationen.  
 
Organisationskultur beskrivs av Andersson (1994) som ”en samlingsbeteckning för de 
dominerande värderingarna i en organisation. Dessa värderingar får ofta stöd i 
organisationen genom myter, anekdoter och historieberättande” (Andersson, 1994, s. 
110), Bang (1999) menar att ”organisationskultur … är organisationsmedlemmarnas 
gemensamma sätt att uppfatta och tolka omvärlden” (Bang, 1999, s. 25). 
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Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) nämner att det finns fyra faktorer som påverkar 
organisationskulturen, vilka består av omgivningen, typ av organisation, 
organisationens egenart samt medarbetarnas egenart. Med omgivningsfaktorn menas 
hur organisationen påverkas av bland annat attityden och organisationssamhällets 
värderingar. Detta innebär att samarbetet med människorna runtomkring en på 
arbetsplatsen förbättrar arbetets utförande. Organsationstypens position på marknaden 
kan också ha ett större inflytande på individerna genom att de påverkas av 
marknadssituationen, deras produkter samt teknologi. Ett stort konkurrenskraftigt 
företag kommer därför ha en annan attityd till än ett mindre bolag. Värderingar skiljer 
sig även åt inom organisationens egenart, där bakgrund, historik och ledarstil förklarar 
organisationens egenart. Till sist kan individernas intressen, utbildning, erfarenheter 
samt språk ligga till grund för hur medarbetarens egenart påverkar organisationens 
kultur i form av värderingar och attityd. Genom att ett bolag rekryterar medarbetare 
med liknande värderingar, skapas en starkare organisationskultur som underlättar 
arbetet, då man känner tillhörighet och tillsammans kan nå samma mål. 
 
Enligt Bang (1999) krävs det tre olika förutsättningar för att organisationskulturen 
skall kunna utvecklas. Gruppen måste ha funnits tillräckligt länge för att urskilja 
signifikanta problem, kunnat lösa dessa problem tillsammans samt kunnat bevittna 
problemlösningens effekt, och även att ha rekryterat nya medarbetare, för att på så vis 
genom socialisering kunnat överföra den kunskap man fått för att lösa framtida 
problem. 
 
Bang (1999) nämner tre faktorer som påverkar organisationskulturen: organisationens 
medarbetare, de faktorer som fastställs utifrån händelser som sker under 
organisationens livstid. Dessutom menas att man vid skapandet av en organisation 
behöver ha ett specifikt mål i åtanke, vare sig det är att omsätta mycket pengar, skapa 
en global organisation eller att skapa en trivsam arbetsmiljö för sina medarbetare. I 
detta stadie anser han att medarbetarna inte behöver ha samma perception av målet, 
men att samarbetet som sker för att uppnå de önskade målen leder till en 
verklighetsuppfattning som är fundamental i organisationskulturen. 
 
3.2.1 Kulturförändring 
 
Enligt Alvesson och Sveningsson (2008) finns det tre olika uppfattningar om hur en 
kulturförändring kan se ut inom en organisation, då medarbetarnas värderingar, 
föreställningar och meningar kräver ett starkt inflytande av organisationens ledning. 
Dessa tre uppfattningar om förändring i organisationskultur kan ses på tre olika sätt. 
En uppfattning är att en organisationskultur skulle kunna förändras genom att 
ledningen använder sig av sina färdigheter och resurser. En annan uppfattning är att 
det kan vara svårt med en förändring på grund av medarbetarnas meningsskapande 
och egna värderingar vilka är svåra att påverka. Framförallt då det kan anses svårt att 
förutspå hur en medarbetare kommer att reagera på försök att förändra någons åsikter. 
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Den tredje uppfattningen är enligt Alvesson och Sveningsson (2008) att en förändring 
i organisationskultur är omöjlig, då arbetserfarenheterna bestäms av medarbetarnas 
bakgrund, utbildning, sociala förmåga och tillhörighet inom organisationen. 
 
Å ena sidan skall man enligt Alvesson och Sveningsson (2008) förändra en individs 
idéer och värderingar för att kunna skapa kulturella förändringar, men å andra sidan 
menar Alvesson och Sveningsson (2008) att man först behöver förändra individens 
beteenden för att kulturella förändringar sedan skall ske per automatik. Oavsett vilken 
uppfattning man väljer att följa, kommer man genom en omfördelning av resurser 
samt belöningar kunna skapa en förändring som gynnar organisationen, då en 
kulturell förändring endast förblir temporär, om förändringssystemet inte innehåller 
ett materiellt belöningssystem med regler. Med andra ord kommer man utan belöning 
inte kunna gynna organisationen i längden. 

3.4 Rollteori 
 
Rollteorin går ut på att individer genom socialisering med andra individer intar olika 
positioner i olika sociala sammanhang, och att dessa positioner sammankopplas med 
ett antal roller (Payne, 1997/2002). Payne (1997/2002) menar att dessa roller 
innehåller olika förväntningar, normer, värderingar och beteenden och riktas mot den 
person som innehar en viss typ av position, exempel på olika roller är förälder, chef, 
författare eller dotter. Rollteorin skildrar alltså individers interaktioner med varandra 
samt hur människors olika förväntningar, normer, värderingar och beteenden leder till 
människors olika sätt att reagera (Payne, 1997/2002).  
 
Enligt Lennéer-Axelson och Thyleforst (2005) skiljer sig rollerna åt, då rollerna kan 
handla om ens egna förväntningar, förväntningar på andra, förväntningar på hur andra 
ser på en samt vilken sorts intryck andra har om någon annan. Olika roller har därför 
en förutsägbarhet, vilket de anser i sin tur kunna gynna samarbete mellan olika parter. 
 
Lennéer-Axelson och Thyleforst (2005) menar att man kan dela in roller i formella 
samt informella roller, där de olika rollerna anses vara anslutna till arbetsplatsen. 
Formella roller har sina förväntningar i lagar, yrkesetiska föreskrifter och i 
uppdragsbeskrivningar, medan de informella rollerna handlar om traditioner, normer 
och behov Lennéer-Axelson & Thyleforst (2005). Med andra ord beskrivs de formella 
rollerna som exempelvis en position på arbetsplatsen som mera bestämt förklarar hur 
arbetet bör utföras, medan de informella rollerna framställs som mindre lagbundna 
och därigenom ger individer  möjlighet till mer handlingsutrymme i sitt arbetssätt. 
 
Vidare delas de informella rollerna in i tre kategorier, som skapas när individerna på 
arbetsplatsen har ett tillräckligt stort förtroende för varandra, att de särskiljer deras 
arbetssätt utifrån deras yrkesposition samt personlighet (Lennéer-Axelson och 
Thyleforst, 2005). De roller som skapas är arbetsroller, samarbetsroller, och 
individuella roller, där Lennéer-Axelson och Thyleforst (2005) menar att 



	 15		

arbetsrollerna är till för att åstadkomma ett resultat som gruppen vill nå genom 
införande av kontroller, planering samt initiativtagning. 
 
Samarbetsrollerna avser arbetsplatsens miljö och medarbetarnas relationer till 
varandra, genom skapandet av förtroende, uppmuntrande och konflikthantering. 
Individuella roller syftar på ett mer egoistiskt tänkande, där individuella behov ligger i 
fokus, där samarbetsproblem inom gruppen kan förekomma. I teorin menar därför 
Lennéer-Axelson och Thyleforst (2005) att ju flexiblare, eller mer informellt 
arbetsförhållande som uppstår på arbetsplatsen, desto fler rollproblem dyker upp. De 
menar att man med formella roller skapar de förväntningar inom en verksamhet som 
ökar chansen för framgång. Lennéer-Axelson & Thyleforst (2005) förklarar hur 
rollkonflikter uppstår vid förändring inom verksamheten, då de gamla rollerna möter 
de nya, som i sin tur leder till ett tomrum. Detta tomrum skulle även kunna ses som en 
gråzon eller som en oklarhet bland rollernas förväntningar, som leder till problem i 
form av rätt eller fel av rollens tolkning. 
 
Medarbetare som är osäkra på sin arbetsplats kan enligt Lennéer-Axelson och 
Thyleforst (2005) hamna i ett rollspel. Detta rollspel uppstår som försvarsmekanism 
då medarbetarna är rädda för att bli avslöjade. Till exempel då dessa inte har 
tillräcklig kompetens för utförandet av sina arbetsuppgifter, ett bristande intresse för 
arbetsuppgifterna i fråga, att bli upptäckt att ha en personlighet som inte stämmer 
överens med den, medarbetarna tror man har, eller att man försökt visa ett intresse för 
sina medarbetare, även fast man egentligen inte tycker om dem. De menar även att 
man, genom att inte kunna låta sitt sanna jag kunna arbeta tillsammans med 
yrkesrollens behov, hamnar i ett tillstånd av ”psykologiskt självmord”. Detta skulle 
med andra ord kunna föreställa en utbrändhet. 
 
Människor med starka personligheter och självkänsla kan enligt Lennéer-Axelson och 
Thyleforst (2005) klara av att bemöta de förväntningar och krav som ställs inför de på 
arbetsplatsen genom att säga emot och samtidigt distansera sig från yrkesrollen. Har 
man däremot inte denna förmåga, då man har ett bristande självförtroende kan man 
tas för givet och även då, bli utbränd (Lennéer-Axelson och Thyleforst, 2005). 
 
 För att kunna erhålla en bra arbetsplats med kunniga medarbetare vill en chef enligt 
Lennéer-Axelson och Thyleforst (2005) antingen anställa personal som anses vara 
“effektiva” då de är självständiga och samtidigt aktiva, eller “ja-sägare”, som också är 
aktiva, fast något okritiska. Den första gruppen medarbetare kommer kunna förankra 
sig i sin medarbetarroll medan den andra gruppen, lätt kan anpassa sig till de behov 
som krävs för att bidra. Lennéer-Axelson och Thyleforst (2005) menar att den 
“effektiva” medarbetaren är mera vinstdrivande medan “ja-sägaren” anses vara den 
optimala medarbetaren som förblir lojal och anpassar sig till arbetssituationen när det 
företaget för tillfället behöver. 
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3.4.1 Rollkonflikter och Rollbelastning 
 
Payne (1997/2002) menar att alla människor har en viss position inom de olika sociala 
strukturer, där varje individ kan associera en position till en viss roll. Med andra ord 
har roller ett direkt samband med relationer som kan förklaras med vilka beteenden 
och värderingar individen har. När en social position förändras så att en viss person 
utöver att vara en medarbetare även blir förälder, tillkommer vad Payne (1997/2002) 
kallar för rolluppsättning. Detta innebär att personen i fråga numera inte endast 
behöver tillföra kompetens på arbetsplatsen utan även behöver kunna ta ansvar för 
andra i hemmet. 
 
Så fort en roll inte går ihop med en annan roll, sker en så kallad rollkonflikt, som 
enligt Payne (1997/2002) kan bestå av två olika typer av konflikter. Den ena är inter-
rollkonflikt, vilket innebär att en individ innehar flera olika roller som är svåra att 
kombinera, exempelvis förälder och förvärvsarbetare, och intra-rollkonflikt som 
innebär att olika individer har olika uppfattningar kring samma roll, exempelvis då en 
individ möter olika förväntningar på hur denne ska bete sig i en speciell roll. 
 
Rollbelastning är något som Lennéer-Axelson och Thyleforst (2005) menar orsakar 
mest problem, då belastningen sker på grund av stressen som genereras av brist på tid 
till att uppfylla alla förväntningar. Med andra ord menar de att tidsbristen att hitta fler 
medarbetare som kan utföra vissa arbetsuppgifter, skapar ett stressmoment för 
individen som får hantera situationen. Detta sker då man utöver sina yrkesroller även 
har egna privata roller som stör och tar upp den tid som annars skulle använts till sina 
ordinarie arbetsuppgifter. 
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4. Metod 
 
I kommande avsnitt beskrivs hur vi utfört ett kvalitativt arbete, där vi beskriver hur vi 
gått tillväga i valet av metodansats, datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 
kodning samt analysmetod. Vi tar även upp etiska aspekter som vi beaktat samt hur vi 
gått tillväga för att vår studie ska få så hög tillförlitlighet som möjligt, med syftet i 
åtanke att undersöka upplevelsen av relationen mellan arbete och föräldraledighet. 
Till skillnad från en kvantitativ forskning där man enligt Ahrne och Svensson (2013) 
bearbetar hård data, bearbetar man med Kvalitativa studier mjuk data i form av ord, 
som i sin tur hjälper till att få en djupare förståelse av individens tankar och åsikter 
gällande ett än så länge vagt fenomen. 

4.1 Metodansats 
 
Vi har valt att använda oss av en fenomenologisk metodansats som grund för hur vi 
ska besvara våra frågeställningar. Anledningen till att vi valt fenomenologin förklaras 
genom att vi tillåts lägga fokus på fenomenet i fråga och därmed ta reda på hur 
intervjupersonerna upplever återgången till arbetsplatsen (Fejes och Thornberg, 
2012). För att komma åt intervjupersonernas upplevelser samlar vi därför in 
kommunikativa data i form av intervjuer. Den fenomenologiska ansatsen är med 
andra ord ett bra sätt att kunna få reda på hur intervjupersonen känner och tycker om 
arbetssituationen efter att ha blivit förälder, samt hur denna upplevelse kan ha bidragit 
till ytterligare kunskap. 

4.2 Metod för datainsamling 
 
”Begreppet metod refererar till datainsamling såsom intervjuer, observationer, enkäter 
et cetera och databearbetning eller analys. Data i sin tur är det material såsom 
intervjuinspelningar eller intervjuutskrifter, observationsanteckningar eller enkätsvar 
som du ska analysera” (Fejes och Thornberg, 2006, s. 13). 
 
I vår studie använde vi oss av den kvalitativa intervjun för att få en större och bredare 
förståelse för vad intervjupersonen kände och tyckte, samt vad som ansågs vara 
värdefull information om ämnet. intervjupersonernas erfarenheter, kunskaper och 
tankar kunde i sin tur stödja vår analys för ämnet och kom därmed att hjälpa oss att 
svara på vår frågeställning. Enligt Bryman (2014) kan man genom att utföra en 
ostrukturerad intervju, låta sina intervjupersoner prata fritt och därmed avgöra om 
deras upplevelser är relevanta eller ej, genom att de upprepar eller återkommer till 
liknande händelser.  
 
Kvale (1997) nämner att bandspelaren, som vi ersatte med en mobiltelefon, anses vara 
det vanligaste sättet för att kunna registrera intervjuutsagorna, då vi kunde fokusera på 
både intervjuns ämne samt dess utformning. På detta vis lyckades vi förstå oss på 
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intervjupersonen och samtidigt utvinna den information som behövdes för att kunna 
undersöka studiens syfte. 
 
Vi valde att utgå från semistrukturerade intervjuer, eftersom vi enligt Ahrne & 
Svensson (2013) då hade större möjlighet till val av ordningsföljd samt 
kompletteringar av flera öppna frågor, då det behövdes, samt att kunna anpassa oss till 
intervjupersonen för att enklare få intervjupersonen att berätta mer om sina 
upplevelser. Då vi var två som utförde denna studie var semistrukturerade intervjuer 
att föredra, eftersom vi hade “i syfte att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet 
i intervjuandet” (Bryman, 2014, s. 416). Med en semistrukturerad intervju kunde vi 
med andra ord både få möjligheten att använda oss av intervjufrågor från en tidigare, 
liknande studies strukturerade intervjuguide, samt att ställa ytterligare frågor till 
intervjupersonen när vi kände att svaret behövdes utvecklas ytterligare. 

4.3 Urval 
 
Vi valde att utföra intervjuerna med medarbetare på ett internationellt företag. Av 
dessa medarbetare fick vi kontakt med ytterligare intervjupersoner på andra företag. 
De som intervjuats har alla nyligen återgått till arbetsplatsen efter deras 
föräldraledighet. Detta val gjordes då de delar på liknande upplevelser vilket vi ansåg 
kunde leda till en bättre förståelse för hur organisationer hanterar föräldraledighet. 
 
Vi utgick från ett snöbollsurval för insamling av data. Ett snöbollsurval är enligt 
Bryman (2014) en form av bekvämlighetsurval som kan användas för att få kontakt 
med individer som i sin tur kan tillföra relevant data till en forskning. Snöbollsurvalet 
valdes eftersom vi med hjälp av endast några få människor som under den senaste 
tiden fått barn, samt återigen börjat arbeta efter föräldraledigheten, kunnat erhålla en 
tillräcklig mängd intervjupersoner. Snöbollsurvalet som även är känt som ett 
kedjeurval, vilket enligt Ahrne och Svensson (2013) fungerar på så sätt att man utefter 
intervjun, använder sig av intervjupersonens egna kontaktnät, för att få tag i fler 
intervjupersoner att intervjua som en ökad informationskälla. 
 
Fördelarna med ett sådant kedjeurval är enligt Bryman (2014) att vi på så sätt lättare 
kunde komma i kontakt med fler individer som besitter relevant data för forskningen, 
samt att “det finns en mycket bättre “passform” mellan snöbollsurval och den 
kvalitativa forskningsstrategins teoretiska urvalsstrategi än när det gäller den 
kvantitativa forskningens statistiska samplingsinriktning” (Bryman, 2014, s. 197). 
Enligt Ahrne och Svensson (2013) anses snöbollsurvalet bra för att kunna studera en 
specifik händelse hos personer med erfarenheter inom områden som annars är svåra 
att få tag på.	 
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4.4 Genomförande 
 
Vi började med att ta kontakt med våra intervjupersoner via mail och telefon för att 
säkerställa att de skulle kunna tänka sig delta i studien samt för att kunna bestämma 
en tid och plats som passade oss alla. Innan vi genomförde intervjuerna, började vi 
med att skicka ut ett missivbrev med information om sekretess och känslig 
information, vår etiska värdegrund samt att vi förklarade vårt syfte. Vi bestämde oss 
för att spela in intervjuerna med hjälp av en mobiltelefon för att säkerställa 
ljudinspelningens höga kvalitet, samt för att i efterhand kunna transkribera 
intervjuutsagorna. Dessutom valde vi att utföra intervjuerna i mötesrum som var tysta 
och borta från några eventuella störningar. 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer på mellan 30 och 40 minuter. 
Detta gjorde vi så att en av oss kunde ställa frågorna medan den andra analyserade 
samt lyssnade på svaren för att eventuellt ställa följdfrågor om svaren inte var 
tillräckligt utvecklade. Vi valde att inte visa våra frågor i förväg, för att kunna få så 
spontana svar som möjligt. 
 
Vid ett av intervjutillfällena utförde vi intervjun via Skype då denne intervjuperson 
inte kunde närvara fysiskt. Detta visade sig fungera bra ljudmässigt, men mindre bra 
då personen i fråga, till skillnad från de andra, gav kortare svar. Vi intervjuade totalt 
sju individer med hjälp av snöbollsurvalet, som bestod av sex kvinnor och en man.  

4.5 Intervjuguide 
 
Som nämnts tidigare har vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide som 
enligt Bryman (2014) skiljer sig från en ostrukturerad intervjuguide, då den skall 
användas som en form av minneslista med rubriker över de ämnen som behöver 
beröras. Vi inspirerades av olika intervjufrågor från tidigare studier, som vi sedan 
anpassade efter vår studie. Frågorna skulle ge oss möjligheten att få 
forskningsfrågorna behandlade, men samtidigt kunna ge oss en viss flexibilitet i 
intervjupersonens svar, för att i sin tur få kunskap om deras faktiska känslor och 
erfarenheter. 
 
Ordning och struktur är också betydelsefull för intervjuguiden, då vi med våra frågor 
ville åstadkomma en bred och tydlig förståelse för forskningsproblemet (Bryman, 
2014). Genom att använda sig av rätt frågor, kunde vi behandla de ämnen vi ville 
komma åt, och samtidigt låta intervjupersonen fritt nämna det som ansågs viktigt. 
 
Frågor som tas upp av Bryman (2014) är allt från inledande frågor, direkta frågor, 
tolkande frågor, uppföljningsfrågor samt tystnad, som alla har sina egna roller i 
intervjuerna. Inledande frågor skall till exempel få intervjupersonen att förstå 
intervjuns syfte och ämne, medan uppföljningsfrågorna är till för att ge 
intervjupersonen ett mera fulländat svar. Vi kunde alltså med hjälp av olika 
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frågemetoder få fram mer information från en intervjuperson som vi annars inte hade 
kunnat få. 
Lyssnandet är en viktig del, då vi behövde vara uppmärksamma på vad 
intervjupersonen sa och inte sa. Att vi var aktiva anses enligt Bryman (2014) 
väsentligt, ”detta är viktigt även av den anledningen att exempelvis den icke-verbala 
kommunikationen kan visa att personen i fråga är nervös eller orolig inför en fråga” 
(Bryman, 2014, s. 423). Sammanfattningsvis skulle vi alltså inte endast låta 
intervjupersonerna svara, utan även försöka tolka deras beteenden, för att veta om det 
fanns mer information att hämta. 

4.6 Databearbetning och den tematiska analysen 
 
Vi valde att använda oss av en tematisk analys vid behandlingen av vår empiri. En 
tematisk analys är som Brand och Clarke (2006) förklarar det, en metod för att kunna 
identifiera, analysera och känna igen vissa mönster i form av teman i den data som 
erhållits. Metodens process är uppdelad i sex olika steg för att klargöra om vi utfört 
analysen på rätt sätt, vilket utgörs genom förklaring och organisering av data. 
 
Enligt Braun och Clarke (2006) bildas teman då vi upptäckte viktig och relevant 
information i intervjuutsagan som hade en direkt koppling till studiens 
forskningsfråga samt hjälpte oss att besvara denna. Braun och Clarke (2006) anser 
inte att det finns någon regel för hur mycket av utsagorna som borde handla om 
samma ämne för att i sin tur få bilda ett tema. Det viktiga i detta moment är att kunna 
erhålla den information som behövs för att sedan kunna organisera dessa teman, för 
att sedan lättare kunna använda sig av utsagorna i analysen. 
 
Genom användningen av denna metod lyckades vi erhålla en induktiv syn på 
intervjuutsagorna, som enligt Braun och Clarke (2006) bidrog till att våra egna 
intressen inte kom att påverka tematiseringen. Med andra ord lät vi utsagorna tala för 
sig själva, som därmed bildade sina egna teman utefter vad intervjupersonerna 
beskrivit.  
 
Vi valde även att dela in våra teman på ett semantiskt vis, vilket enligt Braun och 
Clarke (2006) betyder att vi inte medvetet delat in teman genom att vi analyserat 
utsagans innehåll på förhand. Detta val gjordes eftersom vi än en gång inte ville 
förändra eller påverka studiens resultat på något vis innan vi började analysera de 
teman som vi valt att använda oss av. 
 
Genom att utgå från en realistisk tematisering i epistemologi, har vi kunnat teoretisera 
motivation, erfarenhet samt betydelse av utsagorna på ett enkelt sätt, eftersom vi 
kopplat samman relationerna mellan betydelsen och erfarenheter. Med detta menas att 
vi inte försökt teoretisera den sociokulturella kontext, utan endast försökte se 
utsagorna för det de var. 
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För att kunna genomföra den tematiska analysen, gick vi igenom och utförde dessa 
sex steg; 
 

1.     Att bekanta sig med sina data. 
2.     Att generera koder. 
3.     Att finna sina teman. 
4.     Att granska sina teman. 
5.     Att bestämma sig för och namnge sina teman. 
6.     Att skapa sin rapport. 
 

För att kunna bekanta oss med våra data behövde vi enligt Braun och Clarke (2006) 
läsa igenom intervjuutsagorna flera gånger, då det ansågs att det repetitiva läsandet 
skulle leda till en mer djupgående förståelse av utsagorna. På detta vis lyckades vi 
även fånga upp likheter och samtidigt förstå sambanden mellan utsagorna. Braun och 
Clarke (2006) förklarar att transkriberingarna av utsagorna var del av den första fasen, 
där skrivandet av den inspelade intervjun skulle hjälpa till att bekanta sig med sina 
data. 
 
Fas två handlade om kodningen, där en beskrivning utav utsagans viktigaste punkter 
skrivits, för att sedan ordna in utsagorna utefter deras olika teman. Även här anser 
Braun och Clarke (2006) att kodningen är del av analysens utförande och att 
indelningen av materialet bör sammanställa de olika teman med varandra, genom 
jämförande av citat eller liknande meningar. Detta ledde till att vi i efterhand enklare 
skulle kunna se intervjupersonernas olika erfarenheter. Ju fler liknande teman som 
hittades, ju enklare blev det att finna mönster och samband mellan utsagorna, vilket 
hade en positiv påverkan på resultatet. 
 
När kodningen och sorteringen av teman gjordes, påbörjades fas tre, där vi enligt 
Braun och Clarke (2006) skulle sortera in de olika teman för att finna sambanden 
mellan kodningarna. Denna fas var till för att sortera in teman samt inordna de i 
underrubriker. Insåg vi att vissa citat inte längre var fullt lika nödvändiga för att 
kunna besvara forskningsfrågan, och därmed styrka resultaten, sorterades dessa bort. 
 
Fas fyra bestod av granskningsfasen, där teman analyserades för att kunna avgöra 
dess relevans i studien. Brand och Clarke (2006) menar att teman som visar sig vara 
liknande, kommer att bilda ett gemensamt tema, och återigen sortera bort de teman 
som inte längre hade samma relevans. Efter att vi hittat sammanhangen i utsagorna 
tillkom granskningen av materialets validitet. Denna granskning ledde till att vi enligt 
Braun och Clarke (2006) kunde skapa en tematisk karta som sedan underlättade inför 
den femte fasen. 
 
Genom att ha kodat, sorterat och granskat sina intervjuutsagor, kom vi till vad Braun 
och Clarke (2006) kallar för den namngivande fasen. Denna fas handlade med andra 
ord om förståelsen av sina tematiseringar. Vi började i denna fas skriva en detaljerad 
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analys om bakgrunden till de teman vi valt för att sedan kunna finna svar på 
frågeställningen. 
 
I den sjätte fasen påbörjade skapandet av rapporten som enligt Braun och Clarke 
(2006) skulle ha läsaren i fokus samt att styrka rapportens validitet och upplägget av 
rapporten bör vara logisk, där vi naturligt kunde följa en röd tråd genom analysens 
gång. Användningen av citat kom till användning, då vi med dessa utsagor kunde 
förklara och styrka våra teorier. Vi skulle sedan enligt Braun och Clarke (2006) även 
kunna argumentera för hur våra valda teman och citat kunde bidra till att besvara sin 
forskningsfråga. 

4.7 Tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 
 
Till skillnad från kvantitativa begrepp, så som Validitet, reliabilitet samt replikation 
använder vi oss utav av begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet, för att 
förklara den kvalitativa forskningens resultat. Detta utbyte görs då ord inte är mätbara 
på samma sätt som den statistiska sifferdata som erhålls i den kvantitativa 
forskningen. (Bryman, 2014) 
 
För att denna studie därför ska kunna anses trovärdig i forskarvärlden samt det 
omgivande samhället bygger studien i enlighet med Ahrne och Svensson (2013) på 
undersökningar och inte spekulationer eller lösa antaganden. Med andra ord ska 
studien få läsaren att förlita sig på att studien och att dess resultat utförts så som vi 
påstått oss ha utfört det på.  
 
I denna kvalitativa studie är trovärdigheten enligt Ahrne och Svensson (2013) 
speciellt viktig, då resultaten inte bygger på statistiska värden. Studien skall kunna 
erhålla en viss transparens, vilket ökar studiens trovärdighet, och skapar samtidigt 
möjlighet till att kunna kritisera samt diskussion (Arhne och Svensson, 2013). Genom 
att producera en så kallad “fyllig beskrivning” Bryman (2014) kunde vi skapa 
överförbar data/resultat som sedan kan användas för vidare forskning. Med detta 
menas att de erfarenheter vi fått från intervjuerna ska vara tillräckligt detaljerade för 
att kunna användas av andra i framtida forskningssyften. Wibeck (2010) menar med 
överförbarhet att den som kommer att vilja använda sig av ett resultat i framtiden, 
själv behöver avgöra ifall materialet kan appliceras i olika situationer. 
 
Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet, vilket i denna kvantitativa studie syftar 
på granskning. Bryman (2014) menar att vi på detta vis kan bedöma hur de teoretiska 
slutsatserna är befogade. Enligt Wibeck (2010) kunde vi använda oss av inter-
kodarreliabilitet, vilket med andra ord betydde att vi kodade samt kategoriserade 
utsagorna i specifika teman på egen hand, för att sedan mötas upp för bedömning av 
gränsdragande och kodning av transkriberingen. På detta vis såg vi till att vi 
oberoende av varandra lyckats fånga upp viktig och relevant information från 
utsagorna för att sedan kunna analysera materialet. 
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4.8 Etiska överväganden 
 
Kvale (1997) förklarar att “Etiska avgöranden sker inte på något särskilt stadium av 
intervjuundersökningen utan aktualiseras under hela forskningsprocessen” (Kvale, 
1997, s. 105). Här menas att etik inte är något som introduceras till intervjupersonerna 
innan intervjun, utan att den har sin roll genom arbetets gång. Ytterligare menas att 
intervjuundersökningen kan delas upp i sju olika steg och att samtliga steg innehåller 
etisk närvaro. Dessa sju steg är, tematiseringsfasen, planeringsfasen, intervjufasen, 
utskrivningsfasen, analysfasen, verifieringsfasen och rapporteringsfasen, vilka vi 
utgått från då vi utfört denna studie.  
 
Kvale (1997) menar att det redan i tematiseringsfasen tillkommer en etisk värdegrund, 
där vi vill åstadkomma en förbättring i intervjupersonens situation och inte bara få 
tillgång till dennes upplevelse. I planeringsfasen ville vi kunna få intervjupersonens 
förtroende genom att försäkra konfidentialitet samt ha en förståelse för de 
konsekvenser som forskningen kunde leda till. Intervjusituationen byggde på att vi 
skulle skydda intervjupersonens känsliga information samt att ha förståelse för de 
konsekvenser som kunde uppträda under intervjuns gång. I utskriftsfasen tillkom 
konfidentialiteten och att vi behöll tillförlitligheten där den muntliga utsagan stämde 
överens med utskriften. Analysfasen nämner de etiska problem som kan förekomma 
då vi kunde tolka fel och analysera för mycket av utsagan. Den kunskap som 
förmedlades behövde dessutom vara verifierad. I rapporteringsfasen behövde vi 
därför avgöra vilka problem som kunde uppstå, då intervjupersonen inte ville riskera 
att konfidentialiteten skulle brytas. 
 
“Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 
anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen” (Bryman, 2014, s. 
131). Inom forskningen gäller det att erhålla vissa etiska principer, så som 
informationskravet. Här menar Bryman (2014) att vi behövde informera 
intervjupersonerna om studiens syfte, tillvägagångssätt samt att medverkandet i 
studien var frivilligt. Samtyckeskravet innebär att myndiga intervjupersoner själva 
fick avgöra ifall de ville ta del av studien och att ifall intervjuerna utförts på 
minderåriga, krävdes det ett godkännande av föräldrarna. Konfidentialitetskravet 
säger att alla personuppgifter hålls borta från allmänheten så att informationen inte 
faller i fel händer. Till sist menar Bryman (2014) att nyttjandekravet innebär att den 
insamlade informationen endast används till den aktuella forskningen och inget annat. 
Innan vi påbörjade våra intervjuer, fick vi från vår kontaktperson, de e-mailadresser 
som var nödvändiga för att boka in våra intervjuer. Wibeck (2010) menar att det kan 
vara svårt att utlova anonymitet. Dock försöker vi hålla informationen vi får i och 
med intervjuerna så anonymt som möjligt, vi försöker även hålla känslig eller 
kränkande information så konfidentiellt vi kan. 
 
Innan intervjuerna påbörjade, försäkrade vi därför våra intervjupersoner om att vi inte 
skulle lämna ut information, varken i form av det inspelade material eller i form av 
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transkriberingen till någon obehörig. Vi förklarade även att deltagandet av intervjun 
var frivilligt samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst, utan att de skulle 
utsättas för någon form av press eller beroende av sin samverkan. 

4.9 Metoddiskussion 
 
Under genomförandet av vår studie ville vi försäkra oss, genom planering av vår tid, 
att vi inte skulle hamna efter eller befinna oss i en sits där vi inte kunnat avsluta 
studien på grund av oväntade hinder. Under vår intervju-fas började våra första 
problem i tidsplaneringen uppstå, men tack vare den tidsmarginal vi satt kunde 
kringgå problemet. Vid två tillfällen var vi tvungna att ställa in en intervju på grund 
av sjukdom samt vid ytterligare ett tillfälle, med väldigt kort varsel var tvungna att 
lösa problemet med hjälp av ett telefonsamtal via Skype, då intervjupersonen inte 
befann sig i närheten och att vi därigenom inte kunde ta del av ett face-to-face möte. 
 
Även fast det finns fördelar med en sådan typ av intervju, insåg vi under intervjuns 
gång hur vi, så som Bryman (2014) förklarar det, inte kunde se intervjupersonens 
ansiktsuttryck, vilket ledde till att vi inte kunde reagera på om intervjupersonen 
behövde en bättre förklaring på frågorna som skulle svaras på. Vi upptäckte även att 
intervjupersonen lättare svarade med korta samt “icke-vetande” svar än de intervjuer 
som utfördes face-to-face. Någonting vi däremot inte kunde få reda på under 
intervjuns gång var de negativa aspekterna som Bryman (2014) anser vara 
problematiska med denna intervjuform, då intervjupersonen oftare skapar ett till 
intervjuarens önskvärt svar, att intervjupersonen egentligen kan vara misstänksam 
mot intervjun, tycka att det tar alldeles för lång tid, men även vara mindre engagerade 
då de inte behöver bemöta oss på samma sätt som om vi satt i ett rum tillsammans. 
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt analyserar och tolkar vi vår empiri som samlats in genom intervjuer 
med hjälp av vår intervjuguide, utifrån våra frågeställningar. Då vi bearbetat den data 
som vi samlat in har det så småningom uppstått fyra olika huvudteman, i två av dessa 
huvudteman ingår underteman, sett utifrån medarbetarnas perspektiv på 
föräldraledighet samt upplevelsen av relationen mellan arbetsliv och privatliv. Dessa 
teman är, Stöd till medarbetare från organisationen vid en föräldraledighet, 
Intervjupersonens lärdom under föräldraledigheten, Problem vid tillbakagång till 
arbetet samt Att skilja på privatliv och arbetsliv. I denna del kommer både resultat och 
analys att behandlas, detta med hjälp av citat från de intervjuer som gjorts. Vid citat 
ges intervjupersonerna förkortningen “IP” och numrerats efter den ordningen vi 
utförde intervjuerna, exempelvis “IP 3”.  
 
Våra teman: 

• Stöd till medarbetare från organisationen vid en föräldraledighet  
• Intervjupersonens lärdom under föräldraledigheten - Förändringar i 

arbetslivet.  
• Problem vid tillbakagång till arbetet - Hjälp vid återkomst till arbetet. 
• Att skilja mellan privatliv och arbetsliv 

5.1 Stöd till medarbetare från organisationen vid en föräldraledighet 
 
För att föräldern lättare ska kunna återgå till arbetet behövs stöd i olika former från 
organisationen, detta är något som våra intervjupersoner tar upp i våra 
intervjuutsagor. Det finns en tydlig skillnad i hur stödet från små, nya organisationer 
och de större och mer etablerade organisationerna ser ut. Våra intervjupersoner 
beskriver att det inom större företag finns mer resurser och på så sätt finns ett större 
stöd vid en föräldraledighet än i de mindre företagen.  
 
Företagets storlek samt etablering på marknaden kan ligga till grund för vilket stöd 
företaget kan ge sina anställda, där organisationstypens position enligt Bakka, 
Fivelsdal och Lindkvist (1999) förklarar hur individerna inom ett företag påverkas av 
företagets position på marknaden. 
 
I dessa citat nedan beskrivs att storleken på företag kan spela roll i hur medarbetare 
upplever organisationens inställning till föräldraledighet samt de stöd som 
medarbetarna kan ta del av i och med att man blir förälder.  

 
IP 7: “Det var nog ingen dramatik, för en av anledningarna till att jag tyckte detta företag kändes som 
en bra arbetsgivare var just att det är så självklart… att man kan va föräldraledig och du har väldigt 
bra förmåner för föräldraskap och sjukdom och andra förmåner. Så det kändes naturligt, och väldigt 

kul och spännande.” 
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IP 7: “Inom HR så behöver man vara lite förebild för alla “core values” och utifrån de mer mjukare 
parametrarna så att säga. Vi ska vara förebilder för ledare och medarbetare i banken.” 

 
IP 2: “För att summera så skulle man kunna säga att… föräldraledighet kan säkerligen vara på många 
sätt i många olika företag. [...] och ett tips då är, titta inte bara på lönen, utan vad finns det för övriga 
förmåner? För det blir väldigt viktigt, det här storföretagar-mentaliteten som finns inom banken, den 

är positiv för dig som förälder och det finns nog många företag där det är lättare och svårare, men det 
är bra och viktigt att kika på.” 

 
Vi kan med citaten från “IP 7” samt “IP 2” se hur medarbetare ur ett större företag 
beskriver att de fått mycket stöd i och med sin föräldraledighet. De beskriver även att 
de får hjälp med olika förmåner och den flexibilitet som kan behövas då man har 
barn. “IP 7” berättar att företaget är en bra arbetsgivare, då företaget kan ta hand om 
sina medarbetare och stötta dem när det väl behövs. “IP 2” menar att olika förmåner 
är viktiga för medarbetaren, oavsett om det gäller föräldraledighet eller 
sjukskrivningar. En lön är med andra ord inte alltid det viktigaste, utan känslan av att 
företaget ser till medarbetarens bästa är av stor vikt. 
 
IP 6: “När det är ett litet företag så är det ju också… de har ju så små resurser också, så det blir ju ett 

bortfall när en person försvinner [...] Men jag jobbade faktiskt nästan hela tiden när jag var ledig.” 
 

IP 5: ”Ja, jag tror nog att det är så ganska ofta på förskola för att man försöker spara så mycket på 
pengarna, så då vet man att de andra kommer bli drabbade rätt så hårt när någon är på 

föräldraledighet, och att man då ska försöka spara in pengar helt plötsligt”. 
 
Till skillnad mot de citat ovan från ”IP 7” och ”IP 2” kan vi se att “IP 6”, som jobbade 
i ett litet företag, inte har samma möjligheter att få det stöd ett större företag kan 
erbjuda. Även “IP 5” jobbade i en mindre organisation där hon kände av kollegornas 
stress, då hon skulle lämna arbetet i och med sin ledighet.  
 
Enligt Bang (1999) krävs det tre olika förutsättningar för att organisationskulturen 
skall kunna utvecklas. Gruppen måste ha funnits tillräckligt länge för att urskilja 
signifikanta problem, kunnat lösa dessa problem tillsammans, samt kunnat bevittna 
problemlösnings effekten, och även att ha rekryterat nya medarbetare, för att genom 
socialisering kunnat överföra den kunskap man fått för att lösa framtida problem. Med 
hjälp av citaten ovan kan vi se att de större företagen har behandlat dessa tre 
förutsättningar och på så sätt har de lättare att ge det stöd som medarbetare behöver då 
dessa blir föräldrar. Bang (1999) nämner även tre faktorer som organisationer borde 
ha i åtanke för att de ska utvecklas, en av dessa faktorer är att det behövs specifika 
mål. Olika organisationer har olika typer av mål, ett exempel på mål för en 
organisation kan vara att skapa en trivsam arbetsmiljö för medarbetarna. I denna 
trivsamma miljö ingår exempelvis visat stöd för medarbetarnas privata 
angelägenheter. 
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5.2 Intervjupersonens lärdom under föräldraledigheten 
 
I utsagorna kan vi urskilja att intervjupersonerna anser att de lärt sig viktiga saker 
under föräldraledigheten som de anser att de kan tillämpa i arbetslivet. Detta kan vi 
exempelvis se genom de citat som följer:   
 

IP 7:” Ja det tycker jag nog [...] kan jag känna en otrolig tillfredställelse i att vara föräldraledig, då 
handlade det inte om prestation utan mer om relation. [...] Jag växte väldigt mycket på det. Och det 
kan jag känna att jag försöker ha med mig det i yrkeslivet jag har idag. Och att inte bara gagna mig 

själv och andra i form av prestation men också det här med relation och vara en bra medmänniska. Så 
både har jag fått bättre självinsikt av mig själv, men insikt om andra och hur jag ska förhålla mig till 

andra människor.” 
 

IP 6: “Ja, men jag tror du blir bättre på att prioritera också faktiskt. Också det man lär sig när man 
får barn är vad som är viktigt i livet. Sorry to say, men innan man har barn då kan man ju jobba ihjäl 

sig [...] Och sen upptäcker du att, det är inte värt å jobba över lika mycket, för det är ju sånt man 
upptäcker varje gång man har vart på semester. Då kommer man på att gud det är ju det här som är 

viktigt, de är de här små räkorna som börjar bli stora. [...] Så att man liksom kommer ihåg vad som är 
viktigt. Då får man bättre balans tror jag.” 

 
IP 4: “Det man lär sig av barn har man jättenytta av på sin arbetsplats, det här tålamodet hade man ju 

aldrig innan. Men nu förstod man att man var tålmodig på ett helt annat sätt.” 
 
Utifrån dessa citat kan vi se att intervjupersonerna belyser olika saker som de lärt sig 
under ledigheten, bland annat bättre tålamod, bättre balans i livet samt bättre 
självinsikt. Även i detta sammanhang beskrivs föräldraledigheten som något positivt 
och värdeskapande, såväl ur ett arbetslivsperspektiv som ett privatlivsperspektiv.  
 
Teorin om livslångt lärande och informellt lärande som nämndes tidigare går även att 
tillämpa i detta tema för att få en bättre bild av vår data. Enligt Ellström (2015) sker 
inte det livslånga lärandet av sig självt, utan de beslut som tas av medarbetare och 
organisationer kommer påverka vad som till slut lärs in. Medarbetare och 
organisationer måste identifiera dessa vardagliga beslut och uppmärksamma dem, 
detta för att kunna utnyttja det livslånga lärandet på bästa sätt. I detta fall har 
intervjupersonerna i och med att vi ställde frågan om vad de lärt sig under 
föräldraledigheten, reflekterat och även identifierat vad de lärt sig.  
 
Vidare beskriver Ellström (2015) att det finns både positiva och negativa sidor med 
det livslånga lärandet. Den positiva sidan innebär ett lärande som hjälper individer 
utvecklas, exempelvis då individers kunskaper utvidgas och förbättras. Ellström 
(2015) menar att det positiva lärandet gör det möjligt för individen att kunna påverka 
livs- och arbetsvillkor. I de citaten ovan beskrivs det som intervjupersonerna lärt sig 
under föräldraledigheten som positiva saker, detta kan alltså ses som ett positivt 
livslångt lärande. 
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5.2.1 Förändringar i arbetssätt  
 
Ett tema som framkommit ur intervjuerna är förändring i arbetssätt. 
Intervjupersonerna beskriver hur de ganska markant har förändrat sitt sätt att arbeta på 
när de kommer tillbaka till arbetet efter en föräldraledighet, mycket eftersom de har 
fått ett annat perspektiv på livet samt att det nu finns något som är viktigare än 
arbetet. Vi anser att ovanstående tema och detta tema inte går att skilja, detta eftersom 
förändringen i ovanstående tema kan bero på nya erfarenheter och kunskaper som 
individen lärt sig i och med föräldraledigheten. Därför presenteras detta tema som ett 
undertema till ovanstående tema.  
 
“IP 7” tar i citaten nedan upp vikten av att ha balans mellan arbetslivet och privatlivet. 
“IP 4” beskriver att arbetet och hemmet går hand i hand. 
 

IP 7: “Absolut, jag tror innan man har barn har man ju en ocean av tid, och den tiden kan man ju 
disponera hur man vill [...] Men nu när jag har barn känner jag att det är otroligt viktigt att ha balans 

i livet, [...] då har man ett visst antal timmar där man är på jobbet och då måste man ju vara 
supereffektiv. Så jag tror att planera, prioritera och vara supereffektiv. Det blir väldigt tydligt utifrån 

den jag är som person. “ 

IP 4: “Absolut, jag tror att min erfarenhet som mor har gagnat ”företaget”. Disponering av tiden 
kanske man skulle kunna säga. Arbetet och hemmet går hand i hand, för att man måste göra privata 
saker på jobbet [...] Men det blir ju så att eftersom man gör dessa shortcuts så jobbar man så att det 
funkar dagen efter, då man kanske kommit lite tidigare och gått lite tidigare så man inte ligger efter. 
På gott och ont blir det ett, arbetet och privatlivet. Det går liksom inte att stänga av en av det vid en 

viss tid, utan man måste kunna rusa ifall någon ringer att barnet är sjukt.” 

Dessa intervjupersoner beskriver att både rollen som förälder och medarbetare är 
viktiga. Om organisationen inte ser till att medarbetarna både kan arbeta och vara 
föräldrar kan detta att orsaka en rollbelastning i arbetsrollen. Enligt Lennéer-Axelson 
och Thyleforst (2005) är rollbelastning något som sker på grund av stress och tidsbrist 
då medarbetaren har för mycket att göra på jobbet. Om medarbetaren överbelastar sin 
arbetsroll går detta ut över de privata rollerna. 
 

IP 1: “Ja men lite [...] har jag nog det, men det är väl lite mer hur man [...] prioriterar i livet. Man 
tycker ju att arbetet är väldigt viktigt såklart, och det är viktigt att det är kul, för man spenderar väldigt 
väldigt mycket tid där. Men lite med känslan att det bara är ett jobb [...] jag gör så gott jag kan, även 
fast man har det där drivet i sig att man vill prestera visa, utvecklas och så. Det är kanske inte på lika 
blodigt allvar som det kan ha varit tidigare. Just för att man heller inte har så mycket tid. Så lite mer 

effektiv blir man nog också. “ 

IP 4: “[...] först kommer barnen och sen kommer resten av världen, där ingår även företaget.” 

I citaten ovan beskriver “IP 1” och “IP 4” att jobbet inte är på lika blodigt allvar efter 
man har fått barn, att utöver jobbet så finns familjen som är ännu viktigare än vad 
jobbet är. Om medarbetarens arbetsroll belastas så att det går ut över familjerollen 
kommer medarbetarna utifrån dessa utsagor att välja familjen, vilket belyser hur 
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viktigt det är för organisationen att den möjliggör för balans mellan arbetsliv och 
privatliv, då de annars är organisationen som blir lidande.  
 
Återkommande i intervjuutsagorna är effektivitet och prioriteringar samt att det av 
intervjupersonerna ses som positivt att de varit föräldraledig då detta gynnar dem 
själva och företaget. 
 

IP 2: “[...] summan av kardemumman, man blir mer effektiv och får med sig positiva saker.  

Denna förändring som intervjupersonerna uppger har skett i deras arbetssätt i och med 
återgången in i arbetslivet upplevs som positiv. Gustavsson (1996) beskriver att 
lärande är något som sker livet ut, människor slutar inte att lära sig saker bara för att 
de exempelvis inte går i skolan längre. I det livslånga lärandet ingår det informella 
lärandet, detta lärande innefattar alla aktiviteter som på något sätt bidrar till ny 
förståelse, kunskap eller till nya förmågor utanför skolbänken (Livingstone, 1999). 
Mycket av de viktigaste delarna i det informella lärandet sker vid stora 
livsförändringar, som exempelvis att bli förälder. De förändringar som sker i 
intervjupersonernas arbetssätt kan då kopplas till ett lyckat informellt lärande, då de 
anser att förändringen i deras arbetssätt gynnar företaget och de själva. 

5.3 Problem vid tillbakagång till arbetet  
 
De problem vi kunnat urskilja ur intervjuutsagorna är omorganiseringar och 
förändringar i företag och organisationer. Dessa förändringar beskrivs som vanliga 
inom organisationer. Dessa omorganiseringar blir extra påtagligt i och med en 
föräldraledighet, då man inte är på plats och hänger med i dessa förändringar samt att 
man inte är där och kan påverka sin framtid inom företaget på samma sätt. Detta går 
att urskilja ur citaten nedan. 
 

IP 2: “Ja, men sen kan det ju självklart vara så att du får en roll när du kommer tillbaka som inte 
riktigt stämmer med din bild av det du vill göra. Därför om det sker en omorganisering i en 

organisation så kan det bli så. Jag tror att det är så att, din anställning har du kvar, men du är inte 
garanterad en plats precis där du var när du gick på föräldraledighet. Oftast så är det ju så, men när 

det väl sker förändringar organisatoriskt så kan det ju bli förändringar.” 
 
IP 5: “Ja, det är ju lite lustigt att komma tillbaka sådär, för att det har ju förändrats en del saker men 
ändå inte. Och folk räknar ju med att man också hänger med på allt, även fast det är vissa saker som 

har förändrats. Så lite svårt är det i början.” 
 
Intervjupersonerna beskriver att förändringar är något som förekommer i 
organisationerna. När det på en arbetsplats sker förändringar, där ledningen har en 
vision samt nya värderingar som skall införas, betyder det att dessa nya värderingar 
blir påtvingade. Enligt Alvesson och Sveningsson (2008) sker efter förändringen av 
värderingarna en förändring i organisationskultur. Vi kan se hur ”IP 2” och ”IP 5” 
kommit tillbaka till arbetet där en förändring redan skett, och därmed behöver anpassa 
sig till den nya situationen. Vi kan se hur intervjupersonerna anser det vara jobbigt att 
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återgå till arbetet, där allting har förändrats. Detta kan bero på att de medarbetare som 
varit föräldralediga inte har blivit uppdaterade kring alla förändringar och får en 
smärre chock då de kommer tillbaka till arbetet igen. Detta exemplifierar citatet 
nedan: 
 

IP 6: “[...] när jag kom tillbaka andra gången så var det inte så kul, för då var det en massa 
omorganiseringar och sånt där som gör att man tycker att livet är trist.”  

 
IP 4: “Däremot kan jag ju uppleva, något som är negativt, att jobba på stort bolag, den här typen av 
dynamik, att organisationen förändras hela tiden [...] Det är både på gott och ont. Det är många som 
har varit på föräldraledighet nu, och i och med att vi fått en ny VD, ingen av de tjänsterna finns kvar 

längre. Jag vet inte vad de ska komma tillbaka till. Jag tror att alla i barnafödande ålder, med tanke på 
organisationens förändringar tänker två gånger innan de går på ledighet, för man vet inte om man får 

något.” 
 
Både “IP 4” och ”IP 6” beskriver hur omständigt det är med organisationer som 
konstant förändras. ”IP 4” menar att dessa förändringar är så pass omständiga att 
medarbetare i barnafödande ålder tänker två gånger innan man bestämmer sig för att 
skaffa barn. Alvesson och Sveningsson (2008) förklarar hur omorganiseringar i 
företag är svårt, eftersom det medför att det måste ske förändringar i arbetsuppgifter 
och arbetssätt. Medarbetare har en viss tidigare bakgrund där man utfört 
arbetsuppgifter på ett sätt. När det sedan sker en förändring, kräver detta ett förändrat 
beteende som passar den nya organisationen. Dessa omorganiseringar är framförallt 
svårt för de medarbetare som varit föräldralediga, eftersom de inte varit närvarande då 
förändringen implementerades.  
 
5.3.1 Hjälp vid återkomst till arbetet 
 
Våra intervjupersoner påpekar ovan problem som uppstår vid återkomst till arbetet. I 
detta tema ger intervjupersonerna förslag till en lösning på problemet. Nedan beskrivs 
citat som förklarar intervjupersonernas tankar kring återkomsten till arbetet efter 
föräldraledigheten. I citaten kan vi se att intervjupersonerna har likande åsikter 
angående detta. 
 

IP 1: “Ja, det var ju lite sådär, många tror ju att man har jobbat och att det bara är att fortsätta sen 
[...] Där jag var har det hänt väldigt mycket. Man kanske skulle haft lite mer information. 

 
IP 5: “Folk räknar ju med att man hänger med på allt, även fast det är vissa saker som har förändrats. 

Så lite svårt är det i början [...] det var liksom inget, bara att flyta med. Att hajja läget liksom.” 
  

IP 6: ”Ja, jag tror det faktiskt är klokt egentligen att man ses lite innan och lite mer sådär 
omhändertagande tror jag är bra. Det skulle jag nog tänka på om jag var chef i alla fall. Det känns 

väldigt konstigt att ha en människa borta i 1,5 år och sen så business as usual. Alltså någonting händer 
ju ändå på vägen när man är där […] Jag skulle nog tycka att man träffas lite, så man får höra lite… 
och egentligen typ över en lunch eller så […] och sen borde man ha ett möte efter någon månad när 

man har börjat jobba igen, för att höra hur det går.” 
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Från dessa utsagor kan vi se att det finns avsaknad av introduktion till arbetsuppgifter 
vid en återgång till arbetet bland intervjupersonerna. “IP 1” förklarar det som att 
chefer och kollegor antar att man utan vidare hjälp kan arbeta så som de andra 
medarbetarna, eftersom man haft en liknande arbetsuppgift innan föräldraledigheten. I 
verkligheten har det dock skett en del förändringar som påverkat intervjupersonens 
förståelse för uppgifterna”. “IP 5” berättar också hur det förväntas att man skall kunna 
utföra vissa arbetsuppgifter, även efter en längre ledighet. ”IP 6” menar att man till 
och med borde införa ett möte i efterhand, för att kunna fastställa om återgåendet till 
arbetsplatsen var lyckat eller om det skulle behövas mer information eller hjälp. 
 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) utgår från omgivningsfaktorn, som är en av de 
fyra faktorerna som tillsammans påverkar organisationskulturen, då den kan påverka 
samarbetet positivt och hur medarbetarna utför sitt arbete. I detta fall kan det visa hur 
företagets bristande introduktion till medarbetarna efter en längre ledighet lett till att 
intervjupersonerna haft sämre förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Utöver detta menar Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) att medarbetarnas egenart 
förklarar hur personlighet, utbildning samt erfarenheter påverkar värderingar och 
attityder inom organisationen. Likartade synsätt ger med andra ord en högre grad av 
tillhörighet som kan hjälpa företaget med arbetsuppgifterna. 
 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) nämner även att värderingar och ledarstilar 
ingår i vad som kallas organisationens egenart. Det anses alltså att ett mer etablerat 
företag med bra ledarstil, lyckas vara en stabilare arbetsplats för sina medarbetare.  
 
IP 7: “[...] att någon faktiskt tänkt till på en plan [...] lite mer av ett program [...] att man går runt och 

träffar nya kollegor och introducerar och får lite uppdateringar om vad som är på gång [...] man 
behöver liksom lite av en light introduktion tror jag…” 

 
Från citatet ovan kan vi se hur en introduktion till både en arbetsplats och kollegor 
kan stärka tillvaron samt leda till en positiv start efter en föräldraledighet, där man 
inte bara kastas in i en situation där man inte vet vad och hur man skall bära sig åt, 
utan ges möjligheten till en förförståelse av arbetsplatsen och dess situation. 
 
Payne (1997/2002) menar att individernas förväntningar, värderingar och sociala 
interaktioner med andra, kan leda till att individerna reagerar på ett visst sätt. 
Beroende på vem man socialiserar med, samt i vilken situation som interaktionen 
förekommer i, får det människan att inta en specifik roll. Utöver detta menar Lenneér-
Axelson och Thylefors (2005) att man med hjälp av formella roller kan få företagets 
medarbetare att skapa förväntningar, genom förklaring av arbetsuppgifternas 
utförande, som i sin tur kan leda till framgång. Det uppstår rollkonflikter när man inte 
klarar av att skapa formella roller på arbetsplatsen, då medarbetarna utan fasta 
positioner och arbetsuppgifter inte kan utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt. Vi kan i 
citatet ovan se vikten av att en introduktion till arbetsplatsen och kollegor görs, då 
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man utan rätt vägledning inte kan åstadkomma de mål som individerna och företaget 
har satt för att lyckas. 
 
Lenneér-Axelson och Thylefors (2005) anser även att förändringar inom 
verksamheten skapar konflikter mellan de gamla och nya rollerna som medarbetarna 
har, vilka i sin tur skapar en oklarhet i rollernas förväntningar. Skulle den nyblivna 
föräldern återgå till sin arbetsplats där förändringar i arbetsuppgifter har skett, 
kommer denne individ utan vidare information att utföra sina arbetsuppgifter så som 
man gjort innan föräldraledigheten och därmed inte utföra de på korrekt vis. 

5.4 Att skilja mellan privatliv och arbetsliv 
 
Många av intervjupersonerna beskrev hur det enligt dem fungerar att skilja på 
arbetsliv och privatliv. Dessa citat nedan är ett utdrag av vad som togs upp kring detta 
tema: 
 

IP 1: “Men vi har ju, det beror väl lite på vilket jobb man har. Där jag jobbar är det väldigt flexibelt 
och jag kan jobba kvällar eller tidiga mornar eller hemifrån, till en viss gräns såklart. Men det finns ju 
möjlighet, just när man har barn och de börjar bli lite större, så är det väldigt mycket olika läkarbesök. 
Igår var det något klockan 10, och nu fick jag mail igår kväll att det är luciafirande klockan 3, det är 

hela tiden och det är jättesvårt. Det blir ju en liten stress faktiskt att hitta en bra balans där.” 
 

IP 7: Eftersom timmarna hemma är få och timmarna på jobbet är på något sätt också få, så försöker 
jag vara väldigt fokuserad på jobbet och försöker vara väldigt fokuserad hemma. Samtidigt kan jag 

känna att gråzonen och svårigheten är att man är så mobil nu. För det inte är så lätt att bara stänga av 
och gå från jobbet, när jag lämnar jobbet har jag tre barn som vill ha ens uppmärksamhet [...]. Så då 

får man försöka hitta de där fönsterna och utrymmen och fokuset. 
 
”IP 7” beskriver att det finns en gråzon mellan arbetsliv och privatliv, att det kan vara 
svårt att släppa arbetet när man kommer hem och att man även på arbetsplatsen inte 
alltid kan släppa privatlivet. “IP 7” menar på att denne i största möjliga utsträckning 
vill sköta sitt arbete på jobbet och hemmet de timmar man inte jobbar, “IP 1” 
beskriver att det är viktigt att hitta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. 
 
IP 4: Arbetet och hemmet går hand i hand, för att man måste göra privata saker på jobbet för att veta 
vem som hämtar och vem som lämnar… mycket logistik på arbetsplatsen för att någon skall hämta ditt 

barn för att du ska kunna jobba lite extra. 
 
I detta fall kan vi se hur man inte bara jobbar på sin fritid, utan även att man sköter de 
privata sakerna på sin arbetstid. Exempelvis menar “IP 4” att man behöver ringa 
privata samtal på arbetstiden för att kunna stanna längre på jobbet. Detta betyder att 
man ibland offrar lite tid av sitt privatliv för arbetet och ibland offrar arbetstid för de 
privata angelägenheterna. 
 
Hos “IP 7” sker vad Payne (1997/2002) förklarar som en rolluppsättning, där hon 
försöker skapa en balans mellan flera roller. Hennes ena roll som medarbetare kräver 
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inte endast tid på arbetsplatsen, utan även hemma, då hon på hemmaplan även har 
rollen som mor. Med andra ord uppstår det en rollkonflikt då båda rollerna krockar 
med varandra. Även då hon lyckas lösa problemet med arbetarrollen genom att arbeta 
hemifrån, påverkar detta fortfarande rollkonflikten, eftersom hon använder tiden som 
är tillägnad föräldrarollen, för att underlätta för hennes roll som anställd. Liknande 
händelser sker för “IP 1”, då hon vissa dagar behöver jobba hemifrån för att samtidigt 
kunna ta hand om sina sjuka barn eller delta i deras olika fritidsaktiviteter. 
 

IP 2: “Ja, i och med att det är ganska stor kontrast så gör jag det. Men jag svarar nog på mail på 
kvällarna ändå, via mobilen. Nej, men både och tror jag. Jag behöver inte svara på mail, jag kan vänta 

till dagen efter, men jag tänker att det är lika bra och göra de när jag ändå har sett det. Men de 
handlar väl om att man inte ska kolla mailen hemma. Det är ju en helt annan diskussion också.” 

 
IP 6: “Men alltså jag har inte problem, jag måste ju inte. Jag tar ju hem för att underlätta för mig själv 

sen. Som typ att jag läser alltid mail när jag lägger mina barn. Då brukar vi ligga hos dom tills dom 
sommar. Och när dom ska sova ligger jag å betar av alla mina mail, de tycker jag är ganska skönt. För 

det tar ändå ganska lång tid ibland att läsa massa mail. Och  jag har inte så mycket skrivbordstid 
alltid. Så då gör jag det, men det gör jag egentligen för att jag ska få en lugnare vardag.” 

 
IP 6: “Men innan man har barn då kan man ju jobba ihjäl sig, jag tycker det är jättekul att jobba [...] 
och sen upptäcker du att det inte är värt att jobba över lika mycket [...] då kommer man på att, gud det 

är ju det här som är viktigt.” 
 
Både “IP 2” och “IP 6” beskriver att de läser och svarar på mail på fritiden för att 
underlätta för sig själva. Visserligen behöver de inte göra detta utanför arbetstid, även 
fast man kan tycka att arbetet är kul. “IP 6” kommer till slut på sig själv och att det 
faktiskt är barnen som är viktigast, vilket än en gång tyder på det som Payne 
(1997/2002) förklarar som rollkonflikter. Hennes roll som medarbetare och vilja att 
prestera bra på arbetsplatsen stämmer inte överens med hennes roll som mor, vilket i 
detta fall väger tyngre än rollen inom karriären. 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
 
I denna analys har vi använt oss av fyra olika huvudteman varav två av dessa 
huvudteman har varsitt undertema, detta eftersom vi anser att dessa inte helt och 
hållet kan skiljas åt.  
 
Vår empiri visar att det finns skillnader i upplevelsen av den relation en individ har 
till arbetet och sin arbetsplats före och efter en föräldraledighet. Våra intervjupersoner 
beskriver att arbetsplatsen inte är sig lik efter att man kommit tillbaka från en längre 
frånvaro, där de beskriver förändringar hos dem själva så väl som inom 
organisationen. Lärdom och förändrat arbetssätt är omställningar hos dem själva som 
kan vara till hjälp både i arbetslivet och privatlivet. För att komma till bukt med 
problemet kring återkomsten till arbetet menar intervjupersonerna att en introduktion 
skulle underlätta. Våra intervjupersoner menar även att det kan vara lättare att arbeta 
på ett större mer etablerat företag vid en föräldraledighet, eftersom de har mer 
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resurser och kan ge ett bättre stöd. Dessutom går det att urskilja svårigheten i att skilja 
på arbetsliv och privatliv. 

6. Diskussion 
 
I denna diskussions-del behandlas uppsatsens resultat samt genomförande som är 
kopplat till syftet och våra frågeställningar, för att kunna diskutera och relatera vårt 
resultat till den tidigare forskningen inom forskningsfältet. Här klargörs studiens 
slutsatser, hur studien bidrar till forskningsfältet samt en presentation av 
begränsningar med studien. 
 
Syftet med denna uppsats var att skapa förståelse för och få en inblick i upplevelsen 
av den relation som en individ har till arbetet och sin arbetsplats efter en 
föräldraledighet. För att hjälpa oss besvara och precisera vårt syfte skapades tre 
frågeställningar. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod med 
semistrukturerade intervjuer för att kunna få fram vår empiri. Vi har genom utförandet 
av denna studie kunnat bidra med en kännedom om hur individer påverkas av att bli 
förälder och att arbeta och samtidigt ha barn ur ett arbetslivspedagogiskt synsätt. Det 
finns även vissa begränsningar med denna studie då intervjufrågorna eventuellt kan ha 
varit för ledande, samt att vi själva inte har allt för mycket erfarenhet kring att 
intervjua individer, detta kan då ha påverkat studiens tillförlitlighet.  
 
Den första frågeställningen är, hur föräldern ser på återgången till arbetet och sin 
arbetsplats efter sin föräldraledighet. Med hjälp av empirin vi samlat in fann vi att 
nyblivna föräldrar saknar en introduktion till arbetsuppgifter vid en återgång till 
arbetet. Efter en längre ledighet inser medarbetarna att förståelsen för, samt själva 
arbetsuppgifterna förändrats sedan arbetsplatsen lämnades. Bakka, Fivelsdal och 
Lindkvist (1999) menar att en icke befintlig introduktion skapar en sämre 
förutsättning för medarbetarna att utföra deras arbetsuppgifter på bästa sätt. Både 
Payne (1997/2002) och Lenneér-Axelson och Thylefors (2005) beskriver att 
rollkonflikter kan uppstå om medarbetaren inte får en introduktion i återgången till 
arbetet. 
 
Våra intervjupersoner beskrev att man av ett större företag får mer stöd i privatlivet 
där föräldraledigheten ingår. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) fick oss att förstå 
att en etablerad, större organisation kan använda sina resurser och förmåner till att 
hjälpa en nybliven förälder, medan en mindre organisation har svårt att kunna klara 
sig med ännu färre medarbetare och därmed stödja sina behövande medarbetare.  
 
De saker som våra intervjupersoner beskriver att de lärt sig, som kunde tillämpas på 
arbetsplatsen var bättre självinsikt, tålamod, effektivitet samt att kunna prioritera 
bättre. Ellström (2015) beskriver hur det livslånga lärandet skedde i samband med att 
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individen befann sig på arbetsplatsen och att en ny kunskap tillför utveckling i 
medarbetarens arbetsvillkor. 
 
Vår andra frågeställning ämnar besvara, hur arbetsplatsen skiljer sig efter en 
föräldraledighet. Intervjupersonerna berättar att arbetsplatsen ser annorlunda ut efter 
föräldraledigheten, då många förändringar har skett under den tid de varit borta. 
Dessa förändringar är vanligt förekommande och beskrivs av intervjupersonerna som 
problematiska och omständiga, mycket eftersom de inte varit på plats och deltagit i 
förändringarna. Alvesson och Sveningsson (2008) beskriver att förändringar är svårt 
eftersom medarbetare måste förändra sitt sätt att arbeta på samt sina arbetsuppgifter. 
 
Frågeställning nummer tre är: Hur kan föräldern skilja mellan arbetsliv och privatliv? 
Intervjupersonerna anser att det är svårt att skilja på privatlivet och arbetslivet, då 
gränsen mellan dessa två sfärer är diffus. Intervjupersonerna anser även att det är 
mycket viktigt att hitta en bra balans mellan dessa sfärer för att man ska må bra. För 
att skapa denna balans kan inte en av dessa sfärer ta över, utan båda sfärerna måste få 
lika mycket uppmärksamhet och tid av medarbetaren. Att man har en föräldraroll och 
samtidigt en arbetarroll låter inte så komplicerat, förens en rollkonflikt uppstår. När 
detta sker, behöver individen hitta en balans mellan de två menar Payne (1997/2002). 
Om intervjupersonerna tvingas välja mellan de två sfärerna kommer arbetslivet bli 
lidande, då intervjupersonerna beskriver familjen som viktigare än jobbet. 

6.1	Resultatets	relation	till	tidigare	forskning	
 
Vi kan se likheter i våra resultat då vi jämför med den tidigare forskning vi tagit upp i 
början av studien. I den tidigare forskningens första del beskrivs bland annat hur 
Barnett (1999) menar att det är eftersträvansvärt med balans mellan arbetsliv och 
privatliv och, då denna balans inte finns, hur båda sfärerna kommer bli lidande. Detta 
tas även upp i vår empiri. För att inte hamna i en rollkonflikt krävs denna balans 
mellan sfärerna. Intervjupersonerna beskriver att om det uppstår en rollkonflikt 
mellan arbetslivet och privatlivet så kommer föräldrarna välja familjen före 
arbetet.  Barnett (1999) beskriver även hur arbetslivet och privatlivet har gått ifrån att 
vara helt separata från varandra till mer och mer samspela med varandra. Detta går 
även att urskilja i vår empiri, då arbetet och familjen enligt våra intervjupersoner går 
hand i hand.  
 
I den andra delen i vår tidigare forskning tas bland annat upp att Allard (2007) 
beskriver hur viktigt det är att organisationen har en familjevänlig kultur. Detta då det 
har stor inverkan på hur relationen kommer att te sig mellan arbetsliv och privatliv för 
en medarbetare. Att ledarna i en organisation föregår med gott exempel är en annan 
aspekt som Allard (2007) tar upp.  Detta kan vi även urskilja i vår empiri. 
Intervjupersonerna beskriver att det finns en god inställning till barn och 
föräldraledighet inom de olika organisationerna. Vidare beskrevs de lite större och 
mer erfarna organisationerna som mer fördelaktiga vid föräldraledighet.  
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I den tredje och sista delen i vår tidigare forskning berörs hur Statistiska centralbyrån 
(2007) och Bekkengen (2002) tar upp problematiken med att medarbetare som väljer 
att skaffa barn får sämre chanser i arbetslivet, exempelvis svårare att få en befordran 
eller löneförhöjning. En av intervjupersonerna beskriver att denne fått sämre 
löneförhöjning efter att denne kommit tillbaka till arbetet efter sin föräldraledighet. 
De andra säger inte rakt ut att barn försämrar ens chanser i arbetslivet, det som 
beskriv är att man som förälder får arbeta dubbelt så hårt för att få i hop livspusslet. 
Då bara en av intervjupersonerna som direkt uttryckte denna problematik valde vi att 
inte analysera detta. 

6.2	Resultatdiskussion	
 
Studien visar att det finns en betydande skillnad i hur föräldrarna ser på arbetet och 
sin arbetsplats efter en föräldraledighet. Detta beror bland annat på att individerna fått 
nya erfarenheter och kunskaper, att det uppstått problem vid återgången samt att 
medarbetaren nu har ett barn att tänka på vilket i dessa fall beskrivs som viktigare än 
jobbet. 
 
I resultatet ser vi många likheter i intervjupersonernas svar. Detta kan dock bero på att 
många av informanterna jobbar på samma företag samt att informanterna är i ungefär 
samma ålder, de har ungefär lika många barn, alla är sambo eller är gift och alla utom 
en bor i samma stad. Ännu en sak som kan ha haft betydelse för de liknande svaren är 
att våra intervjufrågor är utformade utefter våra frågeställningar. Vissa frågor i vår 
intervjuguide kunde vi känna var ganska lika varandra och att svaren på dessa frågor 
kunde flyta ihop, detta medförde att svaren blev liknande. Det kan eventuellt göra att 
vår empiri kan upplevas som upprepande. Dock har vi genom vår intervjuguide fått de 
svar som vi behövt för att slutföra denna studie.   
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7. Konklusion 
 
I och med denna uppsats har vi undersökt hur föräldraledigheten påverkar 
medarbetare och dennes omgivning utifrån medarbetarens perspektiv. Resultatet av 
denna studie visar på en skillnad i medarbetarens upplevelse av relationen till arbetet 
och sin arbetsplats efter en föräldraledighet. Våra intervjupersoner har främst varit 
positiva till denna förändring, eftersom de fått nya erfarenheter och kunskaper som de 
anser sig ha nytta av i arbetet. Med anledning av detta anser vi att organisationer 
därför inte bör se föräldraledighet som något negativt utan något som kan gynna 
organisationen och därför ska uppmuntras.  
 
Vid studiens början var våra kunskaper kring detta ämne något begränsade då ingen 
av oss har barn och upplevt föräldraledighet på egen hand. Våra föreställningar kring 
upplevelsen av den relation som en individ har till sitt arbete efter en föräldraledighet 
var att vi trodde att det skulle finnas en påtaglig skillnad dock kanske inte så uttalad 
som våra intervjupersoner beskrivit. Något vi kommer ta med oss och anser är viktigt 
då vi nu ska ut i arbetslivet är det våra intervjupersoner tagit upp kring olika förmåner 
och hur organisationen ser på föräldraledighet. När man går i gravidtankar är det 
viktigt att det inom organisationen finns en acceptans och en förståelse för föräldrar. 
En av våra intervjupersoner beskrev det så bra, då denne sa att det inte bara är att se 
till lönen en viss tjänst erbjuder utan även till de förmåner som finns eller inte finns. 
 
Då vi i denna studie valt att studera vårt syfte utifrån ett medarbetarperspektiv anser 
vi att det vore intressant att studera det ur chefers synvinkel. Det vore då intressant att 
veta hur ledningen ser sin egen position, om de anser sig föregå med gott exempel, 
eller om de kanske inte insett vikten av en väl fungerande struktur inom företaget i 
dessa frågor. Vidare vore det intressant att komplettera denna studie med en 
kvantitativ undersökning, detta skulle möjliggöra en generalisering.  
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9. Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
- Förklara syfte. 
- Fråga om det är okej att spela in. 
- Berätta för intervjupersonen att denne kan avbryta intervjun när som helst samt att 
denne har rätt att inte svara på frågor om denne inte vill. Berätta om anonymitet, 
sekretess osv. 
- Förklara hur detta material kommer att användas och att det kommer att förstöras 
efter att vi skrivit klart. 
- Berätta att intervjupersonen kan kontakta Joacim om det är något som är oklart eller 
om vi har misskött oss osv.   
- Om intervjupersonen vill ha en kopia av uppsatsen säg att denne då ska maila oss, så 
fixar vi det. 
- Förklara intervjuns upplägg.  
 
Bakgrundsfrågor 
Berätta om din familjesituation. 
 
Namn: 
Kön: 
Ålder: 
Civilstånd: 
Antal barn: 
Barnens ålder: 
Utbildning: 
Antal år i arbetslivet: 
Sysselsättnings grad i nuläget: 
Nuvarande arbetsuppgifter 
Antal år inom organisationen: 
 
Huvudfrågor 
Före 
Berätta om hur du framförde nyheten om att du skulle bli förälder och så småningom 
gå på föräldraledighet? 

• Fanns det något som underlättade för dig i och med att du gick på 
föräldraledighet? 

• Fanns det något som hade kunnat underlätta för dig då du lämnade 
arbetsplatsen och gick på föräldraledighet? 

• Hur upplever du organisationens inställning till föräldraledighet? 
• Hur tog kollegor emot denna nyhet? 
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Under 

Berätta om hur kontakten med företaget/chef/kollegor såg ut under din 
föräldraledighet? 

• Hur viktig anser du att kontakten med arbetet är under en föräldraledighet? 
• Kände du att du kunde släppa taget från arbetet och endast vara förälder? 

Efter 

Hur kändes första dagen när du kom tillbaka till din arbetsplats efter 
föräldraledigheten? 

• Hur upplevde du övergången från föräldraledig till arbete? 
• Fick du någon hjälp av företaget/chef/kollegor att komma in i arbetet igen? 

Någon som berättade vad som har hänt/vad som händer just nu? 
• Var det något speciellt du tänkte på som hade kunnat göra det lättare för dig 

att komma tillbaka till arbetet från föräldraledigheten? 
• När du kom tillbaka till arbetet var dina arbetsuppgifter desamma? 

Har du förändrat ditt sätt att arbeta på gällande exempelvis effektivitet och 
prioriteringar? 

• Är det något du nu i efterhand har lärt dig av föräldraledigheten som du kan 
tillämpa i ditt arbete? 

• Har du förändrat strukturen på arbetsdagen? 
• Kan du skilja på arbetsliv och privatliv? (Inte arbeta när man är hemma och 

tvärt om). 
Berätta om hur det enligt dig fungerar att arbeta och samtidigt vara förälder? 
 
Underlättar företaget på något sätt för de medarbetare med familj och små barn? På 
vilket sätt skulle de kunna underlätta? 

• Skulle du vilja göra/arbeta med något annat nu när du har barn? 
• Anser du att det finns skillnader i hur organisationen bemöter dig efter din 

föräldraledighet? 
• Finns det några du kan vända dig till för att ex. fråga om råd angående 

relationen familj/arbete? 
• I vilka situationer kan du prata om relationen mellan arbete och familj med 

dina kollegor? 
 
 
Avsluta intervjun, fråga intervjupersonen om denne har några frågor eller om det är 
något som denne vill lägga till eller ta bort. 
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10. Bilaga 2 
 
Hej!                  
 
Vi heter Emy och Sebastian, och skriver denna termin vår kandidatuppsats inom 
pedagogik med inriktning mot personal och arbetsliv. 
 
Vi skulle väldigt gärna vilja ta del av dina erfarenheter och tankar kring relationen 
mellan arbete, föräldraledighet och att arbeta när man har barn. Vi vill undersöka 
detta genom intervjuer och behöver din hjälp. 
 
För att utföra detta arbete på ett etiskt korrekt sätt, kommer vi se till att behandla all 
information på ett anonymt och konfidentiellt sätt. Vi ser helst att intervjun spelas in, 
då detta förenklar undersökningen och bearbetningen av materialet, som vi får in 
under dessa intervjuer. Om detta skulle vara ett problem för dig, kan inspelningen 
kringgås. Dina svar kommer endast att användas i denna studie. Anteckningar och 
inspelningar från intervjuerna kommer endast att användas av berörda parter, innan 
materialet förstörs. 
 
Du har under hela intervjun rätt att hoppa av eller att välja att inte svara på frågor du 
inte vill besvara. Om du efter intervjun känner att det är något du vill lägga till eller ta 
bort från intervjun kan du kontakta oss. Då denna studie är färdigställd kan du få ta 
del av den om så önskas. 
 
Vi kommer att inleda intervjun med bakgrundsfrågor för att sedan gå vidare till större 
frågor kring föräldraledighet och arbete. Vi beräknar att denna intervju kommer att ta 
cirka 30-40 minuter. 
 
Om det är något du undrar över kan du maila eller ringa oss! 
 
Emy.Petterssonlindberg.0507@student.uu.se 
073-540XXXX 
 
Sebastian.Brikho.9167@student.uu.se 
070-313XXXX 
 
Tack på förhand! 
 
Emy Pettersson och Sebastian Brikho 
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11. Bilaga 3 
 
IP 1 
Kön: Kvinna. 
Ålder: 36 år. 
Civilstånd: Sambo. 
Utbildning: Gått kurser på universitetet, men ingen kandidat 
Antal barn: 2. 
Längd på föräldraledighet: Drygt två år. 
Bransch: Bank. 
Anställnings form: Deltid. 
 
IP 2 
Kön: Man. 
Ålder: 44. 
Civilstånd: Gift. 
Utbildning: 2 år på affärshögskola. 
Antal barn: 2 
Längd på föräldraledighet: Första barnet 8 mån, andra barnet 8-10 månader. 
Bransch: Bank, samt egen företagare. 
Anställnings form: Heltid, men har arbetet deltid tidigare. 
 
IP 3 
Kön: Kvinna 
Ålder: 27. 
Civilstånd: Sambo. 
Utbildning: Kandidat i systemvetenskap och en master i I-management. 
Antal barn: 1. 
Längd på föräldraledighet: 11 månader. 
Bransch: Statlig myndighet. 
Anställnings form: Heltid. 
 
IP 4 
Kön: Kvinna 
Ålder: 47. 
Civilstånd: Gift 
Utbildning: Gått kurser på universiteten, men ingen kandidat. 
Antal barn: 2 biologiska och 2 bonusbarn. 
Längd på föräldraledighet: 1 år med varje barn. 
Bransch: Bank. 
Anställnings form: Heltid. 
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IP 5 
Kön: Kvinna 
Ålder: 36. 
Civilstånd: Gift 
Utbildning: Studerar just nu Sociologi på universitetet, samt är utbildad barnskötare. 
Antal barn: 1. 
Längd på föräldraledighet: 2 år 
Bransch: Förskola. 
Anställnings form: Deltid. 
 
IP 6 
Kön: Kvinna 
Ålder: 47. 
Civilstånd: Sambo. 
Utbildning: Gått kurser på universiteten, men ingen kandidat. 
Antal barn: 2. 
Längd på föräldraledighet: 1,5 år med varje barn. 
Bransch: Bank. Jobbade som konsult då hon fick sina 2 barn. 
Anställnings form: Deltid. 
 
IP 7 
Kön: Kvinna. 
Ålder: 39. 
Civilstånd: Gift. 
Utbildning: Kandidat i ekonomi. 
Antal barn: 3. 
Längd på föräldraledighet: Första och andra barnet 1,5 år. Tredje 2 år. 
Bransch: Bank. 
Anställnings form: Deltid. 


