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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka om och hur kvinnor upplever att deras föräldraskap och 

föräldraledighet har påverkat deras arbetssituation i förhållande till tre förutbestämda 

huvudteman: löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. Syftet var 

även att undersöka vad kvinnorna ansåg vara de bakomliggande faktorerna till deras 

upplevelser.  Studien var av kvalitativ ansats då vi strävade efter att få en sådan djup förståelse 

och beskrivning av fenomenet som möjligt. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade 

intervjuer med tio kvinnor som analyserades med en tematisk analys. Resultatet visade att 

upplevelserna var både negativ och/eller positiv och att kvinnor upplevde att deras 

arbetssituation kan påverkas negativt av föräldraskap och föräldraledighet. I studien 

uppmärksammas två specifika underteman som samtliga kvinnor ansåg vara de främsta 

bakomliggande orsakerna till deras upplevelser: förena arbete med föräldraskap och chefen. 	

	

Nyckelord: Könssegregerad arbetsmarknad, jämställdhet, föräldraskap, föräldraledighet 	
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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate whether and how women feel that their parenting 

and parental leave have affected their work situation in relation to three predetermined main 

themes: wage development, career opportunities and the mental health condition. The purpose 

was also to investigate what women considered as the underlying factors to their experiences. 

The study was of a qualitative approach as we strived to get such a deep understanding and 

description of the phenomenon as possible. The data collection consisted of semi-structured 

interviews with ten women who were analyzed with a thematic analysis. The result showed that 

the experiences were both negative and / or positive and that the women felt that their work 

situation could be adversely affected by parenting and parental leave. In the study, two specific 

sub-themes were considered to be the main underlying causes of their experiences: unite work 

with parenting and the manager. 	

	

Keywords: Gender segregated labor market, gender equality, parenthood, parental leave	
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Förord 
	

Vi vill i första hand rikta ett enormt stort tack till de kvinnor som ställt upp på intervjuer och 

delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser av sin arbetssituation i samband med deras 

föräldraskap och föräldraledighet. Intervjuerna har bidragit till att utföra denna studie. Vi vill 

även tacka vår handledare William Montgomery, på högskolan i Gävle, för stöd under arbetets 

gång. 	
 
 
Gävle, maj 2019 
 
Jenny Svensson och Klara Zetterberg 
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Introduktion 
	

Könssegregation och diskriminering har varit en del av den svenska arbetsmarknaden och 

arbetslivets strukturer sedan mer än hundra år tillbaka då kvinnor exkluderades från arbete. 

Trots att kvinnor idag utgör ungefär hälften av arbetskraften och välkomnas inom alla typer av 

branscher, lever fortfarande gamla manspräglade strukturer kvar och missgynnar i synnerhet 

kvinnor i arbetslivet (Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden, 2004). 

Könssegregerade mönster sker i olika omfattning i arbetslivet och handlar om att kvinnor och 

män återfinns inom olika yrken och i olika utsträckning avancerar till högre positioner (Elwér, 

Harryson, Bolin & Hammarström, 2013). Könssegregationen har både horisontella, vertikala 

och primära aspekter. Den horisontella aspekten avser dominans inom de olika branscher och 

yrken som kvinnor och män arbetar inom och den vertikala aspekten avser de hierarkiska 

skillnaderna i deras arbeten som exempelvis chefspositioner (García-Ael, Cuadrado & Molero, 

2018). Inom den vertikala aspekten pratas det även om ett osynligt karriärhinder som kvinnor 

stöter på, ett så kallat glastak. Det handlar om att kvinnor på ett systematiskt sätt inte når lika 

långt i sina karriärer på grund av dolda könsmönster, vilket är en bidragande orsak till sämre 

karriär- och löneutveckling för kvinnor samt en av orsakerna till de löneskillnader som råder 

mellan kvinnor och män idag (Akpinar-Sposito, 2013). Den primära aspekten syftar till 

uppdelningen av det betalda och obetalda arbetet i hemmet samt skillnaderna i uttag av 

föräldradagar mellan kvinnor och män, vilket ger effekt på kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden. Könssegregerat mönster kan ses som en förklaring till hur och varför könet 

har en avgörande betydelse för hur mycket respektive kön arbetar, hur det värderas i lön och 

för hur karriärmöjligheterna ser ut (Bengtsson & Berglund, 2017). 	

	

Sverige är ett land med ett generöst välfärdssystem och anses vara ett av de mest jämställda 

länderna i världen (World Economic Forum, 2016).  Sedan 1979 har Sverige en upprättad 

jämställdhetslag som avser att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Främst riktar sig 

denna lagstiftning till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet (Jämställdhetslagen, SFS 

1991:433). Den svenska familjepolitiken tillåter kvinnor att både arbeta och skaffa barn då 

stödet finns genom exempelvis flexibla arbetslösningar, semestrar och sociala förmåner som 

främjar möjligheten till att kunna kombinera föräldraskap och arbete. Trots det råder 

ojämställdhet på arbetsmarknaden, där främst kvinnor behandlas annorlunda på grund av sitt 

kön. För att få en mer jämställd arbetsmarknad är därför en central jämställdhetsfråga att 

kvinnor och män ska fördela ansvar för hem och barn lika. Ett jämnt fördelat uttag av 
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föräldrapenning är något som brukar lyftas i debatten, då med fokus på att män ska öka sitt 

uttag av föräldradagar (SCB, 2007). 	
Sverige har en föräldralagstiftning som möjliggör för både mödrar och fäder att vara 

föräldralediga. Tillsammans har föräldrar rätt att ta ut 480 dagar föräldraledighet, varav 90 

dagar är reserverade för respektive förälder (Försäkringskassan, 2019). Enligt en undersökning 

gjord av Statistiska centralbyrån 2017 tar kvinnor ut 72% av antalet ersatta dagar i 

föräldraförsäkring och män 28% (SCB, 2019). Förhållandet mellan kvinnors och mäns 

användning av föräldraledighet på arbetsplatser ger en antydan på hur könsskillnader gällande 

familjeansvar ser ut (SCB, 2007). Den svenska regeringens övergripande mål i 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det 

kommer till betalt arbete samt att det ska vara en jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet (Regeringen, 2018). Enligt Jämställdhetsutredningen (2015) så utför kvinnor 

och män hushållsarbete i relativt lika stor utsträckning innan de flyttar ihop, men den totala 

tiden för hushållsarbete ökar däremot betydligt för kvinnor när de blir föräldrar. I genomsnitt 

utför kvinnor avsevärt mycket mer hushållsarbete än vad män gör, vilket tyder på att 

regeringens mål inte uppnås i dagens samhälle.  	

	

En föräldraledighet har visat sig kunna medföra konsekvenser för kvinnors fortsatta 

arbetslivskarriär, framförallt i chanser till avancemang i karriär och löneutveckling (Hideg, 

Krstic, Trau, & Zarina, 2018). En rad olika faktorer har genom tidigare studier visat sig vara 

bakomliggande orsaker till att en föräldraledighet medför negativa effekter för kvinnornas 

arbetskarriär. Än idag går det att urskilja tydliga mönster av förväntningar på kvinnor och män, 

där de traditionella könsrollerna lever kvar. Enligt Spiteri och Borg Xuereb (2012) finns det 

förväntningar på hur kvinnor ska agera och förhålla sig till föräldraledighet. Att stanna hemma 

från arbetet för att ta hand om barnen ses främst vara kvinnans ansvar snarare än mannens, 

vilket till stor del beror på hur stödet för jämställdhet råder i samhället samt hur 

organisationskulturen ser ut på arbetsplatsen. Tidigare studier visar på att förväntningarna på 

män till största del avgörs utifrån stereotypa normer där en föräldraledighet ses som negativt 

för status och makt, vanligast förekommande för män i ledarpositioner. Fäder har i tidigare 

forskning uppgett att de upplever att företagskulturen inte stödjer dem att ta ut sin 

föräldraledighet vilket har lett till att män har ett lägre uttag av föräldradagar (Gartzia, Sánchez-

Vidal & Cegarra-Leiva, 2018). På grund av dessa könsnormer är bland annat yrkesval och 

arbetsfördelning i hemmet något som ifrågasätts om det verkligen finns möjlighet att välja. 

Kvinnor söker i större utsträckning arbeten med högre förväntad balans mellan arbete och 

privatliv än vad män gör, vilket begränsar kvinnors yrkesval (Barbulescu & Bidwell, 2013). 	
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En annan aspekt som visat sig medföra risker för utfallet av kvinnornas karriärer är 

längden på avbrottet från arbetet. Bland annat riskerar deras mänskliga kapital att försämras då 

ett avbrott från arbete kan leda till förlorad yrkeskompetens och kunskap (Aisenbrey & E. 

Fasang, 2016). Den svenska föräldraförsäkringen och föräldrapenningen ger i positiv 

bemärkelse möjlighet till en lång föräldraledighet men bidrar i en negativ aspekt till ett längre 

avbrott från arbetet, vilket ses om en kvinnofälla och ett ”moderskapsstraff” (Gartzia, Sánchez-

Vidal & Cegarra-Leiva, 2018). Huruvida kvinnorna har möjlighet att välja längden på sin 

föräldraledighet beror också på flertalet aspekter. De vanligaste faktorerna som föräldrar 

uppgett som avgörande för längd och uppdelning av föräldraledighet är familjens ekonomiska 

situation, möjligheten för fadern att vara borta från sitt arbete samt moderns önskemål utifrån 

sin arbetssituation och möjligheter (SCB, 2007). 	
Avbrottet från arbetet kan medföra en rad olika påföljder för kvinnorna i förhållande till 

deras arbetssituation. Enligt Försäkringskassans studie om föräldraförsäkring och 

föräldranormen (2014) är bland annat mäns uttag av föräldrapenning en avgörande faktor för 

kvinnors löneutveckling. Hur snabbt kvinnor kan komma tillbaka till den inkomst de hade innan 

sin graviditet beror på hur mycket föräldraledighet männen tar ut. Om de tar ut 0-20% av 

föräldrapenningen skulle det ta kvinnorna 5 år att komma tillbaka och efter 8 år skulle 

inkomsten ökat med 24% jämfört med inkomsten innan graviditeten. Om männen skulle ta ut 

80-100% föräldrapenning skulle det istället ta 2 år för kvinnorna att komma tillbaka och efter 

8 år skulle inkomsten ökat med 77% (Försäkringskassan, 2014). 	
Arbetsgivarens bemötande och förväntningar gentemot längden på föräldraledigheten 

har även visat sig vara av betydelse för kvinnornas möjligheter till kompetensutveckling. 

Förväntningar på framtida arbetsinsatser kan komma att kopplas till längden på avbrottet utifrån 

arbetsgivarens tycke gällande vad en lång och en kort föräldraledighet signalerar (SCB, 2007). 

Till exempel kan kvinnor som väljer en kort föräldraledighet förutses vara mer intresserade av 

att satsa på karriär även efter sin föräldraledighet medan en kvinna som tar ett långt avbrott kan 

ses som en förutsägelse för framtida frånvaro i form av vård av sjukt barn eller önskan om att 

arbeta deltid (Hideg, Krstic, Trau, & Zarina, 2018). Könsstereotypiska förväntningar från 

arbetsgivarens sida kan även komma att påverka kvinnors professionella bild negativt. Tidigare 

studier visar på att karriärinriktade kvinnor som blivit föräldrar tenderar att uppleva att deras 

professionella bild tas ifrån dem då de förväntas anta en annan social roll som moder (Little, 

Smith Major, Hinojosa & Nelson, 2015). Vidare menar Little et al. (2015) att dessa kvinnor 

ofta upplever en fruktan över att förlora sin status på arbetet och börjar därför fokusera på hur 

de ska behålla sin professionella bild genom att planera tidig återgång till arbetet. Det framkom 

även att dessa kvinnor önskar att de kunde värderas lika och ses som samma person som de var 
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innan de var gravida och fick barn. I Sverige finns ett brett politiskt stöd som förväntas verka 

för att förhindra att kvinnor diskrimineras på sådana grunder. En lagstadgad insats är till 

exempel att varje arbetsgivare med minst 25 anställda är skyldig att upprätta en 

jämställdhetsplan som ska förhindra könsdiskriminering och främja jämställdhet på 

arbetsplatsen (Jämställdhetslagen, SFS 1991:433).	

	

Könssegregation visar på ojämlikhet i arbetslivet i förhållande till möjligheter, tillgång till 

tjänster samt fördelning av resurser och förmåner (McCarthy, Cleveland, Hunter, Darcy & 

Grady, 2013). Huruvida kvinnor behandlas gentemot jämställdhet i arbetslivet är därmed av 

stor vikt att ta hänsyn till då ojämlikhet och missgynnande kan komma att påverka deras 

mentala hälsa negativt.  

Enligt Världshälsoorganisationen definieras mental hälsa som ett tillstånd av 

psykiskt välbefinnande där varje individ kan klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt 

och bidra till samhället (Folkhälsomyndigheten, 2019). Vidare beskrivs mental hälsa som något 

mer än avsaknad av psykisk störning. Det handlar om en balans mellan inre upplevelser och det 

sociala sammanhanget individen lever i, där individen har förmåga att tänka, lära och förstå 

sina inre känslor och andras reaktioner (WHO, 2019). Det mentala hälsoproblemet som 

innefattar känslotillstånd såsom oro, ångest och stress är av stor betydelse för folkhälsan i 

samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2019). Tidigare forskning har visat på att konflikten mellan 

arbete och familjeliv har ett betydande samband med det mentala hälsotillståndet, främst 

gällande stress och utbrändhet (Nilsen, Skipstein & Demerouti, 2016). Vidare menar Nilsen et 

al. (2016) på att omständigheterna kring möjligheten att förena föräldraskap med arbete är 

avgörande faktorer till det mentala hälsotillståndet, något som är specifikt förekommer bland 

kvinnor som återgått i arbete efter att de blivit föräldrar.  

Balansen mellan att kunna förena familjeliv med arbete är en bidragande faktor till att 

kvinnor i större utsträckning tvingas arbeta på en lägre sysselsättningsgrad och därmed är 

överrepresenterade inom deltidsarbete (SCB, 2007). Kvinnor som blivit föräldrar begränsas i 

att uppnå kontroll då balansen mellan arbete, barnomsorg och hushållsarbete inte tillåter dem 

att arbeta heltid och avancera i tjänst i lika stor utsträckning som innan de blev föräldrar 

(McCarthy, Cleveland, Hunter, Darcy & Grady, 2013). Forskning visar även på att kvinnor är 

mer villiga att lämna betalt arbete eller sänka sin arbetstid för vård och hemarbete än vad män 

är (Gartzia, Sánchez-Vidal & Cegarra-Leiva, 2018).	
Heltidsarbete och specialisttjänster anses vara något som förhöjer självkänsla och 

personlig kontroll, vilket har visat sig leda till ett förbättrat mentalt hälsotillstånd. Att kvinnor 

i större utsträckning än män fråntas dessa möjligheter har dels stor påverkan på det mentala 
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hälsotillståndet men även på den individuella lönen, deras kompetensutveckling, 

karriärmöjligheter, socialförsäkring och i senare skede deras pensioner 

(Jämställdhetsutredningen, 2015). Tidigare forskning visar på att kvinnors mentala 

hälsotillstånd riskerar att påverkas av den ekonomiska tryggheten som minskas då en 

föräldraledighet bidrar till färre års arbetserfarenhet och löneutveckling för mödrarna jämfört 

med de manliga kollegorna och kvinnliga kollegorna utan barn (Frech & Damaske, 2012). 	

Tidigare forskning visar även på att organisatoriska faktorer spelar en avgörande roll 

för hur medarbetare upplever sin arbetssituation. En god arbetsmiljö med stöd, inkludering och 

delaktighet från chefer har visat sig vara en viktig aspekt för medarbetares välbefinnande. 

Vikten av att känna sig delaktig på arbete har en bidragande roll för hur medarbetarnas mentala 

hälsotillstånd upplevs. Att känna sammanhållning på arbetet och en teamkänsla tillsammans 

med kollegorna har visat sig påverka medarbetares välmående. De som anser sig ha gynnsamma 

arbetsförhållanden upplever i större utsträckning en god mental hälsa (Petrie et al., 2018). 	

	

I denna rapport valde vi att titta på vad tidigare forskning säger om den könssegregerade 

arbetsmarknaden i förhållande till föräldraskap och föräldraledighet. Tidigare forskning visar 

främst på en försämrad arbetssituation för kvinnor avseende jämställdhet i arbetslivet 

(Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden, 2004). En central del i den 

ojämlikhet som råder på arbetsmarknaden är den kvinnliga dominansen av uttag av 

föräldraledighet som visat sig påverka deras löneutveckling, karriärmöjligheter samt deras 

mentala hälsotillstånd (McCarthy, Cleveland, Hunter, Darcy & Grady, 2013). Huvudsyftet med 

denna studie var därför att undersöka om och hur kvinnor som blivit föräldrar och varit 

föräldralediga upplever att deras arbetssituation har påverkats i samband med föräldraskapet 

och föräldraledigheten, i förhållande till löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala 

hälsotillståndet. Det mentala hälsotillståndet syftar i denna studie till känslotillstånd såsom 

stress, oro och prestationsångest kopplat till arbete. Eftersom förväntningar på 

arbetsförpliktelser ses som relaterat till framgång i karriären är det även av stor vikt att 

identifiera bakomliggande orsaker till de negativa effekterna av föräldraskap och 

föräldraledighet (Little, Smith Major, Hinojosa & Nelson, 2015). Därför valde vi även att 

försöka finna vad kvinnorna ansåg som bakomliggande orsakerna till deras positiva och/eller 

negativa upplevelser av sin arbetssituation. 	
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Syfte och frågeställningar	
 

Syftet med studien är att undersöka om och hur kvinnor som blivit föräldrar och varit 

föräldralediga upplever att deras arbetssituation har påverkats i samband med 

föräldraledigheten och föräldraskapet i förhållande till tre förutbestämda teman; 

löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. Syftet är även att undersöka 

vad kvinnorna anser som bakomliggande faktorer till deras upplevelser. 	

	

1. Hur upplever kvinnor att föräldraskap och föräldraledighet har påverkat deras 

arbetssituation i förhållande till löneutveckling, karriärmöjligheter och det 

mentala hälsotillståndet?  

2. Vad anser kvinnor som blivit föräldrar och varit föräldralediga är de 

bakomliggande faktorerna till deras upplevelser och erfarenheter?  

	

Hypotes 	
Kvinnors arbetssituation kan påverkas negativt av föräldraskap och föräldraledighet i 

förhållande till löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. 	
 

 
Metod 

	

Utifrån studiens syfte att undersöka upplevelser och erfarenheter valdes en kvalitativ metod. 

Metoden lämpar sig för studier som avser att finna en djupare förståelse av innebörd och mening 

av det som undersökas (Langemar, 2008). En deduktiv ansats valdes även för denna studie då 

vi genom tidigare forskning kunde urskilja ett antal återkommande premisser för hur kvinnors 

arbetssituation påverkas i samband med föräldraledighet och föräldraskap. Återkommande var 

löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet som vi därmed valde att 

sätta som huvudteman och utgå ifrån. För att få djupare förklaringar och förståelse för 

kvinnornas individuella upplevelser och erfarenheter valdes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Braun & Clarke, 2006).  

	

Deltagare och urval 	
För att göra studien hanterbar och anpassad utefter de resurser och den disponibla tid som fanns 

behövdes en del avgränsningar göras, därav togs ett antal urvalskriterier fram. Samtliga kvinnor 

skulle vara i åldrarna 20–40 år och varit föräldralediga minst en gång oavbrutet i sex månader. 
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Kvinnorna skulle vara tillbaka i samma yrke som innan föräldraledigheten i 0–12 månader. 

Kvinnorna skulle arbeta heltid eller deltid inom yrkesgruppen säljare, inköpare, kommunikatör, 

jurist eller yrke med motsvarande arbetsuppgifter. Avgränsningen till dessa yrkesgrupper 

gjordes för att få ett relativt homogent urval. Dessutom är det inom dessa yrken som kvinnornas 

löner i procent av männens är de lägsta enligt Statistiska centralbyrån (2004). Ytterligare 

kriterium för att inkluderas i studien var att samtliga kvinnor skulle leva i partnerskap med en 

man, vara vårdnadshavare för sitt barn samt berättigade svensk föräldraförsäkring.  	

	

Utifrån de ovan nämnda kriterierna valdes tio kvinnor ut genom ett bekvämlighetsurval (Braun 

& Clarke, 2006). Kvinnorna var i åldrarna 20–40 år och hade en medelålder på 32 år. Sju av 

kvinnorna kontaktades via föräldranätverket f-gruppen på Facebook, där en förfrågan om att 

delta i studien skickades ut. De resterande tre kvinnorna kom vi i kontakt med genom bekanta 

som tipsade om kvinnor i sin omgivning som föll inom ramen för det vi sökte för studien. 

	

Datainsamling 	
Första steget i datainsamlingen bestod av att utforma ett informationsbrev till de potentiella 

kvinnorna som ville delta i studien. Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, 

urvalskriterier samt forskningsetiska överväganden (se bilaga 1). Innan kvinnorna valdes ut 

tilldelades samtliga informationsbrevet samt ett antal frågor att besvara via chattfunktionen på 

Facebook (se bilaga 2). Frågorna ställdes för att göra det möjligt för oss att finna representativa 

deltagare inom ramen för de bestämda kriterierna. 	

	

En intervjuguide utformades utifrån de förutbestämda temana och anpassades för en kvalitativ 

studie. Intervjuguiden innehöll öppna frågor för att ge kvinnorna möjlighet att besvara på 

frågorna med egna ord (se bilaga 3). För att säkerställa att frågorna var relevanta för studiens 

syfte genomfördes två pilotintervjuer med kvinnor som ansågs vara representativa utifrån de 

uppsatta urvalskriterierna. Pilotintervjuerna bekräftade att frågorna besvarade det vi avsåg att 

undersöka och intervjuguiden kunde därefter fastställas. Tio stycken semistrukturerade 

intervjuer utfördes med olika kvinnor vid olika tillfällen, en via ett fysiskt möte och nio via 

telefon. Respektive intervju tog mellan 17–50 minuter med en genomsnittlig tid på 35 minuter. 

Med respondenternas godkännande spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. 

Samtliga intervjuer genomfördes mellan en intervjuare och en kvinna åt gången, varje 

intervjuare genomförde fem intervjuer var.  

Syftet med intervjuerna var att få kvinnorna att berätta öppet och fritt om sina upplevelser 

av sin arbetssituation i samband med föräldraledighet och föräldraskap. För att möjliggöra detta 
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strävade vi efter att få intervjuerna till en öppen och trygg dialog där kvinnorna gavs möjlighet 

att prata runt frågorna för att få igång ett mer naturligt samtal. Vi ställde därför flertalet övriga 

frågor såväl innan som under intervjuns gång samt berättade om oss själva som inte hade med 

studien att göra för att få kvinnorna mer bekväma att prata med oss. För att hålla igång samtalen 

som en dialog snarare än intervjuer med enbart frågor och svar så använde vi oss av öppna 

frågor och undvek i största möjliga mån slutna frågor där kvinnorna endast kunde svara ja eller 

nej. Några av kvinnorna i studien var väl insatta i ämnet och berättade därav utvecklat om deras 

upplevelser vilket innebar att vi inte behövde ställa alla frågor i intervjuguiden. I enstaka fall 

upplevde vi det dock svårare att få igång en naturlig dialog med utvecklade svar vilket medförde 

att intervjuguiden behövde följas noggrannare för att få in det datamaterial vi behövde. 

	

Analys	
Materialet som framkom i studien analyserades med hjälp av en deduktiv tematisk analys 

(Langemar, 2008). Processen i den deduktiva tematiska analysen inleddes med att se till vad 

tidigare forskning och teorier säger om den könssegregerade arbetsmarknaden, i förhållande till 

föräldraskap och föräldraledighet för kvinnor. Utifrån tidigare forskning valdes gemensamt tre 

teman ut; löneutveckling, karriärmöjligheter samt det mentala hälsotillståndet. Temana låg även 

till grund för den gemensamt framtagna hypotesen som var att kvinnors arbetssituation kan 

påverkas negativt i samband med föräldraskap och föräldraledighet i förhållande till 

löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet.	
Efter att temana och hypotesen fastställts utformades en intervjuguide. Intervjuguiden var 

anpassade med frågor till deltagarna och den kontext intervjun skulle handla om (Langemar, 

2008). Nästa steg i analysprocessen bestod av att transkribera materialet som framkom i 

intervjuerna, vilket utfördes av den intervjuare som genomförde respektive intervju. 

Intervjuaren lyssnade igenom varje intervju successivt upprepade gånger för att inte gå miste 

om något i intervjun. Därefter lästes intervjuerna enskilt igenom för att få en överblick av vad 

som framkommit i kvinnornas svar. Samtliga texter lästes sedan igenom gemensamt på ett 

noggrannare och djupare plan. Detta gjordes för att få en förståelse för de enskilda 

upplevelserna och för att kunna finna nyckelord som var relevanta för de tre förutbestämda 

temana. Flera olika nyckelord framkom till en början i analysen men kunde sedan buntas ihop 

till ett färre antal genom att färgkoda återkommande ord och relevanta likheter och skillnader 

mellan kvinnornas upplevelser. Därefter placerades de utvalda delarna från texterna till aktuella 

och överensstämmande teman. Hypotesen testades genom att se om kvinnornas erfarenheter 

och upplevelser överensstämde med vår hypotes. Hade kvinnornas erfarenheter och upplevelser 

inte överensstämt med vår uttalade hypotes och nya teman framkommit i resultatet hade det 
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inneburit att vår hypotes fallit. Slutligen sammanfattades materialet till respektive tema med 

våra egna ord, som därtill låg till grund för tolkningen av resultatet och därmed se om vår 

hypotes stämde (Langemar, 2008). 

	

Forskningsetiska överväganden 	
De potentiella deltagarna informerades i informationsbrevet att deras deltagande är helt 

frivilligt, delvis anonymt samt att uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt. Vidare 

informerades deltagarna att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan samt att deras 

namn och deras arbetsplats inte kommer att benämnas i studien. Det informerades även om att 

materialet avser att användas till en rapport som skrivs av två studenter som läser Personal- och 

arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle. Avslutningsvis upplystes det i informationsbrevet 

om författarnas kontaktuppgifter (Vetenskapsrådet, 2018).  

 

Resultat 
 

Resultatet som framkom genom intervjuerna med de representativa kvinnorna för studien 

presenteras nedan utifrån de förutbestämda temana. Deras subjektiva upplevelser och 

erfarenheter har analyserats och kopplats till respektive tema: löneutveckling, 

karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. Vidare i resultatet presenteras underteman 

med organisatoriska och individuella faktorer som kvinnorna upplevde som bakomliggande 

orsaker till sina upplevelser och erfarenheter.  

	
	
Figur 1. Figuren visar de tre förutbestämda temana samt underteman med de organisatoriska 
och individuella faktorerna som kvinnorna upplevde som bakomliggande orsaker till sina 
upplevelser. 	
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Löneutveckling 

Detta tema omfattar kvinnornas upplevelser och erfarenheter gällande sin individuella 

löneutveckling i samband med föräldraskap och föräldraledighet. 	
Kvinnornas löneutveckling upplevas som antingen oförändrad eller försämrad. De som 

upplevde att deras löneutveckling var oförändrad kunde inte se någon negativ inverkan “Jag 

har inte missat någon lönerevision och jag tror jag har exakt samma möjligheter att påverka 

min lön nu som jag hade innan min föräldraledighet”. Majoriteten av kvinnorna uttryckte dock 

att deras löneutveckling hade påverkats negativt. Lönepåslaget var betydligt lägre för flera av 

kvinnorna i samband med föräldraledigheten gentemot tidigare lönerevisioner. “Hade jag inte 

gått på föräldraledighet så tror jag inte lönegapet för mig hade varit lika stort”	

	

Senaste lönerevisionen så har jag ju inte fått lika högt påslag som jag har 

fått tidigare gånger och det påverkar definitivt av att jag inte har varit på 

plats, så indirekt har det ju med att göra för att jag har varit föräldraledig.	
     Kvinna 9 

	

Prestation på plats. Samtliga kvinnor upplevde att de inte hade någon möjlighet att 

påverka sin lön i samband med föräldraledigheten, oavsett om de hade haft lönesamtal eller inte 

under föräldraledigheten. Upplevelsen till orsaken att löneutvecklingen varit oförändrad eller 

försämrad tror sig samtliga kvinnor bero på att de i samband med föräldraledigheten inte varit 

på plats på arbetet och därmed inte kunnat prestera. De menade på att de inte har kunnat visat 

upp någon prestation som kan ligga till grund för att argumentera om högre lön och därav fanns 

endast möjlighet att få det generella lönepåslaget.	

	
När jag väl är på plats så kan jag ju leverera och visa vad jag går för men det är ju 
svårt att göra det när man inte är där.	

Kvinna 7	
 
Cheferna tycker inte att dom har så mycket att gå på gällande min lön eftersom jag 

har varit borta, så det har ju inte påverkat mig i positiv bemärkning att jag har varit 
hemma (...) Senaste lönerevisionen så har jag inte fått lika högt påslag som jag har 
fått tidigare gånger och det påverkas definitivt av att jag inte har varit på plats. 	

	
Kvinna 9 	
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Några av kvinnorna som hade yrken som erhåller provisionslön uttryckte en försämrad 

löneutveckling och ett bortfall av inkomst. Provisionsbaserad lön innebär att delar av lönen 

baseras på hur väl man presterar och uppfyller mål och kräver därmed att personen arbetar för 

att kunna uppnå det. “Eftersom jag varit borta så har ju provisionen vägt in för den får man ju 

bara om man är på plats på arbetet”.      

   	

Personlig utveckling. Två av kvinnorna tror inte att deras löneutveckling påverkats 

negativt. De tror sig istället kunna motivera för den personliga utveckling som de anser att deras 

föräldraskap har bidragit med. De menade på att utvecklingen som sker genom att bli förälder 

bidrar med egenskaper som går att dra nytta av i arbetslivet också, till exempel som att vara 

mer effektiv. 	

	
Samtidigt som jag har varit borta från jobbet kan jag ju inte säga att jag borde få mer 
lön, men samtidigt så har jag fått utvecklats av att bli mamma, man lär sig massa 
saker under tiden man är föräldraledig. Man är inte samma person, mycket mer 
effektiv nu, annat synsätt än innan föräldraledigheten. 	

Kvinna 1  

	

Karriärmöjligheter 

Detta tema omfattar delar som kvinnorna själva upplevde att en karriär innebar. Kvinnorna 

ansåg att karriär innefattar möjligheten till kompetensutveckling och utbildning samt befordran. 

Kvinnorna uttryckte att möjligheten till att förena föräldraskap och arbete var betydande för 

deras karriärmöjligheter. 	

 

Kompetensutveckling. Upplevelserna gällande möjligheterna till kompetensutveckling 

och utbildning angavs både i positiv och negativ bemärkelse. Några av kvinnorna ansåg sig inte 

erfara någon försämrad situation gällande möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. 

“Mina utvecklingsmöjligheter har absolut inte försämrats i samband med min 

föräldraledighet”. Flera av kvinnorna upplevde däremot en försämrad situation och redogjorde 

för händelser och känslor som påvisade att föräldraskapet och den medföljande 

föräldraledigheten innebar konsekvenser för deras kompetensutveckling.	
Flera kvinnor uppmärksammade känslan av att vara bortglömd och inte längre lika 

attraktiv efter att ha blivit förälder och varit på en föräldraledighet. De menade på att under 

tiden de varit borta från arbetet har den arbetsstatus som de tidigare ansåg sig besitta, gått 

förlorad. Flera av kvinnorna belyste även att de inte längre tilldelades uppdrag/uppgifter i lika 
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stor utsträckning som tidigare samt att de får jobba hårdare för att bli sedda då. Kvinnorna 

menade på att andra kollegor har hunnit blivit synligare under tiden de varit borta. En annan 

bidragande aspekt som de menar påverkar möjligheterna till kompetensutveckling negativt, är 

det ofrånkomliga vabbandet som medför ytterligare frånvaro från arbetet. En av kvinnorna 

berättade att det går att urskilja tydliga mönster av att de som vabbar i större utsträckning väljs 

bort av cheferna vid tilldelning av nya uppdrag och uppgifter.  	
 
Jag tror jag påverkats negativt i alla aspekter på arbetet av att jag gått på 
föräldraledighet (...) Jag upplever att jag glömts bort i möjligheterna att 	
utvecklas på arbetsplatsen och att jag tappat min status på grund av vabb och 
föräldraledighet.	

Kvinna 2	
                                             	

Nu känns det som att jag inte blir tilltänkt längre eller är lika attraktiv för olika 

uppdrag. Det finns andra som har visat framfötterna under tiden jag varit borta så 
jag har blivit bortglömd.	

Kvinna 9  	

	

Flera av kvinnorna uttryckte även vikten av att inte tappa den redan befintliga kunskapen 

för att kunna vidareutvecklas i karriären. Det medförde att kvinnorna upplevde att 

längden på frånvaron från arbetet var en risk för att behöva börja om på nytt vid återgång 

i arbetet. För att öka sina chanser att kunna kompetensutvecklas och komma vidare i 

karriären var valet av längden på föräldraledigheten något som flera av kvinnorna tog 

ställning till. 	

	
Jag behöver hålla mig uppdaterad och vill inte vara borta från jobbet allt för länge 
(...) Ville inte tappa all kunskap jag hade fått.	

Kvinna 7 	
 
Jag ville inte känna att jag kom tillbaka till en ny arbetsplats, därför var jag väldigt 
drivande i kommunikationen med min chef under ledigheten och ville börja jobba 
deltid så fort som möjligt.	

Kvinna 1	
 

Befordran. Samtliga kvinnor nämnde även möjligheten att avancera i tjänst, antingen i 

en horisontell eller vertikal riktning. Upplevelserna gällande deras karriärutveckling i samband 
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med föräldraskap och föräldraledighet resulterade i att den antingen hade backat, stannat av 

eller utvecklats långsammare. ”Min karriär hade däremot utvecklats fortare om jag inte varit 

föräldraledig”.	

Det framkom att flera av kvinnorna upplevde sig ha missgynnats gällande möjligheterna 

till en högre befattning och därav känt att deras karriärutveckling backat. Två av kvinnorna 

nämnde att deras chanser till befordran helt togs ifrån dem i samband med sina 

föräldraledigheter. Den ena kvinnan berättade att hon innan sin graviditet upplevde att cheferna 

hade ett intresse av att lyfta henne i karriären, något som visade sig genom investering i 

kostsamma utbildningar. Några månader innan föräldraledigheten avancerade hon till en 

chefsposition, men tjänsten togs ifrån henne under föräldraledigheten och tillsattes till en 

annan.                                              	

Jag upplevde det som att, skyll dig själv du valde att skaffa barn istället, hela 
situationen blev märklig och jag ville inte komma tillbaka.	

Kvinna 3	
	

En annan kvinna berättade om en liknande situation. Innan sin föräldraledighet fick hon 

indikationer på att hon var näst på tur för att avancera till en chefsposition, men som var tillsatt 

till en annan när hon kom tillbaka. 	
 
Jag fick reda på när jag kom tillbaka att en chefsposition som jag stod i linje för 

innan och under föräldraledigheten hade tillsatts till en annan.	
Kvinna 4	

	

Förena arbete med föräldraskap. Ytterligare en faktor som kvinnorna uttryckte som 

avgörande för deras karriärmöjligheter, var hur deras arbete gick att förena med föräldraskap. 

Hur flexibelt arbetet är, både i tid och med arbetsuppgifter, var något som samtliga kvinnor 

belyste som avgörande för att kunna göra karriär samtidigt som de är föräldrar. De kvinnor som 

upplevde att deras arbete gick att förena uttryckte att deras arbetsplatser gav möjlighet till att 

styra sin egna arbetstid utefter det som passar dem. 	

	
Jag har turen att ha ett arbete där jag inte behöver sitta på min plats 8–17 (…) 
Så länge jag sköter mitt jobb så behöver jag inte vara fysiskt på plats.	
                                                                                              Kvinna 8          	
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Kvinnorna uttryckte även att möjligheten till att välja sysselsättningsgrad var av betydelse då 

flera av dem valde att gradvis trappa upp sitt arbete. Flera hade börjat arbeta på en lägre procent 

och på så sätt successivt kunnat komma tillbaka tidigare till arbetet efter föräldraledigheten. De 

kvinnor som kunde vara på plats på arbetet tidigare upplevde en mer positiv påverkan på deras 

karriärmöjligheter än de kvinnor som arbetade på en lägre procent.                                     	

	
När jag arbetade på 50% kunde jag inte utvecklas så mycket, jag fick inga 

uppdrag då så det krävdes att jag var på plats fler dagar i veckan, när jag började 
jobba 80% procent gick det mycket bättre.	

Kvinna 7	
	

Ytterligare en faktor som ansågs vara betydande för om kvinnorna kunde förena sitt arbete med 

föräldraskap var deras partners inverkan. Samtliga uttryckte att partnern var avgörande främst 

avseende längden på kvinnans föräldraledighet. Huruvida partnern kunde och hade ett intresse 

av att också vara föräldraledig, avgjorde det hur länge kvinnan gick på föräldraledighet. Flera 

kvinnor berättade att de resonerade tillsammans med sin partner om att dela lika på 

föräldraledigheten. 	
 

Första gången tyckte vi att vi delar ungefär på hälften. Dels för att jag behöver 
hålla mig uppdaterad och inte vill vara borta från jobbet allt för länge, så en 

kombination av att inte tappa all kunskap man hade fått och att han också hade 
ett intresse av att vara hemma.	

Kvinna 7	
 

Några av kvinnorna uttryckte däremot att de inte hade något val gällande längden på deras 

föräldraledighet, då partnern inte kunde vara borta från arbetet. I de fall då partnern inte kunde 

vara borta från arbetet ledde det till att kvinnorna behövde vara föräldralediga längre än vad de 

ville. 	
 
Hade inte mycket val, för min man behövde jobba. Det var blandade känslor, 

ursprungsplanen var inte att vara hemma så länge, men nu var jag tvungen (…) 
Du kan inte göra något av det här om du inte har en jämställd partner, för om du 
ska dra hela lasset hemma kan du glömma att ha en karriär. 

Kvinna 4	
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Flera kvinnor belyste även vikten av att ha en jämställd partner för att det överhuvudtaget skulle 

vara möjligt att besitta karriärmöjligheter samtidigt som man bildar familj. De nämnde att ha 

en jämställd partner innebar att fördelningen för föräldraledigheten, vabbandet och 

hushållsarbetet fördelas lika, vilket för några var helt avgörande för deras karriärmöjligheter 

och arbetssituation. 	

	

Personligt driv. Det personliga drivet var något som återkommande belystes bland 

kvinnornas uttalanden gällande sina karriärmöjligheter. De kvinnor som ansåg sig själva ha ett 

personligt driv till utveckling och karriär på arbetet, visade sig uppleva en positiv 

arbetssituation i samband med föräldraskap och föräldraledighet. Deras uppfattning var att 

inställningen till att kunna förena arbete med föräldraskap var avgörande för om det skulle gå 

eller inte. 	
 
Jag tror ingen ens märkt att jag varit frånvarande från arbetet då jag kommunicerat 
med kollegorna via vårt intranät under föräldraledigheten, men det vill ju inte alla 

utan handlar om mitt driv och engagemang till mitt arbete.                            	
               Kvinna 1 	

 
Jag upplever inget negativt utfall av min föräldraledighet gällande 

utvecklingsmöjligheterna, men de tror jag beror på hur jag är som person och att 
cheferna vet att jag är driven till utveckling.	 	 Kvinna 4	

 

En annan kvinna upplevde dock en mer negativ känsla av att karriärutvecklingen handlade så 

mycket om det personliga drivet. Hon menade på att stödet från chefen hade varit betydande 

för utvecklingen men att chefen endast ansåg att det är upp till henne själv i vilken takt hon vill 

utvecklas. 	
                                                                	

Det ligger på mig hur fort jag vill utvecklas och komma framåt (…) Men lite 
stöttning och pushning kan man ju behöva påvägen (…) Jag tror att jag hade 

utvecklats bättre och känt mig mer trygg och självsäker i min roll då.	
Kvinna 7	

Mentala hälsotillståndet 

Detta tema omfattar känslor som kvinnorna upplevde i samband med föräldraskap och 

föräldraledighet i förhållande till deras arbetssituation. Upplevelserna resulterade i olika 
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synpunkter och infallsvinklar från kvinnorna. Majoriteten av kvinnorna ansåg att deras 

mentala hälsa hade påverkats i både positiv och/eller negativ riktning.	

	

 Chefen. Hur relationen till chefen såg ut visade sig ha betydelse för hur kvinnorna 

upplevde deras mentala hälsotillstånd. Hur chefen agerade gällande uppmuntran och jargong 

till föräldraledighet samt hur relationen och kommunikationen under föräldraledigheten var 

upplevde samtliga kvinnor var betydelsefullt. I vilken utsträckning kvinnorna upplevde 

delaktighet, stöttning och inkludering var av betydelse för samtliga kvinnor. Stöttning och 

inkludering kunde innebära att chefen tog initiativ till samtal angående välmående och 

delaktighet i organisationen. Att även bli inbjuden till övriga händelser av chefen som inte 

specifikt syftade till arbetet som exempelvis personalfester ansåg majoriteten av kvinnorna var 

viktigt för att känna inkludering och delaktighet.	

	
Jag är väldigt nöjd med hur min dialog med chefen var under föräldraledigheten, jag 
kände att jag fick stöttning och kände mig inkluderad även fast jag var hemma.	

Kvinna 5	
	

De kvinnor som däremot kände sig osynliga och utbytbara av chefen upplevde ett mer negativt 

mentalt hälsotillstånd. Kvinnorna uttryckte att de kände sig bortglömda och uteslutna på grund 

av föräldraskap och föräldraledighet. De saknade stöttning och inkludering från chefen och 

berättade att den enda kommunikationen de hade under föräldraledigheten berörde 

arbetsrelaterade frågor. Detta visade sig bidra till en ökad upplevd känsla av stress och oro över 

en förändrad arbetssituation. 	

	
Jag upplevde inget stöd från min chef, det hade varit betydelsefullt om chefen 
frågade hur jag mådde eller bjöd in mig på en fika (...) Jag funderade mycket på vad 

som försiggick på företaget när jag var borta, såna tankar gjorde mig orolig och 
stressad. 	

Kvinna 2	
	

Jag hade önskat en personlig kontakt med min chef istället för bara en 
kalenderinbjudan (...) Hade jag fått uppmärksamhet och en vi-saknar-dig-känsla så 
hade det känts bra.     
     Kvinna 7	
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Attityden och jargongen från chefen nämnde kvinnorna vara en bidragande orsak på deras 

mentala hälsotillstånd. Majoriteten av kvinnorna upplevde att deras chefer hade en generellt 

uppmuntrande attityd till föräldraskap och föräldraledighet. Trots det, så framkom det att flera 

av cheferna sa kommentarer som kvinnorna upplevde som en antydning på att deras val av att 

bli förälder och att gå på föräldraledighet kunde riskera att försämra deras karriärmöjligheter. 

Kommentarerna fick flera av kvinnorna att känna sig uteslutna och utbytbara snarare än att 

chanserna och möjligheterna till utveckling och avancemang i tjänst fanns kvar vid återgången 

till arbetet. 	

	
När jag berättade för min chef att jag skulle gå på föräldraledighet så fick jag höra 
‘Hur tänkte du där, var det verkligen så smart’.  	

Kvinna 3	
	

Jag fick höra ‘Tänk vad spännande de hade varit och sett vart du kommit i 
karriären om du inte gått på föräldraledighet just nu´.  
     Kvinna 2	

Flera av kvinnorna nämnde att de kände en oro och stress över att deras arbetssituation skulle 

kunna förändras under tiden de var föräldralediga. De uttryckte att de fasade över att komma 

tillbaka till arbetet efter ledigheten med en känsla av att de var nya på arbetet igen. För att stilla 

dessa oro-känslor valde de själva att aktivt hålla en kontinuerlig dialog med antingen deras chef 

eller med deras kollegor under ledigheten. “Upplevde en extrem oro över att min arbetssituation 

skulle förändras under föräldraledigheten”.	
En kvinna upplevde däremot stress åt motsatta hållet. Kvinnan kände ett informellt 

måste till att vara delaktig i arbetet under hennes föräldraledighet även fast hon själv inte ville 

det. “Önskar att jag blivit mindre indragen i arbetet, kände press på att ha en dialog med min 

chef om arbetet även fast jag kanske inte alltid ville”	

	

Förena föräldraskap med arbete. De framkom även att kvinnornas mentala 

hälsotillstånd påverkades av i vilken utsträckning deras arbete gick att förena med föräldraskap. 

De kvinnor som upplevde att deras arbete inte gick att förena beskrev i högre grad ett negativt 

hälsotillstånd då de upplevde en ökad stress och oro för sin arbetssituation. De upplevde att det 

var en kamp att finna balans mellan arbete och föräldraskap, då tiden inte räckte till för att både 

vara förälder och samtidigt prestera för att göra karriär. 	
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Det går inte så bra att förena så jag känner en press att när jag väl är på plats så 
måste jag leverera på topp (...) Känner mig ständigt stressad över vabbning. 	

Kvinna 2	

	
Som de ser ut nu så måste du som kvinna vara väldigt medveten om att du ger dig 
in i något som tar väldigt mycket tid, det tar väldigt mycket tid att ha barn och det 
tar väldigt mycket tid att ha en karriär.	

  Kvinna 4 	
	

Två av kvinnorna, som hade en negativ upplevelse av möjligheten att förena arbete och 

föräldraskap, uttryckte att de kändes sig stressade och oroliga under ledigheten över att deras 

karriär skulle ta stryk på grund av att de inte var på plats och kunde prestera. 	

	
Det stressade mig att inte vara på plats på arbetet för jag tänkte att folk springer 
förbi mig i karriären bara för jag inte är synlig på arbetet.	

    Kvinna 4 	

	
Det kändes ju frustrerande för jag ser ju liksom vart dom som började samtidigt 

som mig vart dom är någonstans (...) mina kollegor kom vidare i karriären medan 
jag var hemma.   	

Kvinna 7	
	

En aspekt som visade sig vara avgörande för om arbetet gick att förena med föräldraskap och 

föräldraledighet för kvinnorna var deras möjlighet till flexibilitet på arbetet och deras möjlighet 

till att välja sysselsättningsgrad. De som upplevde en god mental hälsa gentemot sin 

arbetssituation belyste vikten av att kunna påverka och styra över sina arbetstider och sina 

arbetsuppgifter. De menade på att flexibiliteten av att kunna kontrollera arbetssituationen själv 

hade en positiv inverkan på arbetsbelastningen som därmed var positivt för deras mentala 

hälsotillstånd. För att lyckas finna en balans mellan föräldraskapet och arbetet uttryckte flera 

av kvinnorna att de valt att komma tillbaka på en lägre sysselsättningsgrad efter 

föräldraledigheten. En lägre sysselsättningsgrad möjliggjorde att kvinnorna kunde kombinera 

arbetsliv och familjeliv vilket var bidragande för en god mentala hälsa. 	

	
Jag tycker det går väldigt bra faktiskt, dels flexibla arbetstider, att man kan jobba 

igen lite på kvällen. Det går att lägga upp möten lite som man vill.	
Kvinna 10	
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Vi har flextid så man kan sluta tidigare eller komma senare oftast. Det går att lösa i 
flexibilitet med scheman. Hittills har jag inte upplevt att det är något problem.	
	 	 																           Kvinna 9	

 

Kollegor. Ytterligare en aspekt som några av kvinnorna ansåg vara av betydelse var 

relationen till kollegorna. De kvinnor som inte hade kontakt med deras chef under 

föräldraledigheten ansåg att det var tack vare en kontinuerlig dialog med deras kollegor under 

föräldraledigheten som var anledningen till att de inte upplevde en stress eller oro gentemot 

deras arbetssituation. Genom att hålla kontakt med kollegorna kände de sig uppdaterade och 

inkluderad i vad som sker på organisation, vilket resulterade i att de inte kände sig som nya och 

ovetande när de väl återgick till arbetet igen. En av kvinnorna uttryckte: “Hade jag inte haft 

kontakt med kollegor privat så hade jag inte vetat någonting om vad som händer på 

organisationen”.  	
En kvinna upplevde däremot att det var kollegornas yttranden som var den 

bakomliggande orsaken till att hon upplevde en ökad mental stress under ledigheten. 

Kollegornas jargong och kommentarer om föräldraskap och föräldraledighet ledde till att 

kvinnan kände sig stressad över att vara föräldraledig samt över att bli förälder. “Jag fick höra 

dryga kommentarer som, oj var det så smart att bli gravid och Oj ska du verkligen gå på föräldraledighet 
så länge”. 	

	

Några av kvinnorna nämnde även att de saknade det dagliga sociala utbyte de hade tillsammans 

med deras kollegor under ledigheten, vilket ledde till negativa känslor i form av rastlöshet och 

inget socialt utbyte “Jag var rastlös men det berodde ju på att jag saknade de dagliga sociala 

med kollegorna, hemma hade jag ju inget socialt utbyte.” 	
En kvinna nämnde att hon upplevde en rädsla av att relationerna med kollegorna skulle ta stryk 

under föräldraledigheten vilket stressade henne. Att dynamiken på arbetet mellan kollegorna 

och den psykosociala arbetsmiljön skulle kunna påverkas och förändras under 

föräldraledigheten ansåg en kvinna oroa henne under hennes föräldraledighet. 	

	
Mitt team hade rekryterat nya kollegor, så jag visste inte hur sammansättningen var 
i teamet nu och dom har liksom hunnit jobba ihop sig under ett år utan mig så 
kommer jag in, undra om det kommer påverka dynamiken  

Kvinna 10 
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Diskussion 
	

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om och hur kvinnor som blivit föräldrar och 

varit föräldralediga upplever att deras arbetssituation har påverkats i förhållande till temana 

löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. Syftet var även att finna 

underteman kopplat till vad kvinnorna ansåg som de bakomliggande faktorerna till deras 

upplevelser. 	
Studien visar på att kvinnors arbetssituation påverkas antingen i en negativ eller positiv 

riktning i samband med föräldraskap och föräldraledighet. Kvinnornas upplevelser och 

erfarenheter visar på att de tre huvudtemana i olika utsträckning samspelar med varandra. 

Upplevelserna av karriärmöjligheter och löneutveckling präglar till stor del upplevelserna av 

det mentala hälsotillståndet. Har kvinnorna en positiv upplevelse av sina karriärmöjligheter och 

löneutveckling har de även ett positivt mentalt hälsotillstånd, medan negativa upplevelser av 

karriärmöjligheter och löneutveckling visar på ett sämre mentalt hälsotillstånd. Samtliga 

underteman som framkom i analysprocessen visar sig påverka antingen en eller flera av 

kvinnornas karriärmöjligheter, löneutveckling och mentala hälsotillstånd. I studien 

uppmärksammas två specifika underteman som samtliga kvinnor ansåg vara de främsta 

bakomliggande orsakerna till deras upplevelser; förena arbete med föräldraskap och chefen. 	

	

Den svenska familjepolitiken avser att främja möjligheterna till att kombinera arbete och 

föräldraskap. Trots detta visar både tidigare forskning och föreliggande studie på att kvinnor 

upplever en konflikt mellan deras arbetssituation och föräldraskap (McCarthy, Cleveland, 

Hunter, Darcy & Grady, 2013). 	
För att kunna förena arbete och föräldraskap belyser kvinnorna i föreliggande studie ett 

behov av flexibilitet på arbetsplatsen, där de kan styra och kontrollera sitt arbete utefter deras 

familjesituationer. Möjligheten till att kunna planera sin arbetstid utefter sina behov, 

exempelvis genom att komma lite senare eller gå lite tidigare från arbetet samt att kunna ta igen 

förlorad arbetstid på valfri plats menar kvinnorna är avgörande för att uppnå en balans mellan 

familjeliv och arbetsliv. Ytterligare en viktig faktor till att kunna kombinera familjeliv och 

arbetsliv menar kvinnorna i studien är partnerns inverkan. De föräldrar som delar lika på både 

föräldraledigheten, vård av barn och hushållsarbetet upplever att det är positivt för deras 

möjligheter att göra karriär samtidigt som de blivit föräldrar medan de som inte har en jämn 

fördelning upplever att tiden inte räcker till för både arbetsliv och familjeliv.  	
Att kvinnorna upplever partnerskapet och flexibiliteten som så pass viktigt kan tänkas 

förklaras av könsskillnaderna i det betalda och obetalda hemarbetet. Trots att män och kvinnor 
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arbetar ungefär lika mycket tar kvinnor i genomsnitt ett betydligt större ansvar än vad männen 

gör för det obetalda hushållsarbetet. Jämställdhetsutredningen (2015) visar på att den totala 

tiden för hushållsarbete ökar betydligt för kvinnor än för männen efter att de blivit föräldrar. 	

	

Tidigare forskning visar även på att kvinnor som blivit föräldrar är mer villiga att sänka sin 

arbetstid eller lämna betalt arbete för vård av barn och hemarbete (Gartzia, Sánchez-Vidal & 

Cegarra-Leiva, 2018). Det kan dock ifrågasättas om det verkligen handlar om ett fritt val eller 

om det handlar om andra bakomliggande faktorer som fråntar kvinnorna möjligheten att fritt 

välja. Det framkom i föreliggande studie att flera av kvinnorna valt att gå ner i 

sysselsättningsgrad när de återgått till arbete efter föräldraledigheten för att uppnå en balans 

mellan arbetsliv och familjeliv. För flera av dem var det direkt avgörande för att överhuvudtaget 

kunna kombinera föräldraskap och arbete. Studien av McCarthy et al. (2013) bekräftar att 

kvinnor som blivit föräldrar begränsas i att uppnå kontroll över sin livssituation om de arbetar 

heltid, vilket kan förklara varför kvinnor är överrepresenterade inom deltidsarbeten. 	
Att kvinnor behöver anpassa sin arbetssituation efter familjelivet kan ses som en 

bidragande faktor till den horisontella könssegregeringen som handlar om mansdominerade och 

kvinnodominerade branscher. Kvinnor söker sig i större utsträckning till arbeten med högre 

förväntad balans för arbete och familjeliv än vad män gör, vilket leder till att kvinnor blir 

överrepresenterade i yrken som kan möta deras behov av flexibilitet och lägre 

sysselsättningsgrad (Barbulescu & Bidwell, 2013). Detta är en förklaring, menar vi, till varför 

många kvinnor upplever att tiden inte räcker till för både arbete och familjeliv och till varför en 

jämställd familjesituation är av stor betydelse för hur en kvinna upplever sin arbetssituation.	

	

De kvinnor i föreliggande studie som anser sig ha flexibilitet och möjlighet till att anpassa 

sysselsättningsgraden upplever även ett mer positivt mentalt hälsotillstånd med en lägre nivå 

av stress. De kvinnor som däremot upplever att de inte kan kontrollera sin arbetssituation med 

de ovan nämnda förutsättningarna uppger ett mer negativt mentalt hälsotillstånd med en känsla 

av stress och hög arbetsbelastning. En lägre sysselsättningsgrad kan således medföra en positiv 

inverkan på det mentala hälsotillståndet då kvinnorna i denna studie upplever kontroll och 

balans mellan familjeliv och arbetsliv vid en lägre sysselsättningsgrad. 	
En lägre sysselsättningsgrad kan dock samtidigt medföra negativa konsekvenser på 

kvinnors karriärmöjligheter då en kortare arbetstid har visat sig ge sämre chanser till att 

avancera i tjänst samt till kompetensutveckling (Jämställdhetsutredningen, 2015). 

Konsekvenserna av en kortare arbetstid är något som stämmer överens med kvinnornas 

upplevelser i denna studie, då flera uttryckte att de inte längre blir tilldelade uppdrag och 
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uppgifter på grund av att de inte är på plats på arbetet i lika stor utsträckning som innan 

föräldraskapet.	
Något som även visade sig vara avgörande för möjligheterna till att avancera i tjänst var 

chefens förväntningar på kvinnorna efter att de blivit föräldrar. Flera av kvinnorna berättade att 

de upplever att deras arbetsstatus och attraktivitet har påverkats negativt av föräldraskapet och 

de nämnde att de helt fråntagits möjligheterna till en högre befattning under sina 

föräldraledigheter. Några upplevde även att de inte längre tilldelas uppdrag i lika hög 

utsträckning som innan föräldraledigheten. Detta kan vara en bidragande förklaring till den 

vertikala könssegregeringen som syftar till de hierarkiska skillnaderna i kvinnor och mäns 

arbeten (García-Ael, Cuadrado & Molero, 2018). Chefens könsstereotypiska sätt att se på 

kvinnor som blivit föräldrar kan medföra negativa konsekvenser för deras professionella 

yrkesroll då synen på en kvinna i föräldrarollen kan anses vara mindre benägen att prestera i 

arbetet, vilket försämrar kvinnors möjligheter till att utvecklas och avancera i tjänst (Little, 

Smith Major, Hinojosa & Nelson, 2015). 	
Ytterligare en framträdande aspekt av chefens roll som framkom i denna studie är att 

samtliga kvinnor belyste chefens bemötande som avgörande för deras mentala hälsotillstånd 

under deras föräldraledighet samt vid deras återgång i arbetet. Studien visar att de kvinnor som 

upplevde att deras chef gav stöttning till dem, fick dem att känna sig inkluderade och sedda 

under ledigheten upplevde därtill en god mental hälsa. Detta kan tänkas förklaras av tidigare 

studier som påvisar att organisatoriska faktorer såsom stöd från chef är av stor betydelse för 

medarbetares välbefinnande (Petrie et al., 2018). Vilket även speglar utfallet i föreliggande 

studie där de kvinnor som saknade stöttning och inkludering från chefen upplevde negativa 

känslor som stress och oro. 	

	

Enligt World Economic Forum (2016) anses Sverige vara ett av världens mest jämställda länder 

med en generös välfärdspolitik och lagstiftningar som syftar till att verka för en jämställd 

arbetsmarknad, där kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det kommer till 

betalt arbete och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet (Regeringen, 

2018). Trots dessa goda förutsättningar så upplever majoriteten av kvinnorna i denna studie att 

de på ett eller annat sätt behöver göra avvägningar för att kunna kombinera arbete och 

föräldraskap vilket visar sig kunna ge negativ påverkan på deras arbetssituation i förhållande 

till karriärmöjligheter, löneutveckling och det mentala hälsotillståndet. För att kvinnorna inte 

ska uppleva en negativ påverkan av sin arbetssituation så visar denna studie på att chefskapet 

och möjligheten till att kunna kombinera arbete och föräldraskap genom flexibilitet och kontroll 

över sin tid är avgörande för att inte tvingas till att göra negativa avvägningar. Denna studie 
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visar även på att ett stöttande chefskap och möjligheter till att kombinera föräldraskap och 

arbete bidrar till en önskvärd arbetssituation i förhållande till kvinnors karriärmöjligheter, 

löneutveckling och mentala hälsotillstånd i samband med föräldraskap och föräldraledighet.  	

	

Metoddiskussion 	
Föreliggande studie efterfrågar individens egna erfarenheter och upplevelser och anses därav 

vara en kvalitativ forskningsansats. Upplevelser av verkligheten uppfattas olika av människor 

vilket medför att det inte finns någon objektiv eller absolut sanning. Det finns däremot 

subjektiva upplevelser om vad som är sant (Braun & Clarke, 2013). Då forskningsprocessen 

syftar till att vi forskare prövar vår hypotes i verkligheten genom att försöka förstå kvinnornas 

upplevelser utifrån våra egna subjektiva tolkningar kan våra omedvetna och medvetna 

personliga ställningstaganden i analysprocessen påverkat resultatet och är därmed en 

begränsning för studiens trovärdighet. Resultatet besitter därför inget bevisat orsakssamband 

eller kausalitet utan endast olika uppfattningar och tolkningar om vad som påverkar och 

förklarar. 	

	

Även intervjuer som datainsamlingsmetod kan diskuteras då det både kan förhöja och begränsa 

studiens resultat. En begränsning kan vara att vi som författare valt att genomföra intervjuerna 

separata med endast en intervjuare åt gången vilket kan ha lett till att vi uppfattat kvinnornas 

ord olika och därmed tolkat upplevelserna annorlunda än om vi skulle genomfört intervjuerna 

gemensamt. En fördel däremot med att utföra intervjuerna separat kan vara att kvinnorna 

vågade öppna upp sig mera än vad de skulle gjort om vi hade genomfört intervjuerna 

tillsammans. För att minimera risken att uppfatta deltagarna olika så tog vi del av varandras 

transkriberingar och ljudfiler kontinuerligt under hela analysprocessen, vilket förhöjer styrkan 

i resultatet. För att kvinnorna i studien skulle kunna berätta om sina upplevelser krävdes en väl 

utformad intervjuguide. Intervjuguiden i denna studie kan ifrågasättas om den verkligen 

besvarade det vi avsåg att undersöka. Genom att utföra pilotintervjuer innan de riktiga 

intervjuerna utfördes så kunde vi därmed pröva intervjuguiden och fastställa att frågorna 

möjliggjorde för att besvara studiens syfte. 	
En till aspekt att beakta och som kan påverka rapportens trovärdighet är kvinnorna som 

deltagit i studien. En förutsättning för att få in bra och rik data är om kvinnorna är insatta i 

ämnet och villiga att berätta mer utvecklande om deras upplevelser. Antalet deltagare är även 

viktigt att nämna för rapportens trovärdighet. För att lyckas få det aktuella området belyst krävs 

betydligt fler deltagare än vad som tillgodosetts i denna studie. Avgränsningen av deltagare i 
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denna studie gjordes vid tio stycken med tanke på den tiden och de resurser som fanns 

tillgänglig. 	

	

En fördel med föreliggande studie är att den framtagna hypotesen grundar sig i tidigare 

forskning av en kvantitativ ansats som har utförts med en större urvalsgrupp. Denna studie är 

av kvalitativ ansats med en mindre urvalsgrupp och belyser därmed ämnet på ett fördjupande 

perspektiv som kan bidra till att vidga förståelse av kvinnors upplevelser av sin arbetssituation 

i samband med föräldraskap och föräldraledighet (Langemar, 2008). 	

 

Slutsatser och förslag till vidare forskning 	
Denna studien bekräftar vad tidigare forskning belyser inom ämnet, vilket är att 

arbetsmarknaden inte upplevs vara jämställd när kvinnor indirekt tvingas till att göra 

avvägningar som har negativ inverkan på deras karriärmöjligheter, löneutveckling och mentala 

hälsotillstånd för att uppnå balans mellan familjeliv och arbetsliv. Detta innebär att resultatet 

bekräftar vår hypotes.	
Studien visar på att det krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete såväl på samhällsnivå som 

på organisations- och individnivå för att kvinnor ska uppleva en jämställd arbetssituation i 

förhållande till löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. I vår 

mening, krävs det ett större fokus på lagstiftning inom familjepolitiken för att möjliggöra balans 

mellan familjeliv och arbetsliv för kvinnor. Bland chefer krävs ökad medvetenhet om hur 

kvinnor upplever sin arbetssituation när de blir föräldrar. Det behövs även en ökad 

medvetenheten bland chefer om könsstereotypa förväntningar och dess negativa konsekvenser 

för kvinnors arbetssituation. På individnivå krävs en jämställd familjesituation där det obetalda 

hushållsarbetet fördelas lika mellan föräldrarna. 

Studien bidrar även med kunskap om hur kvinnors välmående påverkas i samband 

med föräldraskap och föräldraledighet samt vad kvinnor anser vara de främsta bakomliggande 

faktorerna till deras upplevelser, vilket således kan vara till nytta för framtida insatser 

gällande den psykosociala arbetsmiljön på arbetet.  

 	

För vidare forskning vore det viktigt att utföra en studie med en bredare urvalsgrupp 

såsom andra yrkesbranscher eller kvinnor med annan etnicitet och kulturell bakgrund. Det vore 

även viktigt att undersöka chefers syn på det belysta ämnet. Ytterligare förslag på vidare studier 

kan vara att undersöka hur män som blivit föräldrar och gått på föräldraledighet upplever sin 

arbetssituation i förhållande till löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala 

hälsotillståndet. 	
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Bilaga 1 

Informationsbrev	

	

Hej! 	
Vill du delta i en studie om arbetssituation i samband med en föräldraskap och 

föräldraledighet?  

	

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur kvinnor som blivit föräldrar och varit 

föräldralediga upplever att deras arbetssituation har påverkats i samband med föräldraskapet 

och föräldraledigheten i förhållande till tre teman; löneutveckling, karriärmöjligheter och det 

mentala hälsotillståndet. Syftet är även att undersöka vad kvinnor anser som bakomliggande 

faktorer till deras upplevelser.	
Studien riktar sig därför till dig som är kvinna i åldern 20-40 år och har kommit tillbaka till 

samma arbete efter en föräldraledighet. Vi söker dig som arbetar heltid eller deltid inom 

yrkesgruppen säljare, inköpare, kommunikatör, jurist eller yrke med motsvarande 

arbetsuppgifter. Du har varit föräldraledig oavbrutet i minst sex månader och varit tillbaka i 

arbete 0–12 månader. Medverkan innebär att delta i en intervju genom ett fysiskt möte eller 

via telefon vid ett tillfälle. Intervjun förväntas ta cirka 60 minuter och kommer att spelas in, 

den raderas när studien är avslutad. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan. Ditt namn och din arbetsplats kommer inte att benämnas i studien, allt 

material kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas till forskningsändamål. 	
Materialet kommer att sammanställas i en studentrapport som är en del av kursen 

Examensarbete inom Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Är du 

intresserad av att delta i vår studie eller undrar över något är du varmt välkommen att 

kontakta nedanstående. 	
 

Med varma hälsningar, 	
Jenny Svensson 	

Tel. 0738-004981               	
Mail: ofk16jsn@student.hig.se 	
 

Klara Zetterberg	
Tel. 0733-928958               	
Mail: ofk16kzg@student.hig.se  

 



 33 

Bilaga 2 

Innan kvinnorna valdes ut ställdes följande frågor:  

 

- Är du mellan 20–40 år?	
- Har du varit föräldraledig oavbrutet i minst 6 månader?	
- Har du varit tillbaka i samma arbete som innan föräldraledigheten i 0–12 månader?	

- Lever du i partnerskap med en man?	
- Är du berättigad svensk försäkring/ föräldrapenning?	
- Vad arbetar du med? 	
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Bilaga 3   
 
Intervjuguide  
 

- Vad arbetar du med? 

- Hur länge har du jobbat där? 

- Dina arbetsuppgifter, hur ser de ut? 

- Hur många gånger har du varit föräldraledig? (samtliga från denna arbetsplats?) 

- Hur resonerade du vid valet av hur lång tid du skulle vara föräldraledig?   

- Hur upplever du att ditt arbete går att förena med föräldraskap? 

- Hur upplever du att din arbetssituation har påverkats av din föräldraledighet? Finns det 

några skillnader från innan och efter din föräldraledighet i samband med ditt arbete? 

(Exempelvis arbetstider) 

- Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats? 

- Hur uppmuntrar din chef till föräldraledighet? 

- Hur tycker du att stämningen och jargongen gällande att gå på föräldraledighet är på 

din arbetsplats? Lämpar sig jargongen för både kvinnor och män? 

- Hur upplevde du att du har behandlats gentemot dina manliga kollegor och kvinnliga 

kollegor utan barn (har ni fått samma möjligheter?) 

- Vad innebär karriär för dig? 

- Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på din arbetsplats? - skiljer de sig mellan könen 

och hur ser du på DINA karriärmöjligheter på din arbetsplats? - har dina möjligheter 

förändrats från innan till efter du var på föräldraledighet, tror du? 

- Hur ser du på din löneutveckling i samband med din föräldraledighet? (Har den 

påverkats, varför/varför inte?) 

- Hur upplevde du att du kunde påverka din lön under din föräldraledighet? 

- Vill du berätta lite om hur ditt mentala mående var under föräldraledigheten kopplat 

till att din arbetet?  

- Hur var ditt mentala mående under tiden du var föräldraledig, upplevde du oro/ängslan 

över att din arbetssituation skulle kunna förändras under tiden du var borta? 

- Hur hade du kontakt med din arbetsgivare/chef under din föräldraledighet? 

- Hur ser du på en framtida föräldraledighet? 

- Vad hade du önskat få från din arbetsplats i samband med föräldraledighet? 

- Hade du önskat att det var på något annat sätt?   
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- Finns det någonting ytterligare som du skulle vilja lyfta gällande ämnena som vi har 

pratat om, jämställdhet, karriär- och löneutveckling och den mentala hälsan?  

 

 

 


