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Abstract 

The aim of the study was to examine whether parental leave can serve as capacitating period 

in life. More specifically our aim was to get a deeper comprehension of the abilities and 

competencies developed through parental leave and how these can be of use to the individual 

when at work. 12 semistructured interviews were conducted with employees from a large 

organization in the south of Sweden. The results were analyzed using a hermeneutic 

approach. The results of the study show that competencies and abilities such as effectiveness, 

organizing, multitasking, leader abilities, communication, sensitivity, limiting skills, 

mindfulness, acceptance, self-confidence and life balance were enhanced during parental 

leave. However, it was often rather difficult to assess whether a competency or ability was 

developed through the parental leave as such or through parenthood in general. 

 

Key words: Parental leave, capacitating, abilities, competencies. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida föräldraledighet kan fungera som en 

kompetensutvecklande period i livet. Mer specifikt ville vi undersöka vilka förmågor och kompetenser som 

individer utvecklar under sin föräldraledighet och hur dessa kan tillämpas i deras arbete. 12 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med anställda från ett större företag i södra Sverige. Både kvinnor 

och män deltog i studien. Resultaten analyserades utifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Resultaten visar att 

förmågor och kompetenser som effektivitet, organisationsförmåga, simultankapacitet, ledarförmågor, 

kommunikation, lyhördhet, gränsdragning, närvaroförmåga, acceptans, självförtroende och balans i livet 

utvecklats under föräldraledigheten. Ofta var det dock svårt att skilja ut huruvida en förmåga eller 

kompetens utvecklats av just föräldraledigheten specifikt eller av föräldraskapet generellt. Framtida 

forskning bör fokusera på att ytterligare skilja ut det unika i föräldraledighetens kompetensutvecklande 

potential.  

 

Nyckelord: föräldraledighet, kompetensutvecklande, förmågor, kompetenser 
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Inledning 

 

Arbetet med denna uppsats inleddes hösten 2007. De båda författarna kom då under ett 

konsultuppdrag, som ingick som i moment i psykologprogrammet vid Lunds universitet, i 

kontakt med en medarbetare på Human Resources-avdelningen på ett större företag i Skåne. 

På denna avdelning var man intresserad av att få reda på om den föräldraledighet som 

företagets anställda tog ut på något sätt kunde utgöra en resurs för företaget. Författarna 

bestämde sig för att undersöka möjligheten att utforma psykologexamensuppsats som ett 

försök att svara på denna undran. Efter genomgång av befintlig forskning och dialog med 

handledare bestämdes att studiens fokus skulle avgränsas till att undersöka föräldraledigheten 

som en kompetensutvecklande period i livet för den anställde. Detta framstod som ett i det 

närmaste helt outforskat område. Detta fokus på individens utveckling kändes naturligt för oss 

som blivande psykologer, särskilt som vi båda sedan länge haft ett intresse för livslångt 

lärande.  

  Föräldraledig personal har traditionellt betraktats som något som är negativt för 

arbetsgivaren (Brandth och Kvande, 2003). Vissa problem, som att hitta en lämplig vikarie 

med relativt kort varsel, är också närmast oundvikliga konsekvenser när en anställd tar ut 

föräldraledighet. I Sverige omfattar det maximala föräldraledighetsuttaget dessutom en så 

lång period att organisationer ofta hinner genomgå förändringar, vilket kan försvåra 

återkomsten till arbetet för den anställde. Det allt större antal föräldraledighetsdagar som tas 

ut av män (se nedan) har dock tvingat många företag att förändra sin syn på föräldraledighet 

(Haas, 2003). Fäder som återvänder från föräldraledighet ses nu ofta som potentiellt bättre 

medarbetare eftersom de antas ha blivit bättre på att hantera stress, balansera multipla 

ansvarsområden och möta nya utmaningar (ibid.). Som nämnts tidigare är forskning inom 

detta område näst intill obefintlig. Den teoretiska grunden i denna studie vilar därför på 

forskning som författarna ansåg har nära anknytning till och relevans för det undersökta 

fenomenet . Efter en kortfattad genomgång av föräldraledighetens historia i Sverige beskrivs 

teorier om samspelet mellan arbete och familj, och hur dessa områden i livet kan påverka 

varandra på ett såväl positivt som negativt sätt. Därefter följer en genomgång av teorier kring 

multipla roller, som är av relevans för denna studie eftersom en individ som återgår till arbetet 

efter en föräldraledighet oundvikligen hamnar i en situation med dubbla rollåtaganden, som 

förälder och som anställd. Slutligen berörs teorier som livslångt och informellt lärande, 

eftersom kompetensutveckling under föräldraledighet kan ses som ett exempel på sådant 
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lärande. 

 
Föräldraledighet i Sverige – kortfattad historik 

 Föräldraledighet som fenomen är relativt nytt. Inte förrän 1955 infördes lagen om rätt till 

föräldraledighet och då enbart för mammor i Sverige. 1974 infördes gemensam 

föräldraledighet och pappor fick därmed laglig rätt att vara föräldralediga (Valdimarsdóttir, 

2005). Sverige var det första landet i Norden att genomföra denna reform, och är det land i 

världen som har den mest flexibla och generösa föräldraförsäkringen (Haas, 2003). 

Föräldraförsäkringen omfattar 480 dagars ersättning för ett barn varav 390 ges ersättning med 

80 % av lönen. Maximalt får en förälder ta ut 330 av de 390 dagarna. Svenska politiker har 

länge velat få män att ta ut föräldraledighet och 1995 lagstadgades att 60 dagar av 

föräldraledigheten inte gick att överlåta åt den andra föräldern. En månad öronmärktes för 

mamman och en för pappan och man såg efter denna lagändring en ökning av mannens uttag 

av föräldradagar (Valdimarsdóttir, 2005). Detta har tvingat arbetsgivarna att underlätta för 

pappor att vara föräldralediga eftersom få familjer vill låta föräldradagar stå inne och därmed 

gå förlorade (Haas, 2003). 1996 tog 70 % av papporna ut i genomsnitt två månaders 

föräldraledighet (Haas, 2003). Så sent som 1974 tog kvinnor ut 100 % (avrundat till hela 

procent) av föräldraledigheten. Sedan dess har männens uttag ökat successivt, och 2007 tog 

kvinnan ut 79 % och mannen 21 % av föräldrapenningen (Statistiska Centralbyrån, 2008).  

 
Balans arbete - familj  

Arbete och familj är centrala områden i de flesta människors liv. Under de senaste årtiondena 

har forskningen kring hur arbete och familj påverkar varandra ökat kraftigt (Landy & Conte, 

2007). Detta forskningsområde kallas ofta med ett samlingsnamn för balans arbete - familj 

(work-family balance) (Aryee, Srinivas & Tan, 2005). Det är ett relativt snårigt 

forskningsområde där olika forskare använder olika begrepp för liknande fenomen. Edwards 

och Rothbard (2000) gör ett försök att reda ut begreppen och ger förslag på hur de kausala 

sambanden mellan arbete och familj kan konceptualiseras. De föreslår sex olika länkande 

mekanismer. Spill (spillover) innebär ömsesidig påverkan mellan arbete och familj. Denna 

påverkan kan vara av såväl positiv som negativ karaktär. Kompensation syftar på när 

missnöje i det ena området leder till ett ökat engagemang i det andra. Segmentering innebär 

att influenserna mellan arbete och familj reduceras mot noll, d.v.s. en avsaknad av ömsesidig 

påverkan. Resursdränering (resource drain) syftar på att resurser såsom tid och energi 

överförs, vanligtvis avsiktligt, från det ena området till den andra, d.v.s. det ena området 
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prioriteras på bekostnad av den andra. Kongruens åsyftar likheter mellan de båda områdena 

som kan härledas till bakomliggande gemensamma faktorer, t.ex. när en hög generell förmåga 

tar sig uttryck som både hög arbetsförmåga och hög familjeförmåga. Slutligen definieras 

konflikt arbete - familj (work - family conflict) som delvis överlappande med resursdränering 

men dessutom omfattande när beteenden överförs, vanligtvis omedvetet, från det ena området 

till det andra och inhiberar prestationen i det senare. Av dessa sex är det bara positivt spill 

som kan sägas syfta på ett direkt främjande av det ena området genom engagemang i den 

andra.  

   

Konflikt arbete - familj 

De flesta av de studier som genomförts inom forskningsområdet balans arbete - familj har 

fokuserat på de negativa effekter som kan uppstå när arbete och familj kombineras, och 

begrepp som konflikt arbete - familj har stått i fokus (Wayne, Musisca & Fleeson, 2004). 

Greenhaus och Beutell (1985) definierar konflikt arbete - familj som” (when) participation in 

the work (family) role is made more difficult by virtue of participation in the family (work) 

role” (s.77). De föreslår tre huvudtyper av konfliktsituationer som uppstår mellan arbets- 

respektive familjeområdet. Tidskonflikt innebär att den tid som spenderas i en roll inte kan 

användas till en annan. Tidskonflikten kan antingen bero på att man rent fysiskt spenderar så 

mycket tid i en viss roll att man inte kan spendera tillräckligt mycket i en annan, eller på att 

man i sina tankar är upptagen av en roll medan man fysiskt befinner sig i en annan. 

Spänningskonflikt uppstår när ångest, spänning, utmattning, irritabilitet eller dylikt som 

uppstår i det ena området överförs till den andra och inhiberar prestation där. 

Beteendekonflikt, slutligen, innebär att ett beteende som uppskattas i det ena området inte är 

önskvärt i den andra. Ett exempel är att egenskaper som förväntas i en chefsroll, såsom 

självtillräcklighet, viss distans och emotionell stabilitet inte är förenliga med rollen som 

omvårdande förälder och kärleksfull familjemedlem.  

 Greenhaus och Powell (2003) undersökte vilka faktorer som påverkar hur individer i 

konfliktsituationer väljer mellan en familjeaktivitet och en arbetsrelaterad aktivitet. De fann 

att graden av press från arbetsgivare och kolleger respektive familj var avgörande för sådana 

val. Vidare konstaterades att individer som värderade sitt arbete högt och såg det som en 

central del i livet var mer benägna att prioritera arbetet i konfliktsituationer. Däremot hade 

värderingen av familjelivet inget direkt samband med benägenheten att prioritera 

familjeaktiviteter framför arbete. Emellertid fanns ett interaktionssamband mellan 
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självförtroende, värdering av familjeliv och benägenhet att prioritera detta. Individer med högt 

självförtroende var mer benägna att prioritera familjeaktiviteter om de värderade familjen 

högt än om de värderade den lågt, medan individer med lågt självförtroende var lika benägna 

att prioritera familjeaktiviteter oavsett hur högt eller lågt de värderade familjelivet. Man fann 

också en interaktionseffekt mellan värdering av familjeliv, värdering av arbetsliv och 

benägenhet att välja familjeaktiviteter, i att det bara var för individer med hög värdering av 

arbetet som värderingen av familjelivet påverkade benägenheten att prioritera detta. För 

individer med låg värdering av arbetet fanns en lika hög benägenhet att prioritera familjelivet 

oavsett hur högt eller lågt de värderade detta.  

 

Underlättande arbete - familj och berikande arbete - familj  

Ett mindre antal forskare intresserade sig tidigt för huruvida arbete och familj kan främja 

varandra, snarare än konkurrera om en begränsad mängd individuella resurser. Redan 1992 

undersökte Kirchmeyer om deltagande i roller utanför arbetet (föräldraskap, ideellt arbete 

och/eller rekreationsgrupper) berikar eller utarmar rollen som yrkesverksam. Som utfallsmått 

användes bland annat arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet. Kirchmeyer (1992) 

fann enbart stöd för en berikande effekt av deltagande i roller utanför arbetet, och 

konstaterade att såväl antalet timmar en individ spenderar i sådana roller som graden av 

personlig involvering i dessa korrelerade positivt med utfallsmåtten. 

 Under 2000-talet har intresset för den positiva påverkan som arbete och familj kan utöva 

på varandra ökat kraftigt (Greenhaus & Powell, 2006). I en tongivande artikel av Frone 

(2003) myntades begreppet underlättande arbete - familj (work-family facilitation), som 

definieras som “the extent to which participation at work (home) is made easier by virtue of 

the experiences, skills, and opportunities gained or developed at home (work)” (s. 145). Frone 

(2003) förfäktar användandet av underlättandebegreppet som ett komplement till det betydligt 

mer väletablerade konfliktbegreppet. Han understryker dock att förekomsten av underlättande 

inte innebär att konflikt inte förekommer, utan att dessa två är av varandra oberoende 

begrepp. Detta innebär att samma individ mycket väl samtidigt kan uppleva dels en konflikt 

mellan arbete och familj och dels att de båda områdena underlättar för varandra. Frone (2003) 

hävdar också att såväl konflikt som underlättande kan uppstå i riktning familj  arbete 

och/eller i riktning arbete  familj, och att även dessa båda influensriktningar är oberoende 

av varandra. Frone (2003) kombinerar de två dimensionerna riktning och typ av effekt till en 

modell där fyra olika tänkbara typer av influenser mellan arbete och familj framträder: 
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underlättande arbete - familj, konflikt arbete - familj, underlättande familj-arbete samt 

konflikt familj-arbete.  

 Ett begrepp som till stora delar överlappar underlättande arbete - familj är berikande 

arbete - familj (work-family enrichment), som av Greenhaus och Powell (2006, s. 73) 

definieras som “the extent to which experiences in one role improve the quality of life in the 

other role”.  Även berikande arbete - familj beskrivs som en process som existerar oberoende 

av och kan samexistera med konflikt arbete - familj. Detta synsätt får stöd av Greenhaus och 

Powells (2006) genomgång av 15 studier som mäter både berikande arbete - familj och 

konflikt arbete - familj. Av 21 korrelationer som prövats de båda begreppen emellan är endast 

åtta signifikanta. Fem av dessa korrelationer är i negativ riktning och de övriga tre är i positiv 

riktning, och den genomsnittliga korrelationskoefficienten är mycket svag (-0.02). 

 Flera studier har undersökt hur balansen mellan arbete och familj påverkas av 

personlighetsfaktorer (Wayne m.fl., 2004; Boyar & Mosley; 2007, Aryee m. fl., 2005) 

Allmänt tycks gälla att personlighetsfaktorer har betydelse för uppkomsten av såväl konflikt- 

som underlättandeaspekterna av balans arbete - familj, samt att det inte är samma 

personlighetsfaktorer som förutspår konflikt respektive underlättande. Det sistnämnda 

faktumet fungerar också som ett stöd för Frones (2003) antagande om att konflikt och 

underlättande är två processer som är oberoende av varandra.  

 Inom forskning kring underlättande och berikande arbete - familj använder man sig till 

stor del av relativt breda utfallsbegrepp, rörande såväl allmänt psykologiskt välbefinnande 

som arbetsprestation (Boyar & Mosley, 2007). Detta gäller även för forskning kring 

överförandet av förmågor från arbete till familj eller tvärtom. Ett exempel på en fråga som 

används för att konstatera förekomsten av underlättande arbete - familj via utvecklandet av 

förmågor är “the skills I use on my job are useful for things I have to do at home.’’ (ibid., s 

273). 

 

Multipla roller  

Att bli förälder innebär en stor förändring, inte minst genom det faktum att individen hamnar i 

en ny roll av mycket stor betydelse. Förutsatt att individen också är yrkesverksam så innebär 

föräldraskapet dessutom att det nu finns åtminstone två mycket tidskrävande och betydande 

roller i livet. Tidig forskning kring multipla roller kretsade ofta kring begrepp som 

rollbelastning och rollkonflikt (Sieber, 1974). Dessa begrepp innebär i korthet att individen på 

grund av engagemang i olika roller antingen blir överbelastad eller hamnar i en konflikt 
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mellan olika roller. 

 

Rollackumulering 

Sieber (1974) kritiserar teorier om rollbelastning och rollkonflikt för att de bygger på 

antaganden som inte har kunnat verifieras empiriskt. Dessa antaganden inkluderar att 

människan har en ändlig mängd resurser och att ett större antal roller automatiskt ökar risken 

för att hamna i rollkonflikt och/eller tidsnöd. Sieber (1974) menar att eftersom alltfler 

människor i det moderna samhället har ett större antal roller så borde, om dessa antaganden 

vore riktiga, stora problem av rollkonfliktskaraktär kunna ses på såväl individnivå som 

samhällsnivå. Eftersom detta inte är fallet så argumenterar Sieber (1974) för att någon positiv 

effekt av att ha multipla roller måste kompensera för den eventuella belastning och konflikt 

som uppstår och myntar därför begreppet rollackumulering (role accumulation). Han föreslår 

fyra huvudtyper av positiva effekter genom ackumulering av roller. Rollprivilegier är de 

institutionella, belönande element som varje roll (undantaget direkt utnyttjande roller, t.ex. 

slav) för med sig. Privilegier kan ha formen av en frihet, t.ex. från att lyda order från 

överordnade, eller ett legitimt krävande, t.ex. att kunna få andra att utföra tjänster åt en. 

Rollprivilegier används som incitament för att individer ska axla roller som kan upplevas som 

krävande på olika sätt. Övergripande statussäkerhet genom buffertroller innebär att individer 

som har mer än en nyckelroll i livet är bättre skyddade mot förödande effekter av 

misslyckanden i någon av rollerna. Sieber (1974) hävdar att detta skydd genom ackumulerade 

roller är extra viktigt för individer som tar stora risker inom något område i livet, t.ex. kan 

någon som prövar en tidigare outforskad karriärväg ha stor nytta av stabila hemförhållanden. 

Resurser för att utöka sin status är till skillnad från rollprivilegier inte permanent bundna till 

en viss roll, utan utgör snarare tillfälliga positiva effekter som följer med rollen och som kan 

förändras över tid inom en och samma roll. Exempel är kontaktnät, referenser, fri bostad och 

fria måltider samt nyttjanderätt av ett företags egendom. Resurser av denna typ kan ofta 

investeras i andra roller så att en ackumulering av rollförmåner uppstår, t.ex när goda 

referenser och kontaktnät öppnar dörren för nya anställningar som i sin tur ger ännu bättre 

referenser och kontaktnät. Berikande av personlighet och jagtillfredsställelse, slutligen, 

bygger på antagandena att människan har ett grundläggande behov av att känna sig kompetent 

och behövd samt att möjligheten att få dessa behov uppfyllda ökar med antalet roller.  

 Sieber (1974) konstaterar att olika människor tycks reagera mycket olika på multipla 

roller, och att personlighet och andra dispositionella faktorer troligtvis har betydelse för hur 
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mycket belastning och konflikt respektive berikande individer upplever i takt med att deras 

rollåtaganden ökar.  

 

Expansion av roller 

Barnett och Hyde (2001) anser att dagens samhälle kräver nya teorier kring både mäns och 

kvinnors roller, som tar hänsyn till att de könsroller som förr var normen har luckrats upp. Det 

är inte längre bara mannen som står för brödfödan och kvinnan är inte längre per automatik 

hemmafru. Barnett och Hyde (2001) hävdar vidare att sådana förändringar i könsroller måste 

tas i beaktning när man talar om multipla roller.   

 Barnett och Hyde (2001) beskriver hur traditionella funktionalistiska teoretiker påstår att 

när kvinnor och män går utanför samhällets normer, där kvinnan ska vara hemma och ta hand 

om familjen och mannen ska var den som står för inkomsten, så uppstår symmetri i rollerna 

vilket inte är eftersträvansvärt. Funktionalisterna anser att kvinnor och män ska ha 

specialiserade, asymmetriska roller som kompletterar varandra för att ett äktenskap ska vara 

stabilt. Sociobiologiska och evolutionära psykologer hävdar enligt Barnett och Hyde (2001) 

att människan är genetiskt förprogrammerad, och om man avviker från det så kallat naturliga 

beteende som människan i grunden har (vilket innebär att mannen är hård och aggressiv och 

på jakt efter kvinnan, som i sin tur är mjuk och omtänksam och kan föra mannens avkomma 

vidare) så kommer det leda till dålig mental hälsa. Vidare anser de sociobiologiska och 

evolutionära psykologerna att dagens arbetande kvinnor är extra sårbara och mottagliga för 

depression eftersom de tas ut ur sin naturliga miljö och tvingas lämna bort barnen till okända 

människor.. Barnett och Hyde (2001) hävdar att det finns lite stöd för dessa ovan nämnda 

synsätt och teorier. Könsskillnader verkar mer ha att göra med den sociala kontexten. De 

hänvisar bland annat till en studie av Thoits (1992) som konstaterar att både kvinnor och män 

skattar sin roll som förälder högre än sin roll som anställd. Barnett och Hyde (2001) hävdar 

vidare att många studier har visat att både kvinnor och män som har multipla roller 

rapporterar lägre nivåer av stressrelaterat fysiskt och mentalt illabefinnande samt högre nivåer 

av allmänt välmående än de som innehar färre roller. Man har också sett att kvinnor som 

arbetar, oavsett om de är gifta och/eller är föräldrar, rapporterar ett större psykologiskt 

välmående än arbetslösa kvinnor. Barnett och Hyde (2001) anser att det är generellt mer 

fördelaktigt för individen att ha multipla roller. De formulerar fyra principer rörande kön, 

arbete och familj och hur dessa i vidare bemärkelse påverkar multipla roller inom arbete och 

familj.  
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 Den första principen postulerar att multipla roller för med sig ett flertal positiva effekter 

för såväl kvinnor som män avseende mental och fysisk hälsa samt möjligheten till ett 

fungerande förhållande. Att män och kvinnor innehar både arbetsroller och familjeroller och 

har ett stort engagemang i en roll hindrar inte ett stort engagemang i en annan roll.  

 Den andra principen handlar om att ett flertal processer bidrar till den positiva effekten av 

multipla roller. Dämpande innebär att negativa effekter från stress eller misslyckande i en roll 

dämpas av framgång i en annan roll. Fler roller kan medföra högre inkomst, vilket är positivt 

för familjen och minskar den ångest som upplevs av ensamstående rörande deras ekonomiska 

situation, samt innebära mindre konflikter kring det ekonomiska för dem som lever i 

förhållanden. Multipla roller skapar vidare fler tillfällen att etablera kontakter som möjliggör 

socialt stöd, vilket i sin tur ökar välbefinnandet hos individen.  Fler roller innebär också en 

större möjlighet att uppleva framgång och därigenom utveckla sitt självförtroende och sin 

känsla av självtillräcklighet. Multipla roller ger individen en bredare referensram, vilket 

innebär större möjligheter att få perspektiv på sina upp- och nedgångar. Problem i en roll kan 

ses som mindre allvarliga eftersom man kan se saker i ett annat sammanhang när man har 

flera olika roller. Ökad självkomplexitet anses positivt eftersom ju större en individs 

komplexitet är desto mer immun är individen mot negativa effekter av stress. Flera roller kan 

öka antalet aspekter av självet och därigenom öka individens självkomplexitet. Delade 

erfarenheter, d.v.s. när såväl kvinnor som män kombinerar arbete med familj så att deras 

dagliga livserfarenheter blir mer lika, kan underlätta kommunikation och kvalitet i ett 

förhållande. Forskning har visat att om kvinnan stannar hemma heltid blir mannen mer och 

mer involverad i jobbet och det bildas en klyfta mellan mannen och kvinnan (Barnett & Hyde, 

2001). Andra studier har visat att frånskilda par som tidigare levt i traditionella förhållanden, 

där kvinnan är hemma och mannen arbetar, och som startat ett nytt förhållande värderar 

kommunikation och vänskap, liksom samarbete kring eventuella gemensamma barn, högt i 

det nya förhållandet. Slutligen gynnas par som har en mer jämställd könsrollsideologi, d.v.s. 

som inte tillämpar en traditionell könsrollsuppdelning av hem- och yrkesuppgifter, mer av 

multipla roller än de par som har en mer traditionell syn på könsroller (ibid.).  

 Den tredje principen säger att multipla roller endast är positiva under vissa 

omständigheter, för samtidigt som de ger individen många möjligheter till framgång kan de 

också ge upphov till nederlag och frustration. Fördelarna man får ut av multipla roller beror 

bland annat på hur många roller man har och hur mycket tid var och en av dessa kräver av 

individen. Om en viss övre nivå överskrids kan individen drabbas av överbelastning och 
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uppleva stress och oro (Barnett & Hyde, 2001). Thoits (1986) hävdar att fem roller är det 

optimala antalet att inneha för att uppnå god psykisk hälsa, vid fler rollåtaganden ökar risken 

för överbelastning. Barnett & Hyde (2001) hävdar också att eventuella positiva effekter av 

multipla roller är beroende av hur individen upplever kvaliteten i varje roll.  

   Den fjärde principen säger att psykologiska könsskillnader generellt sett inte är stora eller 

oföränderliga (Barnett & Hyde, 2001). Studier har visat att kvinnors och mäns personliga 

karakteristika är mer lika än vad de funktionalistiska teorierna föreslår. Man har sett att män 

och kvinnor uppvisar samma beteende och välmående på arbetet. De har också samma 

sårbarhet för arbetsrelaterat stress. Studier rörande kvinnligt respektive manligt 

chefskap visade inte heller några signifikanta skillnader i ledarskapsstil (Barnett & Hyde, 

2001).    

 

Rollbalans  

Marks och MacDermid (1996) menar att tidigare studier rörande multipla roller lider av två 

stora brister. Den första är ett bristande fokus på hur individer systematiskt organiserar sina 

olika roller. Den andra är ett implicit antagande att en sådan organisation alltid är av 

hierarkisk karaktär, d.v.s. en roll anses viktigare än en annan, som i sin tur värderas högre än 

en tredje och så vidare. Marks och MacDermid (1996) menar vidare att forskning om olika 

roller i livet tenderar att ha ett alltför atomistiskt fokus, där varje roll studeras för sig och för 

lite vikt läggs vid hur individer hanterar det system av roller som utgör deras vardagliga liv.  

 Marks och MacDermid (1996) föreslår konceptet rollbalans som en motvikt till den 

hierarkiska, atomistiska synen på roller. De definierar rollbalans som “the tendency to become 

fully engaged in the performance of every role in one's total role system, to approach every 

typical role and role partner with an attitude of attentiveness and care” (Marks & 

MacDermid, 1996, s 421) och jämställer begreppet med utövandet av den opartiska 

uppmärksamhet som ofta kallas för medveten närvaro (mindfulness). Teorin om rollbalans 

vilar på ett antagande om att människor som har ett fullspäckat schema tenderar att uppleva en 

ökad motivation att fånga ögonblicket. Detta leder till att engagemang i fler roller ofta 

underlättar, snarare än hindrar, prestation inom vilken roll som helst.  

 Marks och MacDermid (1996) konstaterar positiva samband mellan en hög grad av 

rollbalans och ett flertal positiva utfallsmått, bl.a. en lägre prevalens av depression, en högre 

arbetsprestation samt ett mer omhändertagande föräldraskap.  
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Livslångt lärande och informellt lärande  

Det kan vara svårt att mäta exakt hur stor del av allt mänskligt lärande som sker på ett 

informellt sätt. Man kan lära sig saker när som helst, var som helst och med vem som helst 

(Livingstone, 1998). Mycket av den nya kunskap man får tillägnas automatiskt och blir 

medveten först i efterhand, när man har tid att reflektera över vad man har varit med om och 

lärt sig. De viktigaste lärdomarna får vi när det sker stora förändringar i livet, t.ex. när någon 

närstående dött, då vi fått ett nytt jobb eller då vi blivit föräldrar (Livingstone, 1998). Tills 

nyligen har forskningen kring informellt lärande koncentrerat sig på de olika processer som 

människan är involverad i och hur mycket tid som läggs på dessa, men liten vikt har lagts vid 

vilka kompetenser individen faktiskt utvecklar (Livingstone, 1998). Livingstone (1998) visar 

med sin forskning att 70 % av sociala kompetenser utvecklas utanför det formella lärandet.  

 

Föräldraledighet och föräldraskap kan ses som arenor för informellt lärande. Georger-Sass 

och Sass (2002) undersökte vilka kompetenser man lär sig genom att ha familj och som man i 

sin tur kan ha användning för i arbetslivet. De fann att organisation, ansvarskänsla, flexibilitet, 

förmåga att handskas med stress och tidsplanering var de viktigaste förmågorna som hade 

utvecklats i familjelivet.   

 Ett stort familjeengagemang kan leda till ökade och nya resurser som är användbara i 

arbetslivet. Ruderman, Ohlott, Panzer och King (2002) menar att om man har erfarenhet av 

familj och barn samt har positiva erfarenheter av konfliktlösning eller vanlig familjeplanering 

kan detta stärka individens själförtroende att ta sig an och att kunna hantera liknande 

konflikter och utmaningar på arbetet. Man kan utveckla egenskaper som simultankapacitet, 

förståelse och empati, motiverande egenskaper och respektfullhet. Ruderman m. fl. (2002) 

anser med anledning av dessa resultat att det är viktigt att företag frångår den klassiska synen 

att anställda med barn bara innebär problem och förlorad tid och istället försöker se individen 

i sin helhet och de potentiella fördelar individer får med sig från sin roll som förälder. 

Zubrzycki (1999) fann att socialarbetare som blivit föräldrar upplevde att de hade utvecklat 

större empati för klienter med barn, ökat sin förmåga att sätta gränser, blivit styrkta i sin 

yrkesroll och fått en ökad förståelse för betydelsen av det egna självet. I samma studie fann 

man även att det var viktigt för socialarbetarna att bibehålla en tydlig gräns mellan arbete och 

familj. 

 I två studier av Ruderman m fl. (2002) undersöktes kvinnliga chefers engagemang i 

multipla roller, dels utifrån psykologiskt fungerande och dels utifrån ledarskapskompetenser. 
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Med multipla roller avser Ruderman m.fl. (2002) roller som går utanför arbetsrollen och som 

individen är involverad i. De anser att i takt med att efterfrågan på ledarskapsförmågor ökar är 

det av största vikt att man inte underskattar de kompetenser och förmågor som kvinnan 

utvecklar i de roller hon har utanför arbetet. En kvinnlig chef med multipla roller kan ha ett 

större förråd av resurser och förmågor tillgängliga i tider av stor yttre press. Även om hon har 

mindre tid för varje roll har hon större resurser att tackla de krav som ställs på de olika 

rollerna. Positiva känslor och välmående uppstår när individen känner att hon har tillräckligt 

med resurser för att klara av yttre krav. Man fann också att kvinnorna kände att deras 

deltagande i roller utanför arbetet bidrog till ökade chefsförmågor.  

   Graves, Ohlott och Ruderman (2007) undersökte hur engagemang i rollen som äkta hälft 

respektive förälder påverkar arbetsprestation, belåtenhet i arbetet samt belåtenhet i livet. De 

förutspådde med stöd i teorier om berikande arbete - familj och konflikt arbete - familj som 

oberoende processer att individer som har ett högt engagemang i familjerollerna kommer att 

uppleva simultana positiva och negativa effekter i sitt yrkesliv. De fann emellertid enbart stöd 

för positiva effekter. Både engagemang i rollen som äkta hälft och i rollen som förälder var 

direkt positivt relaterade till belåtenhet med livet i allmänhet, men bara engagemang i 

föräldrarollen hade direkta positiva samband med belåtenhet med arbetet samt 

arbetsprestation. Det positiva sambandet mellan engagemang i föräldrarollen och belåtenhet 

med livet i allmänhet var dock starkare än mellan engagemang i föräldrarollen och belåtenhet 

på arbetsplatsen respektive arbetsprestation.  

   

 

 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka föräldraledigheten som en kompetensutvecklande period i 

livet. Studien avgränsas till att omfatta positiva erfarenheter från föräldraledighetens påverkan 

på individens roll som yrkesverksam.  

 

Frågeställning: Vilka kompetenser och förmågor utvecklas under föräldraledigheten och 

hur kan dessa underlätta för individen i dennes yrkesroll?  
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Metod 

       
Detta är en kvalitativ studie som bygger på tolv semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 1) där vissa områden som skulle täckas in 

specificerades, men de exakta frågor som ställdes varierade något från intervju till 

intervju. Två av intervjuerna gjordes av praktiska skäl över telefon, medan övriga tio utfördes 

öga mot öga. Tanken var att intervjuerna skulle vara 30 till 60 minuter långa, vilket de också 

var i tio fall av tolv. I två intervjuer ansåg vi att vi fått ut vad vi kunde redan efter ca 20 

minuter och avslutade därför dessa något tidigare än övriga intervjuer. De båda författarna 

genomförde sex intervjuer var på egen hand. Samtliga intervjuer skrevs ut av samma 

författare som utfört dem.  

    Som nämnts ovan så uppkom idén till denna studie i dialog med en medarbetare inom den 

organisation varifrån intervjupersonerna hämtades. Utformningen av studien samt 

genomförandet av den gjordes dock utan inblandning från denna person, med undantag för 

den första kontakten med tilltänkta intervjupersoner, där de tillfrågades om eventuellt intresse 

av att överhuvudtaget deltaga i studien (se nedan).  

 

Vetenskapsteoretiskt resonemang och metodval  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi ville undersöka ett relativt vagt 

formulerat fenomen snarare än specifika orsakssammanhang. Studien var huvudsakligen 

induktiv i sin karaktär, i det att vi utifrån observationer ville formulera en teori snarare än 

tvärtom. Distinktionen mellan induktion och deduktion är dock sällan eller aldrig fullständig 

(Bryman, 2001) och mer deduktiva inslag kan skönjas i hur vi lät existerande teorier om 

balans arbete - familj påverka utformningen av vår intervjuguide.  

 Kvalitativa forskningsintervjuer delas ofta in i de två huvudkategorierna ostrukturerade 

respektive semistrukturerade (ibid.). Vi valde den semistrukturerade intervjuformen eftersom 

vi då hade möjlighet att anpassa varje intervjus utformning efter intervjuarens personliga 

stil samt respondentens personlighet, samtidigt som vi genom att utforma en gemensam 

intervjuguide kunde säkerställa att inga centrala områden föll bort från någon av intervjuerna.  

   Vi konstruerade studien utifrån ett hermeneutiskt tänkande, där förståelse uppstår genom 

att forskaren hela tiden växlar fokus mellan helheten och delarna i den så kallade 

hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997). Hermeneutiken skapades ursprungligen för att studera 

texter i en snävare mening, t.ex. litterära verk och religiösa texter, men definitionen av text 
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har successivt vidgats och omfattar idag även utskrifter av intervjuer. Tillämpad på detta sätt 

innebär den hermeneutiska metoden att man som forskare växlar mellan att analysera 

intervjun i sin helhet och dess beståndsdelar, t.ex. speciella teman och kategorier. Dessa 

båda analysnivåer påverkar hela tiden varandra, så att analysen av de enskilda delarna 

förändrar synen på helheten och vice versa. Enligt Kvale (1997) är ”en sådan hermeneutisk 

texttolkning i princip en oändlig process, men  upphör i praktiken när man kommit fram till 

en rimlig mening, en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser” (s 50). Det 

hermeneutiska växlandet mellan helhet och delar genomsyrade hela vår analys- och 

kodningsprocess.  

   En annan grundprincip inom hermeneutiken gäller textens autonomi, som innebär att 

tolkningen begränsas till vad den faktiska texten har att säga (Kvale, 1997). För oss innebar 

detta att vi grundade vår analys på de intervjuutskrifter vi gjort och betraktade dessa som 

intervjurespondenternas subjektiva sanningar, snarare än att spekulera i huruvida någon sa en 

sak men egentligen menade något annat.  

   Utöver vår hermeneutiska utgångspunkt så tog vi i utformningen av vår studie och 

i bearbetandet av vårt material visst stöd i grounded theory, såsom den utvecklats av Strauss 

och Corbin (1998). Vi utgick inte från någon specifik teori när vi konstruerade intervjuguiden, 

utan startade forskningsprocessen utifrån en relativt vagt formulerad idé om vilket fenomen vi 

ville undersöka (föräldraledighet) samt vems perspektiv som skulle skildras (föräldrar som 

återvänt till arbetet efter minst en föräldraledighetsperiod). Vi har också haft som mål att 

konstruera en teori snarare än att testa en redan etablerad sådan. Vidare delar vi Strauss och 

Corbins (1998) åsikt att den mest centrala delen i ett teoribygge är framträdandet av koncept 

ur de data man samlat in och att dessa koncept sedan länkas samman med varandra för att 

utveckla en teori.  

   Vår studie skiljer sig emellertid från regelrätt grounded theory på flera avgörande 

punkter, bland annat genom att vi redan innan vi påbörjade insamlingen av material hade en 

relativt tydlig bild av vad det var vi ville undersöka. Även om vi inte inledde 

forskningsprocessen med en helt färdigformulerad frågeställning så hade vi utifrån vår 

litteraturgenomgång gjort en betydligt snävare avgränsning än vad Strauss och Corbin (1998) 

rekommenderar. Som en följd av detta har vi inte heller, vilket grounded theory 

föreskriver, analyserat och kodat intervjuerna allt eftersom de utförts och korrigerat vår 

intervjuguide och vår huvudfokus utifrån resultaten. Istället genomförde vi samtliga intervjuer 

(undantaget pilotintervjuerna, se nedan) med samma intervjuguide och inledde 
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kodningsarbetet först när dessa var avslutade. Anledningen till detta förfarande var att vi 

ansåg att en regelrätt tillämpning av grounded theory i detta avseende inte tar tillräckligt stor 

hänsyn till hur det existerande forskningsfältet ser ut. Om varje forskare eller forskningsgrupp 

väljer fokus och frågeställning för sina studier enbart utifrån vad som träder fram i 

förutsättningslösa intervjuer rörande ett visst fenomen, såsom Strauss och Corbin 

(1998) föreskriver, så är risken att det snart existerar en stor mängd studier som var för sig 

innehåller intressanta resultat, men som är mycket svåra att integrera till ett gediget 

kunskapsbygge. Ny forskning bör i vår mening (förutsatt att man inte ägnar sig åt rena 

replikationsstudier) snarare utgå från luckor i befintlig forskning. Dessa kunskapsluckor bör 

ligga så nära tidigare studier att nya resultat utan större problem kan införlivas med 

existerande teoribyggen, men samtidigt så långt ifrån tidigare forskning att de tillför något 

nytt. Kunskapssociologiska studier har också visat att det ofta är på detta sätt som forskning 

bedrivs i praktiken (Yearley, 2005).  

   

Deltagare  

Vår kontaktperson, som var anställd på företagets Human Resources-avdelning, kontaktade 

anställda som uppfyllde nedan redovisade kriterier och frågade om de kunde tänka sig att 

ställa upp i en intervju rörande föräldraledighet. Han informerade kortfattat om att intervjun 

syftade till att undersöka hur föräldraledig personal utvecklas under sin frånvaro från 

arbetsplatsen och hur de kan fungera som en resurs för företaget efter föräldraledighetens 

avslutande. De som tackade ja till att deltaga blev sedan uppringda av en av författarna, som 

förtydligade att intervjun skulle handla om vilka erfarenheter man hade gjort under 

föräldraledigheten och hur dessa kunde komma till nytta i yrkesrollen samt informerade om 

att intervjuerna skulle spelas in. 

 Samtliga intervjupersoner var tillbaka i arbetet efter föräldraledigheten och samtliga hade 

varit föräldralediga i minst sex månader Vårt ursprungliga önskemål var att respondenterna 

skulle ha varit åter i arbetet i högst ett år, för att de skulle ha föräldraledigheten och 

övergången till arbetet i relativt färskt minne. Tio av intervjupersonerna uppfyllde detta krav, 

en hade varit tillbaka i arbetet cirka ett år och tre månader och en hade arbetat i närmare tre år 

efter sin senaste föräldraledighet. Fem av respondenterna var män och sju var kvinnor. 

Männen var mellan 28 och 46 år gamla och kvinnorna mellan 29 och 40 år gamla. Alla 

intervjupersonerna levde i heterosexuella förhållanden och ingen av deltagarna var av 

utomeuropeisk härkomst. Intervjurespondenternas utbildning samt position i företaget 
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varierade. Samtliga utom en hade eftergymnasial utbildning. Sju av intervjupersonerna hade 

någon form av personalansvar.  

   

Procedur  

Med hjälp av den ursprungliga intervjuguiden genomförde de båda författarna varsin 

pilotintervju. Efter att ha diskuterat utfallet av dessa beslutades att korrigera vissa 

formuleringar för att tydligare efterfråga vilka kompetenser och förmågor som utvecklats just 

av att vara föräldraledig, snarare än av föräldraskapet som sådant (Bilaga 1 och 2). Samtidigt 

enades vi om att de korrigeringar som gjordes var så små att vi kunde använda oss av 

pilotintervjuerna i sammanställningen och analysen av vårt material.  

   Efter att vi genomfört samtliga intervjuer så inleddes arbetet med att koda materialet. 

Inom kvalitativ forskning finns ingen standardlösning för hur en kodningsprocess bör utföras, 

utan mycket lämnas åt den enskilde forskarens tycke och smak (Bryman, 2001; Kvale, 1997). 

Den första kodningsfasen tog avstamp i den teknik som kallas för meningskoncentrering 

(Kvale, 1997). Denna teknik syftar till att ”formulera det tema som dominerar en naturlig 

meningsenhet så enkelt som möjligt (…) tolka intervjupersonens svar (…) och tematisera 

uttalandena utifrån hennes synvinkel sådan den uppfattas av forskaren” (ibid, s 177). Att 

avgöra vad som utgör en ”naturlig meningsenhet” är naturligtvis en uppgift som ovillkorligen 

medför ett visst godtycke. Vi försökte dock så gott vi kunde dela upp intervjuerna i 

meningsenheter och sammanfatta dessa var för sig så kortfattat som möjligt. Därefter började 

vi söka efter meningsenheter som hade direkt anknytning till vår frågeställning och markera 

dessa med överstrykningspennor i varierande färger, en metod som förespråkas av Trost 

(2005) som ett enkelt första steg i en kodningsprocess. Vi använde oss av tre olika färger. 

Med grön penna markerades de ord som intervjupersonerna själva använde sig av och som vi 

ansåg direkt uttryckte kompetenser eller förmågor som utvecklats under föräldraledigheten, 

såsom effektivitet eller simultankapacitet. Med gul penna markerades stycken där vi ansåg att 

intervjurespondenterna talade om kompetenser som utvecklats, men utan att använda sig av 

specifika ord för dessa, t.ex. ”det främsta man lär sig när man skaffar barn är väl att inte 

sätta sig själv i centrum hela tiden”. Med rosa penna markerades svar som vid den här 

tidpunkten betraktades som en bifrågeställning, men som senare uteslöts ur den befintliga 

studien, nämligen vad man från företagets sida kan göra för att ta till vara på de kompetenser 

som eventuellt utvecklas under en föräldraledighet. Både meningskoncentreringen och 

kodningen med överstrykningspennor gjordes för samtliga intervjuer av de båda författarna på 
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varsitt håll. När detta genomförts så jämfördes kodningarna, och i de fall de inte stämde 

överens diskuterade vi oss fram till en gemensam kodning.    

   Efter att vi enats om en gemensam kodning så diskuterade vi vilka kategorier som initialt 

tycktes bäst lämpade för att sortera materialet. Vi enades om tio olika kategorier. Därefter 

gick vi gemensamt och relativt hastigt igenom våra olika kodningar för att kontrollera hur väl 

dessa tio kategorier överensstämde med de markeringar vi gjort. Under denna procedur 

framträdde ytterligare åtta kategorier. När vi kategoriserade svaren så kom de grönmarkerade 

orden ofta att utgöra vad Strauss och Corbin (1998) kallar för in vivo-koder, d.v.s. ord som 

intervjupersonerna själva använt och som kan fungera som namn på kategorier. För de gula 

markeringarna fick vi själva försöka hitta lämpliga kategorinamn, och vi fann då ofta att de 

meningskoncentreringar vi tidigare gjort var till stor hjälp. I exemplet ovan kunde vi notera att 

vi skrivit ”minskad egocentrism” som meningskoncentrat, och använda det som etikett på 

denna svarskategori. De rosa markeringarna analyserades i detta skede inte vidare, eftersom vi 

nu hade beslutat att denna del av intervjumaterialet inte rymdes inom ramen för vår 

frågeställning.  

   Nästa steg var att vi på varsitt håll mer noggrant gick igenom varje färgmarkering och 

numrerade den i enlighet med de 18 kategorier vi i detta skede använde oss av. När vi ansåg 

att en markering befann sig i gränslandet mellan två eller fler kategorier så noterades samtliga 

nummer. Därefter jämförde vi våra numreringar och när de inte stämde överens diskuterade vi 

oss fram till en gemensam kodning. Utifrån de markeringar som genererat flera olika 

numreringar diskuterade vi också vilka kategorier som kunde slås samman respektive delas 

upp. Efter detta arbete återstod 12 kompetenskategorier som utvecklats under 

föräldraledigheten, samt en kategori som vi kallade för ”tillfälliga positiva effekter”.  

   Denna första fas i kodningen har många likheter med öppen kodning i grounded theory 

(Strauss & Corbin, 1998). Huvudsyftet var att låta kategorier träda fram ur texten. Kategorier 

definieras av Strauss och Corbin (1998) som grupper av koncept, utvunna ur 

datamaterialet, som representerar fenomen. Fenomen defineras å sin sida som ”important 

analytic ideas that emerge from our data (...) they depict the problems, issues, concerns and 

matters that are important to those being studied” (ibid., s 114). I kategoriseringen av våra 

koncept tog vi också ett visst stöd i Strauss & Corbins tankar om att kategorier bestäms 

utifrån dess egenskaper, och att dessa kan sorteras dimensionellt, det vill säga placeras längs 

ett kontinuum. Till exempel ansåg vi att simultankapacitet, flexibilitet och fokusering delade 

centrala egenskaper och att skillnaderna dem emellan främst var av gradskillnadsart, men att 
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det sistnämnda konceptet skiljde sig så mycket från de två övriga att det inte borde placeras i 

samma kategori som dessa. Det är också viktigt att notera att vi inte betraktade den öppna 

kategoriseringen som avslutad när vi fortsatte med nästa steg i kodningen, att relationellt 

länka kategorierna till varandra, utan vi fortsatte att parallellt utveckla och förfina 

kategorierna allteftersom vi länkade samman dem. Detta icke-sekventiella synsätt på de olika 

kodningsnivåerna är centralt i Strauss och Corbins (1998) grounded theory. Huvudskillnaden 

mellan vår inledande kodning för kategorisering och regelrätt öppen kodning ligger i att vi på 

förhand, utifrån vår frågeställning, bestämt oss för vilka fenomen som var mest centrala för 

oss.   

   Nästa fas av analysen syftade alltså till att utröna hur de olika kategorier som framträtt ur 

intervjumaterialet förhöll sig till varandra. I grounded theory kallas denna del av 

kodningsprocessen för axial kodning och syftar till att ”begin the process of reassembling 

data that were fractured during open coding” (Strauss & Corbin, 1998, s 124). Med 

hermeneutiskt språkbruk handlar det om att efter att ha fokuserat på delarna åter se till 

helheten. Vi inledde denna fas med att göra tankekartor där vi ritade upp våra kategorier och 

försökte identifiera vilken relation de hade till varandra, samt vilka koncept som kunde tänkas 

utgöra huvud- respektive underkategorier. Därefter läste vi återigen igenom samtliga 

intervjuer i sin helhet, för att kontrollera om vi var på rätt spår med våra konceptualiseringar. 

Nästa steg var att söka igenom intervjuerna efter uttalanden som kunde hjälpa oss att skänka 

ljus över hur de olika kategorierna stod i relation till varandra. Detta resulterade i 

formulerandet av ett antal relationella hypoteser.  

   Vi har bevarat samtliga intervjuutskrifter i avidentifierad form, och dessa kan på begäran 

ställas till förfogande för granskning.  

   

Etiskt resonemang 

Informerat samtycke uppnåddes genom att vår kontaktperson inom organisationen tog kontakt 

med anställda som uppfyllde kriterierna för inkludering i studien och frågade om de kunde 

tänka sig att medverka. Det faktum att denna förfrågan kom från en person som själv arbetar 

inom samma organisation som intervjupersonerna kan ha inneburit att någon känt sig pressad 

att deltaga. I och med att ingen av intervjupersonerna var direkt underordnad kontaktpersonen 

så antog vi dock att denna eventuella press inte var så stor att någon ställde upp på en intervju 

mot sin egen vilja. 

 Willig (2001) rekommenderar att kvalitativa forskare beskriver de personer som deltar i 
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en studie i viss detalj, för att läsarna ska kunna sätta in citat och liknande resultat i ett 

sammanhang och överväga alternativa tolkningar till dem som presenteras av författarna. Vi 

har av nedan redovisade etiska skäl valt att inte lämna ut någon information om enskilda 

deltagare i studien. Eftersom flera av våra intervjupersoner arbetar på samma avdelningar så 

skulle även ett fåtal uppgifter om enskilda individer, t.ex. ålder eller antal barn, kunna hota 

deltagarnas anonymitet. Dessutom kände vår kontaktperson inom organisationen till samtliga 

deltagares födelsedatum samt när de kom tillbaka i arbete, vilket innebar att enbart ålder eller 

tid sedan föräldraledighetens avslutande hade varit tillräckligt för att röja enskilda deltagares 

identitet. 

   

Resultat 
 

Merparten av resultatdelen utgörs av en kategorisering av förmågor, kompetenser och övriga 

positiva effekter som intervjupersonerna tillägnat sig under föräldraledigheten. Resultatet av 

kategoriseringen redovisas i form av huvudkategorier, som utgörs av bredare kompetenser, 

samt underkategorier, som är de komponenter som tycks ingå i de bredare kompetenserna. 

Därefter följer en uppsättning relationella hypoteser, som illustrerar hur några av de olika 

kategorierna kan tänkas hänga samman kausalt med varandra. Denna del av resultatet är mer 

tolkande och spekulativ än den inledande kategoriseringen, men båda redovisas i enlighet med 

Strauss & Corbins (1998) föreskrifter för grounded theory inom ramen för samma 

övergripande resultatavsnitt. Slutligen beskrivs resultat av särskild vikt för tillskrivandet av 

kompetensutvecklingen till just föräldraledigheten, snarare än föräldraskapet som sådant. I 

denna sista del av resultatredovisningen kommenteras skillnader mellan våra manliga och 

kvinnliga deltagare, trots att sådana jämförelser inte ingick i studiens ursprungliga 

frågeställning. Detta beror på att dessa observationer ansågs vara av vikt för urskiljandet av 

vilken kompetensutveckling som skett under just föräldraledigheten.  

 Samtliga resultatdelar illustreras med citat från våra intervjupersoner. Eftersom vi av skäl 

som redovisas i diskussionen har valt att inte beskriva studiens deltagare i detalj så ansåg vi 

att det inte skulle tillföra något att med fingerade namn koppla citaten inte till enskilda 

intervjupersoner. Samtliga namn som förekommer i citaten är fingerade.  
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Kompetenser och förmågor  

Effektivitet  

- snabbhet  

- prioriteringsförmåga  

 

Generellt beskrev intervjupersonerna att de efter föräldraledigheten upplevde att de flesta 

arbetsuppgifter tog kortare tid än med tidigare. De talade ofta i termer av att det har blivit ett 

måste att inte låta arbetet dra ut på tiden mer än nödvändigt. Det tycks hänga samman dels 

med att det har blivit närmast omöjligt för dem att få något arbete utfört i hemmet, dels med 

en genuin önskan att kunna lägga all fokus på barnet eller barnen när man kommer hem.  

 

”Jag kan se det på jobbet idag, att jag gör faktiskt mitt jobb snabbare (…) Det känns som om 

jag är mer effektiv, jag ser till att utnyttja tiden på ett bättre sätt.”  

 

”I och med att jag inte kan dra ut på tiden på kvällen och jag kan inte jobba något hemifrån, 

det gör ju att jag måste vara betydligt mer effektiv på dagen.”  

 

”För det är ju så när man har barn, jag menar sover hon, ja då får man passa på att göra det 

man ska ha gjort. Man kan inte göra det senare utan det är då (…) Och det blir liksom lite 

grann så på jobbet också. Det är inte så mycket tjafs utan man bara kör.”  

 

Organisationsförmåga  

- planering, förberedelse, framförhållning  

- struktur  

- långsiktigt tänkande  

 

Organisation är en förmåga som intervjupersonerna ofta använder tätt förknippat med 

effektivitet. Organisation är precis som effektivitet ofta sprungen ur en nödvändighet. 

Organisation kan röra sig om såväl rent praktiska procedurer, t.ex. att schemalägga sin tid mer 

noggrant, som en mer övergripande känsla av att ha kontroll över de olika momenten i sitt liv. 

Intervjupersonerna uttryckte också ofta att de blivit bättre på förberedelser av olika slag, fått 
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ett mer långsiktigt tänkande och en större framförhållning.  

 

”Jag har alltid varit ganska bra på att planera och organisera, men jag måste säga att jag 

har blivit ännu bättre på det sen jag fick barn. För det krävs ju rätt mycket planering och 

organisation för att man ska få ihop allting.”  

 

”Förberedelse, det blir man lite bättre på, och förberedelse är A och O. Och det kanske man 

visste redan innan och gjorde väldigt mycket innan också, men är det flera stycken 

medarbetare som man ska ha med sig så är förberedelserna ännu viktigare. Parallellen är att 

är det många som ska lösa en uppgift tillsammans så kräver det väldigt mycket planering och 

det är likadant om man har några stycken ungar, då ska det till mycket planering.”  

 

Simultankapacitet  

- många bollar i luften  

- flexibilitet  

- logistik  

 

Flera av intervjupersonerna uttryckte att de utvecklat en ökad simultankapacitet under 

föräldraledigheten. Att kunna hålla många bollar i luften och vara flexibel ingår som 

komponenter i denna förmåga. Även här talar intervjupersonerna om utvecklandet av 

förmågorna som något som tvingats fram ur en nödvändighet.  

 

”Man har fokus först och främst på barnet och vad som händer där, men sen måste man ändå 

fixa allting annat under tiden, alltså på något sätt tror jag att det hänger ihop, att man får 

göra saker snabbare helt enkelt samtidigt som man gör någonting annat (…) Jag kände nog 

inte så innan jag hade fått barn man har liksom fått en förmåga att agera snabbare utan att 

planera så mycket.”  

 

”Visst multitaskar man ju på ett helt annat sätt när man är hemma och det känns kanske som 

att det har lite kommit med hit (till arbetet) i alla fall. Så att man kan hålla igång rätt så 

mycket, titta åt ett håll och göra en annan sak samtidigt som man funderar på en tredje.”  

 

Ledarförmågor  
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- kunna delegera  

- ge snabb feedback  

- konflikthantering  

- våga vara rak  

 

Ledarförmågor är ett svårdefinierat begrepp. Många av de intervjupersoner som hade 

personalansvar talade om att de blivit bättre ledare och nämnde då förmågor som att kunna 

delegera arbetsuppgifter, hantera konflikter, ge snabb feedback och våga ta en tydlig ledarroll 

i sitt team.  

 

”Feedbacken kommer direkt (från barnet) väldigt tydligt om det är bra eller inte och så är det 

ju egentligen med vuxna också och i arbetslivet, att det man ska eftersträva är ju snabb 

feedback både om någonting är bra eller dåligt och där blir det just i samvaron med barn, så 

blir det här så otroligt tydligt för det är verkligen nåt som jag har tagit med mig. Tidigare så 

har det mer varit sånt man lär sig på ledarskapsutbildningar. Du ska ge snabb feedback. Men 

just när man ser det med barn så blir det så otroligt tydligt.”  

 

”Att vara chef det är väl lite som att vara en glorifierad dagisfröken. Lite föräldrauppgifter är 

det ju när du är chef, du ska hjälpa dem och coacha dem och stötta dem (…) Och det handlar 

ju också om att ha en bra stämning i sandlådan. Att reda ut vems spade som är vems, så att 

säga.”  

 

Kommunikation  

- icke-verbal (kroppsspråk, förmåga att uppfatta det som inte sägs)  

- verbal (argumentation, rak och tydlig kommunikation)  

- kongruens mellan verbal och icke-verbal kommunikation  

 

De intervjuade kunde ofta konstatera att de under föräldraledigheten utvecklat sina 

kommunikationsfärdigheter på olika sätt. De spekulerade i hur detta hängde samman med 

barnets utveckling, och flera av dem pekade på det faktum att man med barn till en början 

enbart kommunicerar icke-verbalt. Detta tycks leda till att man dels förfinar sin förmåga att 

läsa av andra människors icke-verbala uttryck, dels att man tydligare ser vikten av att ha ett 

kroppsspråk som är kongruent med vad man säger.  
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”Jag tror att man tittar mer på… kanske framför allt på dem som inte pratar. Då kanske man 

tittar mer på andra saker. För att läsa av, vad tycker de om det här?”  

 

”Med barn måste man ju vara väldigt rak för att det ska gå hem och för att de ska förstå. Man 

kan inte linda in det för mycket, och man måste kunna säga nej på ett tydligt sätt och det tror 

jag att jag tagit med mig till jobbet. Jag tror att det handlar lite om kroppsspråk också. När 

vår dotter var väldigt liten lärde man sig ganska snabbt att man säger nej så skakar man på 

huvudet, annars blir det dubbla budskap. För att förstärka mitt budskap när jag säger 

någonting så kanske jag ser lite allvarligare ut och har ett lite mer tillbakahållet kroppsspråk 

för att förtydliga det som jag säger med ord”.  

 

”Med barn, speciellt ett barn som är runt ett år, så är det ju helt oväsentligt vad du säger, 

utan det är ju bara hur du säger saker och ting och vad du utstrålar när du säger det som 

spelar roll. Och det är väl egentligen samma sak med vuxna. Du kan säga de bästa grejer 

men om du har ett kroppsspråk som säger tvärtemot så betyder det ingenting”.  

 

Lyhördhet  

- minskad egocentrism  

- ökad empati  

- bättre på att känna in andra  

- ökad människokännedom  

 

Under många av intervjuerna framkom att intervjupersonerna blivit mer lyhörda. De talade 

om detta som en ökad förmåga att ta andras perspektiv, att minska den egna självcentreringen, 

och att detta är en direkt följd av det perspektivskifte som sker när man skaffar barn, då barnet 

åtminstone till viss del ersätter självet som central punkt i livet. Flera av de manliga 

intervjupersonerna talade också om att det var just under föräldraledigheten som detta 

perspektivskifte ägde rum för dem. Några intervjupersoner nämnde också att de genom att 

successivt öka sin lyhördhet inför sitt barn även lärt sig mer om hur människors basala behov 

kommer till uttryck, och att de kunnat tillämpa denna ökade människokännedom även i möten 

med medarbetare.  
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”Jag har väl lärt mig att kanske lyssna mer. Bli lite mer lyhörd och så där. Samla lite mer 

intryck och inte forcera så mycket utan kanske låta andra komma in och ta plats”.  

 

”Det är en sån sak man har fått med sig (från föräldraledigheten). Man fokuserar inte på sig 

själv när man har barn i sin omgivning. Det går inte att fokusera på sig själv på det sättet. 

Allting snurrar inte runt mig som person”.  

 

”Nånting som kanske har kommit mer sen man fått barn är att man har fått en ökad förståelse 

för människors beteende, kan man säga. För med barn är det ju dom mest basala behoven 

som styr och då lär man sig lite grann om vad det är för grundbeteende som styr oss 

människor”.  

 

Kunna sätta gränser  

- inte ta på sig andras arbetsuppgifter 

- känna av hur mycket man personligen klarar av  

- våga prioritera familj före arbete  

 

Många av intervjupersonerna talade om att de efter föräldraledigheten på olika sätt blivit 

bättre på att sätta gränser. Det handlade ibland om att kunna säga nej när man ombads ta på 

sig arbetsuppgifter som egentligen inte hörde till den egna yrkesrollen, men som man tidigare 

accepterat trots detta. Andra gånger talade intervjupersonerna om att de lärt känna sina egna 

gränser bättre, att de kunde avgöra när gränsen var nådd för hur mycket de kunde orka med av 

arbete och familjeliv sammantaget. Ytterligare en typ av resonemang kretsade kring att våga 

prioritera familjen före arbetet, att kunna säga nej till att t.ex. arbeta övertid eftersom man vill 

komma hem till familjen.  

 

”Jag har blivit lite mer noga med att sätta gränser på jobbet, eftersom jag jobbar 80 %. Jag 

menar, jag hade kunnat jobba 200 %, det finns alltid jättemycket att göra. Och det har väl att 

göra med att jag har lärt känna mig själv. Jag lyssnar till mig själv, jag vet mina gränser. 

Och jag vet att det är bättre för alla om jag lyssnar på det”  

 

”Jag har ju liksom mycket lättare nu att säga ’nej, tyvärr kan jag inte ha möte klockan sex’. I 

höstas när Kalle var ett halvår och man inte var föräldraledig, då fick man lite mer tvinga sig 
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själv, men nu kommer det väldigt naturligt”.  

 

”Ja det är enklare att säga nej och… att man har en tid att passa efter jobbet. Det är det, och 

att man också tycker att det kan vara ok att privata saker kan vara med på prioriteringslistan. 

’Nej, jag måste avsluta det här mötet klockan fyra, jag ska gå och hämta på dagis’”.  

 

Närvaroförmåga 

- fokus  

- mer vaken, alert  

 

Att vara här och nu var något som de flesta intervjupersonerna talade om. De talade ofta om 

även detta som en form av nödvändighet. Flera menade att de fått en annan typ av fokus på 

arbetet, en annan vakenhet, än de hade haft innan de fick barn.  

 

”Jag tror att det här med att få barn får en kanske att leva lite mer i nuet. Jag har alltid varit 

mycket så här, det beror ju också mycket på hur man är som person, men jag har alltid varit 

en ’titta framåt’-person. Och där har ju barnen lärt mig att vara mer i nuet, att fokusera på 

vad jag gör just nu. Och det är ju också något jag blivit bättre på att använda i jobbet”.  

 

”Att vara mer här och nu, för det, det kommer ju hemifrån liksom så, allting händer ju här 

och nu och vad är viktigt här och nu, är det att ge Lisa mat eller är det att liksom gå på stan 

och shoppa en tröja inför helgens kalas, alltså det är lite så och då handlar det ju inte om 

jättelånga dagar emellan liksom, det är verkligen här och nu”.  

 

Acceptans  

- inte lägga för mycket tid på småsaker  

- mindre ältande  

- större förståelse för andra  

- större lugn  

- mindre upplevd stress  

 

De flesta av intervjupersonerna har på något sätt erfarit att de blivit mer toleranta och 

accepterande. Det kan handla om en större förståelse för hur medarbetare påverkas av sina 



31 

 

hemförhållanden, men även om att inte lägga för mycket tid på att älta eller hetsa upp sig över 

småsaker. Flera intervjupersoner talar också om att de upplevt en ökad acceptans av och 

tolerans för stress.  

 

”Ja alltså jag vet ju själv att jag tänkte så. Att man kan aldrig boka ett möte med den 

människan för hon ska alltid gå klockan tre och hämta barn på dagis. Man förstod ju inte det, 

utan tyckte mest att det var jobbigt. Om man då skulle boka in ett möte med många människor 

så såg man att där mellan ett och två var ok, men klockan fyra då vad det ’nähä, då ska de gå 

klockan tre’. Eller när man som projektledare aldrig vet om de kommer dagen efter eller inte. 

Det har man ju förståelse för idag. Och man tycker att de är jätteduktiga när de ringer in och 

är med ändå. Innan man fick barn så tyckte man ju att ’ja, det kan de väl göra, de får ju 

engagera sig lite’”  

 

”Eh… sen känner man väl, jag kan nog känna ett större lugn än tidigare. Ja, i mig själv, 

alltså jag går inte riktigt lika mycket upp i varv för, ja innan kunde det bli liksom, om det var 

riktigt, riktigt mycket så kunde man liksom inte känna att man var stressad, nu kan jag känna 

det men det berör mig inte utan man kan fortfarande känna att ’amen nu är det mycket 

liksom… ja, då får det väl va det, det löser sig…’”.  

 

”Och barn är ju små egoister som inte kan ändras heller, alltså de står ju där och bara kräver 

så det måste man ju acceptera också. Och det tycker jag är en ganska stor utveckling som 

man går igenom i sig själv också. För att acceptera det till exempel, det har man kanske inte 

gjort tidigare, att acceptera helt enkelt att vissa är så som de är, och att man själv också 

måste anpassa sig, inte bara hela tiden gå emot”.  

 

Självförtroende  

- trygghet i sig själv  

- personlig utveckling  

- allmän mognad  

- livserfarenhet  

 

Några av intervjupersonerna talade om att de upplevt en allmän mognad under 

föräldraledigheten, som resulterat i en större trygghet i sig själv och ett bättre självförtroende.  
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”Jag tror att jag mognade ganska mycket redan innan jag var hemma även om jag var 

gammal redan innan så, alltså det märks… Ehm, det är svårt att beskriva hur, det är sånt man 

inte riktigt kan ta på men jag tror att om jag fick lite, ja ännu bättre självförtroende”.  

 

”Alltså man förändras, när man har familj så förändrar man sig hela tiden, ja då, ja man 

kommer från småbarnsålder till förskoleålder och skolålder och sen är dom tonåringar och 

sen flyttar dom. Det förändrar sig hela tiden, jag tror det är jättesvårt när man själv sitter 

hemma och är ensam till exempel så måste man inte förändra sig på något sätt och det är 

mycket svårare”.  

 

”På nåt sätt, jag har erfarenheten med mig som ingen kan ta ifrån mig, sen behöver den inte 

va så konkret så att jag kan säga rakt upp och ner att det är det, det och det. Jag har en 

erfarenhet med mig, jag är en erfarenhet rikare och den, på ett eller annat sätt så har jag 

nytta av den erfarenheten”.  

 

Balans i livet  

- sammanhang  

- helhetssyn  

- inte ta med jobbet hem eller vice versa  

- värderingar - vad är viktigt (i livet)?  

- självomhändertagande  

 

Ett resonemang som ofta fördes av intervjupersonerna kretsade kring deras upplevda känsla 

av större balans och sammanhang i livet. Många talade om vikten av att hålla isär familjeliv 

och arbete för att öka sin känsla av välbefinnande. Några upplevde också, när hade varit 

föräldralediga, att det var lättare att inte låta familj och arbete inkräkta på varandra än vad det 

varit innan de var hemma med barn. De menade att erfarenheten av att vara hemma hade 

påverkat deras syn på vad som var viktigt i livet, i relationen till barnet skedde en form av 

perspektivskifte.  

 

”Ja det är ju, alltså jag ser ju företaget som ett slags, ja familj kan man väl inte säga men ett 

slags livs… alltså jag har ju flera livsområden. Jag har ju min familj och så har jag min 
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vänskap och så har jag också mitt dagliga liv som ja, som är ju också mitt jobb, flera sociala 

områden och så. Det är ju att man investerar där också lite mer för att ha, för att ha det lite 

skönare i sitt liv. Man spenderar så mycket tid på jobbet och det får inte bränna ut en utan det 

ska ju ge kraft också. Alltså det kan ju inte vara att man tankar på familjesidan utan jag vill ju 

också kunna tanka på jobbet, så båda sidor ska ju ge mig nåt…”  

 

”Nej en annan sak är väl att ha en tydligare gräns mellan jobb och privatliv. Ja, alltså att när 

jag är hemma så är jag hemma punkt och när jag är på jobbet så är jag på jobbet. Tidigare 

så var det nog lite mer flytande. Alltså i om med att jag har det här alltså, jag tycker det är 

kul att jobba och då har det varit lätt att jag har tagit med saker hem eller att jag inte gått 

hem alls. Men så är det inte nu. Utan nu går jag hem halv fyra och det är liksom, det är inte 

förhandlingsbart”.  

 

”Det är viktigt att privatlivet får fungera alltså, för att nånstans, om man tänker det här med 

ehh… alltså för att man ska va bra på jobbet så måste man må bra hemma och tvärtom”.  

 

Övriga positiva effekter  

- utvilad  

- nya perspektiv  

- längtan efter att komma tillbaka  

- ökad motivation  

- tid att reflektera  

 

Vissa av de positiva effekter som intervjupersonerna upplevt var av sådan karaktär att de 

knappast kan räknas som utvecklade förmågor eller kompetenser. Dock tillskrev många av 

intervjupersonerna sådana positiva effekter en stor vikt. Ofta rörde det sig om en ökad lust 

eller längtan att komma tillbaka till arbetet, vilket bidrog till en ökad motivation att prestera 

väl på jobbet. Några intervjupersoner nämnde också att de återvände till arbetet med en 

utomståendes perspektiv, vilket gjorde att de kunde ifrågasätta rutiner och arbetssätt som de 

tidigare sett som självklara. Slutligen nämnde de flesta av intervjupersonerna att 

föräldraledigheten var ett välbehövligt tillfälle att vila upp sig från arbetet.  

 

”Det är ofta jättebra att komma tillbaka till arbetet. I alla fall om man har varit hemma så 
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länge som jag har varit så får man säga att efter en tio månader ungefär så blir man ganska 

sugen på att träffa vuxna, göra något annat och få vidareutveckla sig på ett annat sätt kanske 

än genom att vara hemma. Så har jag känt båda gångerna. Och man är ju rätt så taggad. 

Sådär… som man kanske är när man börjar på ett nytt jobb, eller när man precis är färdig 

med sin utbildning, då är man ju rätt sugen på att börja jobba och man har ju rätt så mycket 

ork och energi. Kul och komma tillbaka till kolleger och se vad som har hänt… så tycker nog 

jag att det har varit”.  

 

”Och man kan komma tillbaka till jobbet med fullt med energi istället. Fullt med tankar om 

vad man kan förbättra. För så kan det ju också vara att om man kommer bort ett tag så kan 

man ju hitta lösningar då. ’Varför gör vi så där? Så borde vi göra istället, det skulle spara en 

massa tid… ’. För man har ju tid och se på reklam och man läser en massa saker som man 

inte haft tid med innan och då kan det ju vara så att ’åh, jag såg det där och det tyckte jag var 

jättebra’. Sådär. Så helt klart att man kan få en hel del input. Eftersom hjärnan har vilat lite, i 

och med att man inte har varit med. För man blir ju som en grupp där alla tycker lika. Och 

eftersom man har varit hemma och inte hört det här mässandet så kan det ju bli att man 

kommer in och säger ’jamen har ni tänkt på det då?’”.  

 

Relationella hypoteser 

Den minskade jagcentrering som enligt de flesta av intervjupersonerna är en oundviklig följd 

av att få barn och vara föräldraledig nämns ibland som en källa till utveckling av 

ledarförmågor. Det tycks finnas ett samband mellan att flytta fokus från sig själv och få 

ansvar för andra människors (barnens) välmående och utvecklandet av flera olika förmågor 

som har gemensamt att de handlar om att se till andra människor behov, vilket i sin tur ses 

som en nyckel till att bli en bra ledare. Centralt för detta samband är den lyhördhet som 

utvecklas gentemot barnen och kan användas även gentemot medarbetare. Ett möjligt 

orsakssamband är således minskad egocentrism  ökad lyhördhet  förbättrade 

ledarförmågor.  

 

”Jag har funderat väldigt mycket på vad företaget kunde ha för nytta av att personalen var 

föräldralediga och det är lite svårt att sätta fingret på kanske, men i mångt och mycket så är 

det väl en fråga om att hantera människor, det är väl ingen skillnad egentligen och hantera 

stora eller små människor (…) Jag har funderat mycket på det där med utvecklingssamtal och 
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samtal med medarbetare. Det är väldigt mycket samtal med barn också. Förklara och 

beskriva och lyssna, framförallt lyssna på dina barn”.  

 

”Att gå runt och peppa folk, och lyfta dem framåt så att det utvecklas och gör sitt bästa. Att ha 

en bra stämning i sandlådan. Och reda ut vems spade som är vems. Så det finns ju klara 

likheter faktiskt.… framför allt också att du kommer bort från den här jagcentreringen. För 

att, så länge du har dig själv i fokus så är du ingen bra chef, du måste ju vara beredd att lyfta 

fram andra. Inte bara se det som en språngbräda för dig själv.”  

 

”Ja det främsta man lär sig när man skaffar barn är väl att inte sätta sig själv i centrum. Och 

det är jäkligt viktigt. Det är ju hela tiden någon annan som man är väldigt brydd om. Ens 

egna behov försvinner lite och man blir som projektledare för familjen istället. Om man ska 

göra något så har man liksom hela planen framför sig”.  

 

Flera av intervjupersonerna talade om att de efter föräldraledigheten upplevde en större balans 

i livet än tidigare, och att denna balans var en förutsättning för att de skulle kunna prestera på 

arbetet. För att uppnå en känsla av balans i livet menade flera av intervjupersonerna att de var 

tvungna att dra tydliga gränser gentemot sin arbetsgivare, att våga prioritera sin familj och se 

till sitt eget välmående. Denna önskan om att värna sitt eget välmående tycktes i sin tur hänga 

samman med den ansvarskänsla som var en del av det faktum att barnet eller barnen nu stod i 

fokus, snarare än bara den egna personen. Således framträdde följande tänkbara 

orsakssammanhang: ökad ansvarskänsla och minskad egocentrism  ökat 

självomhändertagande och ökad förmåga att sätta gränser  ökad balans i livet  känsla 

av att prestera bättre på arbetet 

 

”Ansvarskänslan, ja ansvarskänslan för helheten har blivit större. Det känns lite konstigt, 

men beroende på att man kanske har den här känslan att man påverkar inte bara sitt liv utan 

barns liv och så vidare så att man ser det lite annorlunda…”   

”Man fokuserar inte på sig själv när man har barn i sin omgivning. Det går inte att fokusera 

på sig själv på det sättet, allting snurrar inte runt mig som person. Det finns andra 

prioriteringar, det finns eh… jag kan ju lägga känslor på det här att har jag saker och ting på 

jobbet som är väldigt viktiga, som måste göras, som ska göras prioriteras till 120 procent, 
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men sen finns det då i den andra änden, så står det tre stycken tjejer som vill någonting annat 

den kvällen, och då gäller det att prioritera. För det finns ALLTID ett möte.”   

”Så man har ju lärt sig var ens gränser går. Rent såhär… basala behov, som sömn och mat 

och… och såna grejer. Och det har väl kanske gjort att man tar bättre hand om sig själv. För 

att man vet att man måste göra det för att orka vara en bra förälder (…) Och det har väl det 

att göra med att jag har lärt känna mig själv. Jag lyssnar till mig själv, jag vet mina gränser. 

Och jag vet att det är bättre för alla om jag lyssnar på mig själv. Även om kanske någon på 

jobbet vill ha den där arbetsuppgiften gjord just nu. Det är bara att, ibland så är det bara, 

nej, då får inte jag mitt liv att gå ihop och det kommer inte att gagna arbetsgivaren i längden. 

Nej, jag tycker det är viktigt att man sätter gränser, jag har ju sett alltför många exempel på 

kolleger som inte gör det och går in i väggen”.   

”För att man ska vara bra på jobbet så ska man ju reda ut tre saker, och det är ju familjen 

och arbetet och sina behov. Det är ju tre tunga saker, som ska väga lika mycket”.  

 

Intervjupersonerna beskriver ofta att de under föräldraledigheten får en möjlighet att 

reflektera över sina liv, och att utfallet av denna reflektion tar sig uttryck som en önskan om 

ökad balans i livet (se nedan). För att uppnå denna balans och kunna hantera både 

föräldraskapets och arbetslivets krav är de mer eller mindre tvungna att utveckla en rad 

förmågor, som har det gemensamt att de i förlängningen leder till att uppgifter inom såväl 

arbete som familj kan klaras av snabbare och mer effektivt. Olika intervjupersoner talar om 

olika förmågor som avgörande för att öka effektiviteten och i förlängningen balansen i livet. 

Det kan handla om en ökad förmåga att fullt ut fokusera på vad man sysslar med för tillfället, 

en förbättrad organisationsförmåga, en ökad simultankapacitet eller olika kombinationer av 

dessa. Följande samband tycks alltså föreligga: önskan om balans i livet  ökad 

närvaroförmåga och/eller bättre organisation och/eller ökad simultankapacitet  ökad 

effektivitet  ökad balans i livet 

 

 

Föräldraledighet kontra föräldraskap 

Vår frågeställning rörde vilka förmågor och kompetenser som utvecklades specifikt under 

föräldraledigheten snarare än allmänt i rollen som förälder. Att skilja ut vilken utveckling som 

beror på just föräldraledigheten är emellertid komplicerat, särskilt om föräldraledigheten 
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inleds samtidigt som föräldraskapet. Så var fallet för samtliga kvinnor i vår studie, medan 

samtliga män inledde sin föräldraledighet vid en senare tidpunkt än barnets födsel. Det kan 

också i männens svar skönjas en större tydlighet i vilka kompetenser som attribueras specifikt 

till föräldraledigheten.  

 

”Som pappa vill jag absolut säga att, alltså det är lätt så att man får barn och det är en stor 

omställning, men man fattar det inte riktigt förrän man har varit föräldraledig… Så att eh… 

jag har ju mycket lättare nu att säga ’nej, tyvärr kan jag inte ha möte klockan sex’. I höstas 

när Marcus var ett halvår och man inte var föräldraledig så var det, då fick man lite mer 

tvinga sig själv, nu är det väldigt naturligt (…) Alltså ens prioriteringar ändras ju, även 

tidigare så har ju barnet på hög prioritet men det, det blir liksom, det kommer från hjärtat på 

ett helt annat sätt när man har varit föräldraledig. För som pappa är det är ju när man har 

varit föräldraledig under en längre period som man verkligen gör den här eh… den här 

känslomässiga kopplingen till sitt barn”  

 

Många av intervjupersonerna, såväl män som kvinnor, uttryckte att en viktig aspekt av 

föräldraledigheten var att få möjlighet att stanna upp och reflektera över vad de ville göra med 

sina liv, både rent karriärmässigt och rörande fördelningen mellan arbete och familj. Detta 

tillfälle för reflektion tycktes hänga samman med flera av de ovan redovisade kompetenser 

och positiva effekter som tillskrevs föräldraledigheten. I grunden fanns ofta en insikt om att 

arbete och familj behövde balanseras, att båda behövde få ta utrymme och att de omväxlande 

måste ges full uppmärksamhet, för att intervjupersonerna skulle uppleva mening och 

välmående. 

 

”För det är ju trots allt så att, alltså den här möjligheten att vara ledig ett år är ju en väldig 

förmån på det viset att man hinner ju fundera på vad som är viktigt. Lite grann, hur livet ser 

ut och hur pusslet ska gå ihop och så. Och det kan vara på båda hållen, att man kanske var 

jätteambitiös innan man gick på föräldraledighet. Eh… man kommer tillbaka och kanske 

inser att ”ja, men det här kan jag, det blir rätt lagom”. Eller att man inser att man inte 

kommer någonstans, jag behöver hitta något nytt, där jag kan utvecklas mer. Man märker 

som sagt det att det går på båda hållen”. 

 

”Ja, alltså att när jag är hemma så är jag hemma, punkt, och när jag är på jobbet så är jag 



38 

 

på jobbet. Tidigare så var det nog lite mer flytande (…) Och det är ju skönt också för det gör 

ju att jag släpper jobbet när jag väl kommer hem, och lika skönt är det att komma tillbaka till 

jobbet. Ibland är det som att ha semester att komma till jobbet. När man inte har nån som 

drar en i benet hela tiden”.  

 

”Det här med att arbete, det behöver inte gå i 110, va. Man klarar av att stänga av telefonen 

eller fokusera på om man ska göra någon skrivning eller analysera någonting… då kanske 

man förut hade telefon och allting på. Men det har man inte nu, jag vet att jag hinner ändå. 

Jag kan fokusera mer på mina saker. Så dels att få lite distans till det här med arbete men 

ändå… ändå vara effektiv på arbetet. För om man har barn så får man ju lära sig att 

fokusera, att kunna ta tag i saker som dyker upp snabbt. Att stänga av vissa saker för att göra 

andra saker med barnen och… det händer ju mycket när man har barn”.  

 

Flera av kvinnorna talade om att de under föräldraledigheten insett värdet av den stimulans 

och tillfredsställelse som deras arbete ger dem. För männen var resonemanget ofta omvänt, att 

de under föräldraledigheten insett hur givande livet utanför arbetet kan vara. Gemensamt var 

dock just den underliggande insikten om värdet av balans i livet som för intervjupersoner från 

båda könen uppstod under föräldraledigheten. 
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Diskussion 
 

Resultat i belysning av tidigare forskning 

Studiens syfte var att undersöka föräldraledighet som en kompetensutvecklande period i livet. 

Som arbetande förälder har man minst två betydelsefulla rollåtaganden, som förälder och som 

yrkesverksam. Dessa behöver balanseras för att vardagslivet ska fungera. Våra resultat 

antyder att den utveckling som individen genomgår under föräldraledigheten på olika sätt kan 

underlätta hanterandet av de dubbla roller som väntar när föräldraledigheten är över. Detta 

underlättande sker åtminstone delvis via utvecklandet av ett antal förmågor eller kompetenser.   

 

Balans arbete - familj 

Denna studies frågeställning utgick delvis från den del av forskningen kring balans arbete - 

familj som kretsar kring de positiva effekter som arbete och familj utövar på varandra. 

Tidigare forskning har visat att engagemang i arbete respektive familj kan berika och 

underlätta aktivitet i det andra livsområdet, bland annat genom att förmågor som utvecklats i 

ett av områdena överförs till det andra (Greenhaus & Powell, 2006). Tanken med den här 

studien var att undersöka om individer som nyligen varit föräldralediga upplevde att de 

utvecklat några förmågor eller kompetenser som kunde underlätta för dem i deras yrkesroll 

och det visade sig att så var fallet för samtliga intervjupersoner. Detta kan sägas vara en form 

av underlättande familj - arbete, eftersom det handlar om att aktivitet i arbetet underlättas av 

aktivitet i familjen. I våra resultat kan också ses tydliga inslag av såväl berikande arbete - 

familj som berikande familj - arbete, i att intervjupersonerna ofta uttrycker att de uppskattar 

sitt familjeliv ännu mer sedan de återvänt till arbetet och vice versa. 

 Som beskrivits ovan så dominerades forskningsområdet balans arbete - familj länge av ett 

konfliktperspektiv. Även om denna studies fokus låg på positiva effekter av föräldraledighet 

så inleddes våra intervjuer med en öppen fråga om hur det var att komma tillbaka till arbetet 

efter en föräldraledighetsperiod (se bilaga 1), vilket lämnade utrymme för intervjupersonerna 

att uttrycka även negativa erfarenheter från återkomsten till arbetet. Intervjuarna hade också 

enats om att ge intervjupersonerna tid att uttrycka negativa erfarenheter, även om vi 

naturligtvis hade för avsikt att så småningom styra fokus in på de positiva aspekterna. Här 

skulle man kunna tänka sig att deltagare som i stor utsträckning upplevt en konfliktsituation 

mellan arbete och familj efter återkomsten från föräldraledigheten skulle ta tillfället i akt att 
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beskriva denna. Det var emellertid endast en av intervjupersonerna som uppehöll sig någon 

längre tid vid de mer problematiska sidorna av att återgå till arbetet efter en föräldraledighet. 

Detta är kanske ingen större överraskning, eftersom intervjupersonerna redan från första 

kontakten informerats om att studiens fokus låg just på den positiva, kompetensutvecklande 

sidan av föräldraledigheten. Vi anser dock att det överväldigande fokus på de berikande 

sidorna av föräldraledigheten som intervjupersonerna uppvisade som respons på den 

inledande öppna frågan antyder att de intervjuade faktiskt upplevt mestadels positiva effekter 

av att återgå till arbetet. 

 Greenhaus och Powell (2006) konstaterar i sin forskning om hur man prioriterar mellan 

arbete och familj i konfliktsituationer att det bara är för individer som värderar sitt arbete högt 

som värderingen av familjelivet påverkar hur benägna de är att prioritera det sistnämnda. En 

möjlig tolkning av detta är att det är först när man kan finna glädje och mening i båda dessa 

centrala områden i livet som man kan fördela sin tid mellan dem på ett eftertänksamt och 

reflekterande sätt. Här kan man dra en parallell till att många av våra intervjupersoner talar 

om hur de under och efter föräldraledigheten utvecklat sin närvaroförmåga, att så att säga 

kunna vara på jobbet när de är på jobbet och vara med familjen när de är med familjen. 

 

 

Multipla roller 

Mycket av den kompetensutveckling som våra intervjupersoner beskriver att de upplevt under 

föräldraledigheten har att göra med att de agerar i en ny roll, nämligen den som förälder. 

Samtidigt har de en latent roll som yrkesverksam, som åter blir aktiv när föräldraledigheten 

tar slut. Föräldraledigheten är således en chans att helhjärtat få fokusera på rollen som 

förälder. Eftersom våra intervjupersoner när vi träffade dem redan var tillbaka i arbetet så var 

såväl rollen som förälder som den som yrkesverksam aktiv för samtliga. Flera av de 

kompetenser och förmågor som våra intervjupersoner talade om att de har utvecklat under 

föräldraledigheten påminner också om de positiva effekter av att inneha multipla roller som 

konstaterats i tidigare forskning. Många av våra intervjupersoner pratade om vikten av att ha 

både rollen som förälder och rollen som yrkesverksam som tydliga motvikter till varandra. De 

talade om hur kvalitet inom det ena området gav ökad tillfredsställelse i det andra och vice 

versa. Detta går i linje med Barnett och Hydes (2003) tredje princip om att rollkvalitet är 

avgörande för huruvida multipla roller ger positiva effekter för individen eller inte. Eventuella 

fördelar från multipla roller beror enligt Barnett och Hyde (2001) också på hur många roller 
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man har och hur mycket tid man lägger på varje roll. Våra intervjupersoner talade ofta om det 

är viktigt att ha en tydlig gräns mellan rollerna för att kunna samla kraft i den ena och på så 

sätt kunna gå stärkt in i den andra.  Både Sieber (1974) och Barnett och Hyde (2003) talar om 

buffertroller, som mer eller mindre innebär att om man känner en otillfredsställelse i en roll 

kan man hämta kraft från en annan roll. Individen har genom att inneha flera olika roller en 

större möjlighet att handskas med de svårigheter som kan uppstå i någon av rollerna.  

 Något som ofta har nämnts av våra kvinnliga intervjupersoner är att de i samband med 

återkomsten till arbetet upplevt en känsla av att få en ny betydelse i sin roll som yrkesverksam 

och att denna betydelse ger en annorlunda tillfredsställelse jämfört med den de känner i 

föräldrarollen. Många har uttryckt att de känt sig lätt uttråkade i slutet av sin föräldraledighet 

eftersom det har funnits en brist på stimulans och vuxenkontakt. Denna stimulans är något de 

behöver för att känna sig kompetenta och behövda. Sieber (1974) anser att människan har ett 

behov av att känna sig kompetent och behövd och att möjligheten att få dessa behov uppfyllda 

ökar med antalet roller. Att det är våra kvinnliga intervjupersoner som tar upp den här 

aspekten kan, som tidigare nämnts, bero på att föräldraledigheten för kvinnor vanligtvis 

infaller samtidigt som föräldraskapet, och att de därför ofta har en längre period av frånvaro 

från yrkesrollen jämfört med männen.   

 Det unika i föräldraledigheten ligger som redan nämnts i att den utgör en möjlighet att 

fullt ut få fokusera på en enda roll i livet, innan man återgår (eller övergår för första gången) 

till att ha flera mycket betydelsefulla roller. I Marks och MacDermids (1996) teori om 

rollbalans är just fullt fokus på varje roll man befattar sig med (det som även kallas för 

medveten närvaro) anledningen till att balans mellan rollerna kan uppnås. Möjligheten att få 

fokusera på en roll under föräldraledigheten, liksom den ökade förmågan till närvaro både på 

arbetet och i hemmet som upplevs när denna period är förbi, löper också som en röd tråd 

genom i princip samtliga våra intervjupersoners resonemang. Kanske är föräldraledigheten till 

stor del en möjlighet att träna upp en förmåga till full närvaro. Marks och MacDermid (1996) 

anser att denna förmåga är en förutsättning för vad som för våra intervjupersoner utgör den 

stora aktuella utmaningen – att balansera två lika viktiga roller i livet. Insikten om vikten av 

att kunna balansera rollen som förälder mot rollen som yrkesverksam är också den central i 

nästan samtliga intervjupersoners berättelser. Intressant att notera är också att fler av våra 

intervjupersoner gör en koppling mellan balans i livet och arbetsprestation, vilket ligger väl i 

linje med de korrelationer mellan rollbalans och arbetsprestation som Marks och MacDermid 

(1996) påvisat. 
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 Många av de förmågor som våra intervjupersoner beskriver att de utvecklat under 

föräldraledigheten påminner om de som Ruderman m. fl. (2003) konstaterar kan främjas 

genom föräldraskap. Bland de förmågor som såväl våra intervjupersoner som deltagarna i 

Ruderman med fleras (2003) studie rapporterar märks simultankapacitet, ökad empati och 

förståelse samt motiverande egenskaper. Även i Zubrzyckis (1999) studie rörande vilka 

förmågor som stärks och utvecklas genom föräldrarollen finns resultat som liknar våra egna. 

Också i denna studie påvisades ökad empati, och dessutom en ökad förmåga att sätta gränser 

samt en ökad trygghet i yrkesrollen. En möjlig tolkning av att dessa studiers resultat liknar 

våra egna är att stärkandet av just de här förmågorna i första hand bör tillskrivas 

föräldraskapet som sådant snarare än föräldraledigheten. Å andra sidan är det rimligt att anta 

att de föräldrar som figurerar i studierna av Ruderman m.fl. (2002) och Zubrzycki (1999) 

åtminstone under en kortare period har varit föräldralediga, särskilt som alla utom en 

deltagare var kvinnor. Eftersom varken Ruderman m.fl. (2002) eller Zubrzycki (1999) tycks 

ha gjort några försök att skilja ut påverkan från föräldraledighet från påverkan från 

föräldraskap så kan egentligen inga slutsatser om vilken kompetensutveckling som beror på 

det först- respektive sistnämnda dras utifrån dessa studier. 

 

Studiens begränsningar 

Willig (2001) hävdar att det inte är meningsfullt att applicera de begrepp som traditionellt 

används för att säkerställa god kvalitet inom kvantitativ psykologisk forskning (reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet m.m.) på kvalitativ forskning. Denna studie gör inte heller några 

anspråk på att presentera resultat som är generaliserbara till någon annan kontext än den 

undersökta. Trots detta bör man notera att våra intervjupersoner på många sätt tillhör en 

mycket homogen grupp. Samtliga tillhör traditionella tvåkönade äktenskap och är av 

nordeuropeiskt ursprung. Ensamstående människor, personer i samkönade par eller människor 

från andra delar av världen skulle kunna tänkas ha mycket annorlunda upplevelser av 

föräldraledigheten som kompetensutvecklande period i livet. Det är också viktigt att 

uppmärksamma att samtliga våra intervjupersoner tillhör samma organisation, och att man 

inom denna tycks ha arbetat förhållandevis länge och hårt med att profilera sig som ett 

familjevänligt företag. Detta aktiva arbete med familjfrågor kan förstås också ha spelat in i att 

vi fick förfrågan om att undersöka just ämnet föräldraledighet som en tillgång för företaget 

från vår kontaktperson inom organisationen. 

 Vi tog oss an denna studie med målet att identifiera vilka positiva effekter 
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föräldraledighet kan ha för en individs yrkesutövande, mer specifikt vilka kompetenser och 

förmågor som utvecklas under denna period som kan vara individen till hjälp i yrkesrollen. 

Denna uteslutande fokusering på positiva aspekter kan givetvis ha påverkat vår förförståelse 

kring det fenomen vi ville undersöka (d.v.s. föräldraledigheten).  Det är möjligt att vi på mer 

eller mindre subtila sätt påverkat våra intervjupersoners rapportering i en mer positiv riktning 

än vad som hade varit fallet om vi haft en mer neutral utgångspunkt. Det finns också en risk 

att vi i analysen tolkat vissa uttalanden som mer odelat positiva än vad intervjupersonerna 

avsett. Vi har dock försökt begränsa sådana effekter, bl.a. genom att använda oss av talrika 

och relativt utförliga citat i vår resultatdel. 

 Willig (2001) råder kvalitativa forskare att presentera preliminära analyser av det material 

som samlats in genom intervjuer för dem som deltagit i dessa, för att ge dem en chans att 

avgöra hur väl forskarens tolkningar stämmer med deras egna upplevelser (så kallad 

deltagarvalidering). Av tidsskäl hade vi ingen möjlighet att någon deltagarvalidering, vilket 

kan ha ökat inflytandet från vår egen förförståelse på resultatet. En annan faktor som kan ha 

bidragit till en ökad påverkan från vår förförståelse är att varje författare genomförde sex 

intervjuer var på egen hand, och att samma författare som utfört en intervju stod för 

utskrifterna av den. Även detta beslut togs huvudsakligen av tidsmässiga skäl.  

 I analysen av våra intervjuer använde vi oss av vissa tekniker från grounded theory 

(Strauss & Corbin, 1998). En mer regelrätt tillämpning av grounded theory genom hela 

forskningsprocessen hade kunnat minska inflytandet från vår förförståelse och ge analysen en 

större vetenskaplig trovärdighet. Enligt Strauss och Corbin (1998) är ett sådant förfarande att 

föredra framför ett selektivt användande av vissa tekniker. Av skäl som angivits i 

metodavsnittet valde vi trots detta att kombinera valda delar av grounded theory med andra 

metoder. Kvale (1997) hävdar att en sådan ad hoc-användning av olika angreppssätt och 

tekniker troligtvis är det vanligaste sättet att analysera inom kvalitativ forskning. Vi har också 

ansträngt oss för att minska inflytandet av vår förförståelse på resultatet, inte minst genom att 

samtliga delar i kodningen genomfördes av båda författarna på varsitt håll, och att vi sedan 

förde utförliga diskussioner för att nå fram till en gemensam tolkning.  

 Det faktum att idén till studien uppkom i dialog med en av det undersökta företagets 

anställda, som sedan blev vår kontaktperson inom företaget, skulle kunna ses som 

problematiskt. För att minska eventuell påverkan på studiens utförande och genomförande var 

författarna från början tydliga med att samtliga led i undersökningen skulle utföras av 

författarna själva, inklusive frågeställningens slutgiltiga formuleringar. Vi upplevde inte heller 
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några som helst försök från vår kontaktpersons sida att påverka vare sig utformningen eller 

genomförandet av studien. Som nämnts ovan ansvarade dock kontaktpersonen för uppsökande 

av och initial kontakt med intervjupersonerna. Detta berodde på att det var nödvändigt att 

använda företagets interna databas för att ta reda på vilka medarbetare som varit 

föräldralediga och hur länge. En möjlig nackdel med detta förfarande är att någon 

intervjuperson kan ha känt sig pressad att deltaga eftersom kontakten togs av en annan 

anställd på företaget snarare än av två studenter. I övrigt bör dock inte denna inblandning från 

vår kontaktperson på företaget ha påverkat studiens resultat i någon större utsträckning. 

  

Rekommendationer till vidare forskning 

Vi ville genom våra semistrukturerade intervjuer nå förståelse för vilka kompetenser man 

utvecklar under föräldraledigheten. Våra resultat visar att det är svårt att skilja ut 

föräldraskapet från föräldraledigheten, framför allt för våra kvinnliga deltagare. Detta skulle 

kunna bero på att för de flesta kvinnor inleds föräldraskapet och föräldraledigheten samtidigt, 

medan de flesta män inleder sin föräldraledighet vid en senare tidpunkt än vid barnets födsel. 

Vi vill därför rekommendera att man i framtiden gör studier med enbart män för att på ett 

tydligare sätt se vilka specifika förmågor och kompetenser som utvecklas just under 

föräldraledigheten. Sådan forskning bör dock kompletteras med vidare forskning om kvinnors 

upplevelser av föräldraledighetens kompetensutvecklande potential, där man på andra sätt 

försöker komma åt det unika i denna period. 

 Framtida forskning med fokusgrupper skulle kunna komplettera denna studie. Med 

fokusgrupper skulle man kunna få en ytterligare fördjupad förståelse för de kompetenser som 

utvecklats. Vi fick ofta höra av intervjupersonerna att de aldrig hade tänkt på vilka förmågor 

och kompetenser som utvecklades under föräldraledigheten förrän de tillfrågades om att vara 

med i studien. Med fokusgruppens möjliggörande till dialog mellan deltagarna tror vi att den 

kompetensutvecklande potentialen i föräldraledigheten skulle bli ännu tydligare för såväl 

forskare som deltagare i studien. 

 Alla våra intervjupersoner arbetade inom samma koncern och var av nordeuropeiskt 

ursprung. Det hade därför varit intressant att göra liknande forskning i andra organisationer 

och med deltagare av annat ursprung. Detta hade kunnat ge en mer mångfacetterad bild av 

kontextens betydelse för de förmågor som utvecklas. 

 Tidigare forskning har visat att personlighetsfaktorer har betydelse för uppkomsten av 

konflikt, underlättande och berikande mellan arbete och familj (Wayne m. fl., 2004; Boyar & 
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Mosley, 2007, Aryee et al., 2005). Framtida forskning bör undersöka hur personlighet och 

andra individfaktorer påverkar enskilda människors utveckling under föräldraledigheten samt 

deras möjlighet att tillämpa de förmågor och kompetenser som eventuellt utvecklats under 

denna i sin yrkesroll. 

 Denna studie konstruerades ursprungligen som svar på ett företags undran om hur man 

kan använda sig av föräldraledig personal som en intern resurs. En sådan utgångspunkt vilar 

åtminstone delvis på ett ekonomiskt lönsamhetstänkande. I framtida studier hade det varit 

intressant att undersöka hur man i ett företags arbete kring föräldraledig personal väger 

ekonomiska för- och nackdelar mot exempelvis de anställdas välmående. 

 

Rekommendationer till Human Resources 

Flera av våra intervjupersoner uttryckte att intervjun de deltog i gjorde dem uppmärksamma 

på kompetensutvecklande aspekter av föräldraledigheten som de inte tidigare varit medvetna 

om. Någon form av reflekterande samtal med anställda som nyligen återvänt från en 

föräldraledighet skulle således vara ett sätt att göra de anställda själva medvetna om att de 

faktiskt kan ha tillgodogjort sig förmågor av relevans för deras yrkesroll under frånvaron från 

arbetsplatsen. Dessutom skulle det fungera som en möjlighet för organisationen att fånga upp 

sådana förmågor och uppmuntra till tillämpning av dessa.   

 Möjligheten till att ha en balans i livet, där både arbete och familj tillåts ta plats, var av 

stor betydelse för i princip samtliga deltagare i studien. Med anledning av detta anser vi att 

organisationer bör anstränga sig att underlätta denna balansakt för sina anställda. Möjlighet 

till flextid, god framförhållning från organisationens sida och tydligt definierade 

arbetsuppgifter kan vara vägar att uppnå detta. 
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Bilaga 1: 1 

 

Intervjuguide 

 
1) Hur är det att komma tillbaka till arbetet efter en föräldraledighet? 

- Hur upplevde du övergången mellan att vara föräldraledig och att börja arbeta 
igen? 

- Var något särskilt svårt? Var något särskilt lätt? 
 

2) Vad hade kunnat underlätta övergången från föräldraledighet till arbete för dig? 
- Hur hade företaget kunnat underlätta för dig? 
- Om företaget underlättade för dig, på vilket sätt skedde detta? 
- Vad hade du själv kunnat göra för att underlätta övergången? 
 

3) Tycker du att du har lärt dig något under föräldraledigheten som du skulle kunna ha 
användning för i ditt arbete? 

- Vad är det för något du har lärt dig? 
- Konkreta exempel (förmågor). 

 
4) Har du fått användning för det du har lärt dig under föräldraledigheten i ditt arbete? 
  

Om ja: 
- På vilket sätt? 
- Konkreta exempel (situationer). 

 

Om nej:  
- Vad skulle krävas för att du skulle kunna använda sig av det du lärt dig som 

förälder i ditt arbete? 
- Vad skulle företaget kunna göra för att hjälpa dig att använda dig av det du lärt 

dig? 
- Vad skulle du själv kunna göra? 

 

 

Om de är föräldralediga för minst andra gången: 
- Har det blivit lättare eller svårare att komma tillbaka till arbetet efter 

föräldraledigheten? 
- Har det blivit lättare eller svårare att överföra förmågor hemifrån till arbetet? 

 

 

 



50 

 

Bilaga 1:2 

 

Generell bakgrundsinfo: 

 

Namn 

Kön  

Ålder 

Bostadsort 

Civilstånd 

Formell utbildning 

 

Specifik bakgrundsinfo: 

 

Antal barn 

Barnens ålder 

Antal föräldraledighetsperioder samt dessas längd 

Position i företaget 

Sysselsättningsgrad samt arbetstider – före och efter föräldraledighet 

Antal år i organisationen 

Antal år i yrkeslivet 

Del av vårdnaden vid eventuell skilsmässa 
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Bilaga 2: 1 

 

Intervjuguide, pilotintervjuer 

 
1) Hur är det att komma tillbaka till arbetet efter en föräldraledighet? 

- Hur upplevde du övergången mellan att vara föräldraledig och att börja arbeta 
igen? 

- Var något särskilt svårt? Var något särskilt lätt? 
 

2) Vad hade kunnat underlätta övergången från föräldraledighet till arbete för dig? 
- Hur hade företaget kunnat underlätta för dig? 
- Om företaget underlättade för dig, på vilket sätt skedde detta? 
- Vad hade du själv kunnat göra för att underlätta övergången? 
 

3) Tycker du att du har lärt dig något som förälder som du skulle kunna ha användning 
för i ditt arbete? 

- Vad är det för något du har lärt dig? 
- Konkreta exempel (förmågor). 

 
4) Har du fått användning för det du har lärt dig som förälder i dit arbete? 
  

Om ja: 
- På vilket sätt? 
- Konkreta exempel (situationer). 

 

Om nej:  
- Vad skulle krävas för att du skulle kunna använda sig av det du lärt dig som 

förälder i ditt arbete? 
- Vad skulle företaget kunna göra för att hjälpa dig att använda dig av det du lärt 

dig? 
- Vad skulle du själv kunna göra? 

 

 

Om de är föräldralediga för minst andra gången: 
- Har det blivit lättare eller svårare att komma tillbaka till arbetet efter 

föräldraledigheten? 
- Har det blivit lättare eller svårare att överföra förmågor hemifrån till arbetet? 
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Bilaga 2:2 

 

Generell bakgrundsinfo: 

Namn 

Kön  

Ålder 

Bostadsort 

Civilstånd 

 

Specifik bakgrundsinfo: 

Antal barn 

Antal föräldraledighetsperioder samt dessas längd 

Position i företaget 

Sysselsättningsgrad samt arbetstider – före och efter föräldraledighet 

Antal år i organisationen 

Antal år i yrkeslivet 

Del av vårdnaden vid eventuell skilsmässa 

 

 

 

 

 

 


