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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar föräldraledigas syn på lönearbetets icke-ekonomiska betydelse ef-

ter en tid borta från arbetslivet. Syftet är att bidra till förståelsen av vilken betydelse ar-

bete har för människors välbefinnande, något som tidigare främst undersökts empiriskt 

genom studier på arbetslösa. Vidare syftar studien till att se hur teorier om arbetets be-

tydelse utarbetade utifrån studier på arbetslösa även kan användas för att förstå föräldra-

ledigas situation. En viktig avgränsning är att uppsatsen endast behandlar betydelsen av 

ett arbete i relation till att inte arbeta. Faktorer som påverkar välbefinnandet på olika 

arbetsplatser tas alltså inte upp. 

Studien utgår från Jahoda och Warrs teorier om arbetets latenta funktioner, samt Ezzys 

teori om statuspassager. Det empiriska materialet består av nio kvalitativa intervjuer 

med individer som varit föräldralediga i minst fem månader.  

Resultatet visar att upplevelsen av att inte arbeta och den betydelse arbetet tillskrivs är 

mycket skiftande. Alla informanter vill återgå i arbete av andra skäl än ekonomiska, 

men medan några informanter har saknat flera aspekter av att arbeta och upplevt tiden 

borta från arbetslivet som delvis jobbig, beskriver andra den som njutbar. Tydligast är 

att arbetet för informanterna är betydande för att ge utmaning, utveckling och intellek-

tuell stimulans. De teman som återkommer i resultatet är till stor del förenligt med Ja-

hoda och Warrs funktionalistiska teorier om arbetets latenta funktioner, men resultatet 

visar även på betydelsen av den subjektiva tolkningen av situationen vilket ligger mer i 

linje med Ezzys statuspassageteori. En svaghet i studien är att alla respondenter är hög-

utbildade och har arbeten med krav på specifik kompetens, något som antas färga resul-

tatet. 
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Inledning 

Lönearbete är en central del av många människors liv och tar för många, under flera år av li-

vet, större delen av den vakna tiden i anspråk. På frågan varför vi arbetar kanske det mest up-

penbara svaret är ”för att tjäna pengar”. Dock är det många som menar att lönearbete är mer 

betydande än så.  

För att undersöka människors inställning till arbete har forskare sedan länge använt den så 

kallade ”lotterifrågan”: Skulle du fortsätta att arbeta om du vann eller ärvde så mycket pengar 

att du kunde leva bekvämt resten av livet utan inkomst? Endast 10-20 % svarar att de skulle 

sluta arbeta. Den vanligaste tolkningen är att arbete har ett högt icke-ekonomiskt värde för 

människor (Aronsson mfl., 2012: 64-65). Det finns dock andra som är kritiska till denna tolk-

ning. Paulsen (2008) belyser, till exempel, att det i alla undersökningar är en minoritet som 

svarar att de skulle fortsätta sin nuvarande anställning. Istället önskar de flesta arbeta med 

någonting annat eller under andra omständigheter.  

I Giddens välciterade översiktsverk Sociologi (2014: 1991) beskrivs arbete, vid sidan av en 

lön, ge de arbetande struktur i vardagen, ökad aktivitetsnivå, omväxling, sociala kontakter, 

återkoppling på handlingar och en personlig identitet. Dessa aspekter av att arbeta menas vara 

positiva, även om arbetsuppgifterna inte är stimulerande.  

Giddens beskrivning av arbetets positiva ”bieffekter” sammanfaller med teorier om arbetets 

betydelse utformande utifrån studier på arbetslösa. Det finns otaliga studier som påvisat att 

arbetslöshet har en negativ inverkan på människors hälsa och välbefinnande, och den veten-

skapliga diskussionen om arbetets betydelse utgår ofta från dessa. Frågan är dock om konse-

kvenserna av arbetslöshet kan användas för att förstå arbetets betydelse för människors välbe-

finnande mer generellt. Samtidigt som studier visar att arbetslöshet har en negativ inverkan på 

hälsan, finns studier som påvisar att personers hälsa förbättras avsevärt efter pensionen (Wes-

terlund m.fl., 2009), samt att personer med osäkra anställningar lider av ännu högre ohälsa än 

de arbetslösa (Burgard, Brand & House, 2009; Gundert & Hohendanner, 2013).  

Det finns grupper som av andra orsaker än arbetslöshet står utanför arbetslivet under en peri-

od, bland annat föräldralediga. Hur föräldralediga påverkas av att inte arbeta har, mig veterli-

gen, inte studerats empiriskt. Jag är därför intresserad av hur föräldralediga ser på arbetets be-

tydelse efter en tid utanför arbetslivet.  
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Det finns många skillnader mellan att vara föräldraledig och att vara arbetslös. Bland annat är 

föräldraledigheten tidsbegränsad och den tjänstlediga har ett arbete att återkomma till vid le-

dighetens slut. Oro över framtiden och den framtida ekonomiska situationen torde därför inte 

påverka upplevelsen av att inte arbeta i samma utsträckning som vid arbetslöshet. Föräldrale-

dighet är troligen oftare självvald än arbetslöshet. Vidare är arbetslöshet starkt förknippat med 

stigmatisering (Jönsson, 2002), något som torde påverka upplevelsen av att inte arbeta. Jag 

menar att dessa skillnader gör det intressant att undersöka hur föräldraledigas upplevelse av 

att stå utanför arbetslivet under en period kan bidra till förståelsen av arbetets betydelse i 

människors liv. 

Syfte och problemställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att bidra till förståelsen av lönearbetets icke-ekonomiska 

betydelse för människors välbefinnande. Arbetets betydelse diskuteras ofta utifrån studier på 

arbetslösa och ett mer avgränsat syfte är därför att undersöka huruvida teorier om arbetets be-

tydelse utformade från studier på arbetslösa även kan användas för att förstå föräldraledigas 

upplevelse av att vara borta från arbetslivet.  

De frågeställningar som utgör studiens grund är: 

• Hur ser de föräldralediga informanterna på lönearbetets icke-ekonomiska betydelse 

efter en tid borta från arbetslivet? 

• Kan teorier om arbetets betydelse utarbetade på arbetslösa även appliceras på föräldra-

lediga? 

Avgränsningar och definitioner 

Arbetets betydelse för välbefinnande kan undersökas utifrån många olika infallsvinklar. Den-

na studie  avgränsar sig till att undersöka lönearbete i form av anställning; hemarbete, obetalt 

arbete, volontärarbete och andra former av arbete kommer alltså inte att behandlas. Vidare 

undersöks endast skillnaden mellan att lönearbeta och att inte göra det. Jag kommer alltså inte 

att ta upp vad som skapar tillfredsställelse, motivation eller trivsel på arbetsplatsen, utan en-

dast hur personen ser på att lönearbeta jämfört med att inte göra det.  
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Teori & tidigare forskning  

Det finns vad jag känner till ingen forskning på föräldraledigas syn på lönearbete, men flera 

stora forskningsfält som tangerar området. Att här redogöra för forskningen och teoribildning-

en kring arbetets betydelse för människor i sin helhet är därför inte möjligt. Nedan kommer 

jag först att presentera teorier om mekanismerna som ligger bakom sambandet mellan arbets-

löshet och sänkt välbefinnande. Därefter presenteras empiriska resultat från samma forsk-

ningsområde samt från forskning om föräldraledighet.  

Teori 

Även om forskningsbeläggen för ett samband mellan arbetslöshet och försämrat välmående är 

extensiva är teorierna om de bakomliggande mekanismerna och de empiriska beläggen för 

dessa relativt få (Giuntoli m.fl., 2014: 390). Den i särklass mest citerade teorin är Jahodas 

funktionella deprivationsteori utvecklad utifrån studier på arbetslösa i den österrikiska staden 

Marienthal.  

Jahoda (1982) menar att den huvudsakliga anledningen till att arbetslöshet leder till lägre väl-

befinnande inte är en försämrad ekonomisk situation. Istället är det avsaknaden av arbetets 

latenta funktioner - tidsstruktur, sociala kontakter (utanför kärnfamiljen), mål och mening 

med förankring i det kollektiva, social status och personlig identitet, samt regelbundna aktivi-

teter - som är den viktigaste förklaringen.  

Jahoda (1982: 22) menar att struktureringen av vår vakna tid i huvudsak är institutionaliserad 

genom skola och arbete. Denna uppdelning av dagen i planerade aktiviteter är någonting an-

ställda ofta klagar på, men arbetslösa saknar då de upplever dagarna som långa och långtråki-

ga. Jahoda understryker att det inte finns något som hindrar de arbetslösa från att fylla dagar-

na med meningsfulla fritidsaktiviteter men att det är få som lyckas med detta. Fritid är endast 

ett komplement till arbete och kan inte ersätta det utan att förlora sitt värde (Jahoda, 1982: 23-

24). Arbetet är även viktigt för att ge sociala kontakter och en social kontext. Kollektivets 

mening väger, enligt Jahoda (1982: 24), tyngre än individens och arbetslösa lider därför ofta 

av avsaknad av mening och en känsla av att inte vara behövd. Slutligen grundas vår sociala 

status ofta i vår yrkesroll och vår personliga identitet byggs upp kring denna roll, varför båda 

dessa går förlorade tillsammans med arbetet (Jahoda, 1982: 26).  
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Det finns enligt Jahoda (1982: 59) visserligen andra institutioner som kan tillgodose någon 

eller några av dessa behov, men ingen som uppfyller alla i samma utsträckning som en an-

ställning. Och även om olika arbeten kan tillgodose behoven med olika kvalitet är alla arbeten 

bättre än inget då arbetslöshet inte tillgodoser dem alls (Jahoda, 1982: 47). Kvinnor kan enligt 

Jahoda (1982: 23-26) påverkas mindre av arbetslöshet då hushållssysslor och rollen som mo-

der till viss del kan tillgodose arbetets latenta funktioner. Dock lider de fortfarande brist på 

sociala kontakter och förankring i det kollektiva. Familjen är precis som fritid ett komplement 

till arbete och kan inte ersätta det (1982: 53). Jahodas teori ämnar alltså förklarar varför män-

niskor tenderar att vilja arbete även under dåliga förhållanden (Rantakeisu, 2002: 59-60).  

Deprivationsteorin har kritiserats för att ha ett medelklassperspektiv och för att vara för opre-

cis i fråga om i vilken utsträckning de olika kategorierna behöver tillgodoses för att männi-

skor ska må bra (Rantakeisu, 2002: 60). Vidare anser många att teorin inte täcker in individer-

nas perspektiv på sin situation och inte heller kan förklara skillnader mellan hur olika indivi-

der upplever arbetslöshet (Ezzy, 1993: 44; Giuntoli m.fl., 2014: 392). 

Ett försök att överbrygga problemet med hur den funktionella modellen kan förklara olikheter 

i hur människor upplever arbetslöshet har Peter Warr (1987) gjort i den så kalla de vitamin-

modellen. Precis som kroppen behöver olika vitaminer för att fungera kan olika miljöfaktorer 

påverka vårt mentala välbefinnande (Ezzy, 1993: 45). Warr (1987: 296) identifierar nio sådana 

”vitaminer” vi behöver för vårt mentala välbefinnande: inflytande, möjlighet att använda och 

utveckla färdigheter, mål att arbeta mot, variation , kännedom om normativa förväntningar 1

och återkoppling på egna handlingar, ekonomisk trygghet, fysiskt trygg miljö, sociala kontak-

ter och en aktad social position.  

Utifrån denna teori tillgodoses vitaminbehovet lättare om en lönearbetar, men det kan även 

tillgodoses genom andra aktiviteter (Rantakeisu, 2002: 60). Vidare utgår teorin från att vita-

minerna kan vara begränsade även på en arbetsplats, samt att de kan överdoseras och då på-

verka vårt psykiska välbefinnande negativt (Samuelsson 2002: 9).  

Vitaminmodellen kan enligt Ezzy (1993: 45) bättre än Jahodas teori förklara skillnader i väl-

mående hos arbetslösa och förvärvsarbetande. Vidare kan vitaminmodellen förklara varför 

vissa minoriteter mår bättre när arbetet förloras och mår sämre vid återanställning, men där-

med har den även svårt att förklara varför de flesta mår bättre av att arbeta även med enformi-

ga och repetitiva arbeten (Ezzy, 1993: 46).  

 Variation avser enligt Samuelsson (2002: 8) både tillgång till olika fysiska platser och olika sociala roller.1
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Både Jahodas och Warrs modeller saknar enligt Ezzy (1993: 47) ett agentperspektiv, samt 

hänsyn till hur olika personer tolkar och hanterar arbetslösheten. Ezzy (1993) har som alterna-

tiv skapat en renodlat sociologisk modell som förklarar sambandet mellan psykisk ohälsa och 

arbetslöshet genom begreppet ”status passage”. Han menar att arbetslöshet bör ses som en 

process snarare än ett tillstånd (Ezzy, 1993: 48). Att förlora arbetet innebär en statuspassage 

likt måna andra livshändelser så som att gifta sig, skilja sig, bli förälder, ta studenten etc. En 

statuspassage innebär att individen förflyttar sig till en annan del av den sociala strukturen och 

därmed får tillgång till eller förlorar privilegier, inflytande eller makt (Ezzy, 1993: 48). Vidare 

leder förflyttningen i den sociala strukturen till att individen behöver förändra sin identitet och 

sitt beteende (Ibid.). Utgångspunkten är att vi skapar oss en identitet och en positiv självbild 

genom att agera i olika roller. Den identitet vi bygger oss kräver ständig legitimering, vilket 

sker genom specifika aktiviteter och interaktion med signifikanta andra. Vid en plötslig för-

ändring av livet kan legitimeringen försvåras och därmed hela identiteten hotas (Ezzy, 1993: 

49-50). Psykisk stress ses här inte som avsaknaden av uppfyllda behov utan som brist på me-

ning - ett existentiellt vakuum. Övergången blir därför svårare om personen starkt identifierar 

sig med sitt arbete och om ingen tillfredställande ny identitet lyckas upprättas, medan över-

gången kan upplevas som positiv om personen inte starkt identifierar sig med arbetet och kan 

finna mening i livet utanför arbetet (Ezzy, 1993: 50). 

Ezzy (1993: 48-49) skiljer mellan ”integrative passage” och ”divestment passage”. En ”integ-

rative passage” markeras ofta av en cermoni av något slag varpå individen integreras i en ny 

identitet med hög status, till exempel bröllop. ”Divestment passages” utmärks istället av en 

separation från status och följs ofta av en längre, icke tidsbestämd, övergångsperiod. Arbets-

löshet är ett exempel på en sådan övergång. Enligt Ezzy (1993: 49) är Jahoda och Warrs kate-

gorier viktiga för att förstå vilka svårigheter en statuspassage kan innebära, men han under-

stryker att till exempel kontroll inte bör ses som en miljöfaktor utan det är den subjektiva upp-

levelse av kontroll som är det viktiga. 

Giuntoli m.fl. (2014: 397) har modifierat Ezzys teori något genom att lägga till en aspekt från 

”social identity theory”. Författarna menar att vi etablerar vår identitet utifrån de grupper vi 

tillhör. Hur vi upplever en status passage påverkas av hur vi värderar de sociala kategorier 

övergången sker mellan, till exempel anställd-arbetslös. 
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Teoretisk tillämpning 

Teorierna kommer att användas både som stöd för intervjuerna och för analysen. Utifrån de 

tre teorierna ovan tycks det fruktbart att strukturera intervjuerna utifrån tre olika teman: tids-

struktur, identitet och social situation, samt mål, mening och återkoppling. Dessa teman sam-

manfattar teorierna enligt figuren nedan.  

Figur 1. Sammanfattning av teorierna 

Warrs ”vitaminer” ekonomisk trygghet och en fysiskt trygg miljö har strukits eftersom studien 

inriktar sig på arbetets icke-ekonomiska betydelse och huruvida respondenterna upplever 

hemmiljön som en trygg fysisk miljö går utanför vad denna studie avser undersöka.  

I analysen av resultatet är det relevant att se hur stor betydelse informanterna tillskriver dessa 

olika aspekter av arbetet. Vidare är det intressant att se om det empiriska materialet talar för 

en mer agentorienterad förståelse av kategoriernas betydelse, i likhet med Ezzys teori, eller 

om eventuella skillnader i informanternas upplevelse snarare kan förstås utifrån hur väl andra 

institutioner tillgodoser behoven, i likhet med Jahodas och Warrs teorier.  

Jahoda Warr Ezzy
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Tidigare forskning 

Arbetslöshetens inverkan på individers välmående 

Hur arbetslöshet påverkar hälsan är ett välbeforskat område. Studierna som visar att arbets-

löshet har en negativ inverkan på människors välbefinnande är många (se bl.a. Aronsson mfl, 

2012: 148-149; Janlert & Hammarström, 2009; Nordenmark & Strandh, 1999; Paul & Moser, 

2009; Rantakeisu, 2002). Ett återkommande spörsmål är dock huruvida arbetslöshet orsakar 

psykisk ohälsa eller om orsakssambandet är det motsatta (Rantakeisu, 2002: 66). Longitudi-

nella studier av arbetslösa som visar att den psykiska hälsan återgår vid återanställning (se 

t.ex. Paul & Moser, 2009) talar dock för ett starkare orsakssamband mellan arbetslöshet och 

psykisk ohälsa än tvärt om. Frågan om i vilken riktning orsakssambandet går menar jag visar 

på betydelsen av att undersöka hur andra grupper än arbetslösa påverkas av att stå utanför ar-

betslivet under en period.  

Även om det finns ett samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa varierar upplevelsen 

av arbetslöshet mellan olika individer. Forskare har undersökt en rad olika faktorers inverkan 

på hur arbetslöshet upplevs, till exempel ålder, kön, relationsstatus, social position och utbild-

ningsnivå (Andersson mfl., 2012: 149; Janlert & Hammarström, 2009; Nordenmark & 

Strandh, 1999: 582; Paul & Moser, 2009; Rantakeisu, 2002: 51). Dock saknas entydiga resul-

tat för dessa faktorers inverkan. Medan vissa studier visar att män påverkas mer negativt av 

arbetslöshet, visar andra att de påverkas mindre negativt och ytterligare studier visar att kön 

inte har någon inverkan alls (Strand mfl., 2013). Detsamma gäller familjesituation. Giuntoli 

m.fl. (2014: 405) fann till exempel i sin studie av arbetslösa britter att alternativa sociala roller 

som föräldraskap och volontärarbete i viss mån kunde kompensera, om än inte ersätta, den 

förlorade arbetsrollen. Young (2008), så som återgiven i Weckström (2012), fann däremot att 

arbetslösa amerikaner med barn drabbades hårdast av arbetslöshet, inte till följd av ekonomisk 

stress utan till följd av att de förlorade identiteten som familjeförsörjare. Nordenmark och 

Strandh (1999: 582) menar att forskningen, även om den pekar i olika riktningar, visar att per-

soner utan anställning har svårt att upprätta och utveckla en meningsfull social identitet och 

avgörande för hur svårt detta är grundar sig främst i hur väl en lyckas ersätta arbetet med al-

ternativa aktiviteter samt upplevelsen av det tidigare arbetet.  

Med tanke på att tidigare studier visat på olika betydelse av personliga egenskaper så som 

kön, ålder och utbildningsnivå är det svårt att se att en liten intervjustudie kan bidra med nå-
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got på dessa punkter. Att analysera materialet för att se likheter eller skillnader mellan perso-

ner i olika åldrar eller med olika kön tycks därför inte fruktsamt. Däremot blir det intressant 

att undersöka hur arbetet bidrar till informanternas identitet och hur identiteten påverkas av 

perioden utan lönearbete.  

För att öka förståelsen av vilka mekanismer som ligger bakom sambandet mellan arbetslöshet 

och psykisk ohälsa har Janlert och Hammarström (2009) testat förklaringsvärdet av sju olika 

teorier, varav Jahodas deprivationsteorie är en. Denna studie, genomförd på en grupp arbets-

lösa i Sverige, visar att Jahodas teori om arbetets latenta funktioner bäst kan förklara samban-

det mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. Bland de latenta funktionerna hade tidsstruktur 

och regelbunden aktivitet högst förklaringsvärde, medan status, identitet, kollektivt syfte och 

delade erfarenheter hade lägre förklaringsvärde (Janlert & Hammarström, 2009: 8). Jag finner 

det intressant att se om även föräldralediga saknar dessa aspekter av att arbeta, och om upple-

velsen av att inte arbeta påverkas av hur väl en lyckats ersätta arbetets latenta funktioner.  

En övervägande del av forskningen om arbetslöshetens inverkan på människor är av kvantita-

tiv karaktär. Jag vill dock här ta upp tre kvalitativa studier som belyser upplevelsen av arbets-

löshet på olika sätt. Ulla Rantakeisu (2002) har intervjuat unga arbetslösa i Sverige om hur de 

upplever sin situation. Avgörande för upplevelsen av arbetslöshet finner Rantakeisu (2002: 

19-20) är om en värderar arbetets instrumentella sida (så som tillgång till pengar, materiella 

ting och sociala kontakter) eller arbetets expressiva sida (i form av självförverkligande). De 

som betonar arbetets instrumentella sida tenderar att påverkas mer negativt av arbetslöshet än 

de som betonar arbetets expressiva dimensioner. Jag finner det intressant att se om liknande 

tendenser påvisas i intervjuer med föräldralediga. Är det någon skillnad i upplevelsen av att 

inte arbeta under föräldraledigheten beroende på om arbetet tillskrivs mer instrumentella eller 

expressiva dimensioner.   

I en annan intervjustudie med arbetslösa i Storbritannien påvisar Giuntoli m.fl. (2014) att del-

tagarnas välmående påverkades negativt av arbetslöshet på tre sätt. Först upplevde de vad för-

fattarna kallar ”reduced agency” till följd av ekonomiska begränsningar och svårigheterna i att 

finna ett nytt jobb (Giuntoli m.fl., 2014: 401). Vidare påverkades hälsan negativt av en indivi-

duell identitetskris, förlorad tidsstruktur och motivation, något författarna kallar ”disruption of 

role-based identities”, samt förlorad status till följd av arbetslöshetens stigma och stigmat att 

leva på välfärd, vad författarna kallar ”spoiled identities” (Giuntoli m.fl., 2014: 401). 
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Arbetslöshetens stigma och dess konsekvenser belyses även i en undersökning av diskursen 

kring arbetslöshet (Andersson, 2006). Andersson menar att det finns starka normer kring 

känslor förknippade med arbetslöshet, vilka begränsar de arbetslösas egna upplevelse. 

Tillåtna eller normala arbetslösa känslor är utanförskap, känsla av värdelöshet, skam, skuld, ilska, 
bitterhet, uppgivenhet, depression och handlingsförlamning. Trots det finns andra känslor också hos 
de arbetslösa, vilket ofta leder till ambivalens. Ambivalensen kan gälla motstridiga ’normala’ käns-
lor, eller känslor som på ett eller annat sätt står i motsatsställning till kategorin förtjänta arbetslösa; 

frihet, glädje, lugn, vila. (Andersson, 2006: 87-88).  

Andersson (2006: 87-88)  lyfter att denna tvingande norm leder till paradoxen att en som ar-

betslös måste må dåligt för att må bra, eller åtminstone känna sig normal. Arbetslöshetens 

starka koppling till stigmatisering och skam menar jag ytterligare belyser behovet av att un-

dersöka arbetets betydelse för människors välmående utifrån andra grupper än arbetslösa. I 

vilken utsträckning påverkas upplevelsen av arbetslöshet av den negativa statusen det inne-

bär? Upplever de som frivilligt lämnar arbetet för en tid samma negativa inverkan på hälsan 

som ofrivilligt arbetslösa? Om en inte påverkas av försämrad ekonomi, svårigheter i att finna 

ett nytt jobb eller stigma förknippat med arbetslöshet eller att leva på välfärd, är upplevelsen 

av att inte arbeta fortfarande negativ? 

Forskning om föräldraledighet 

 Även om forskningen om föräldraledighet är extensiv, bidrar den mycket lite till förståelsen 

av arbetets betydelse. Forskningen om föräldraledighet kan delas in i två kategorier. Det finns 

en del policystudier om olika länders familjepolitik (se exempelvis Ray, Gornick & Schmitt, 

2009). Största delen av forskningen kring föräldraledighet är dock olika slags studier med ge-

nusperspektiv och behandlar hur ledigheten fördelas mellan män och kvinnor, hur beslut om 

fördelningen fattas, samt vilka konsekvenser uttaget av föräldraledighet har för jämställdheten 

gällande till exempel fördelningen av hushållsarbete (se till exempel Almqvist, 2005; Alsarve 

& Boye, 2012; Augustsson & Harryson, 2015; Cronholm, 2004; Platin, 2002).  

Upplevelsen av att vara föräldraledig har främst undersökts ur pappors perspektiv (Cronholm, 

2004; Platin, 2001). Fokus ligger på hur pappaledigheten påverkar relationerna inom familjen 

samt fördelningen av hushållsarbete, men den ena  studien kommer i viss mån in på upplevel-

sen av att inte arbeta. De flesta papporna i Cronholms (2004) studie har inte saknat arbetet 

under tjänstledigheten. En tredjedel uppger sig ha saknat kontakten med kollegorna, medan 

betydligt fler önskade kontakt med andra pappalediga.   

!9



Det finns vad jag har kunnat finna inga studier som behandlar specifikt mödrars upplevelse av 

att vara föräldraledig, men en studie som behandlar både kvinnor och män (Augustsson & 

Harryson, 2015). Fokus ligger på att utreda varför föräldraledigheten är så ojämnt fördelad 

mellan könen och vilka konsekvenser det får för parternas välbefinnande. Anledningen till att 

så få män valde att ta ut föräldraledighet var en identitet nära förknippad med förvärvsarbete 

och männen menade att arbetet bidrog till deras välbefinnande (Augustsson & Harryson, 

2015: 130). De fäder som valde att ta ut tjänstledighet upplevde det som en vilsam paus (Au-

gustsson & Harryson, 2015: 131). Mödrarna beskrev föräldraledigheten som en lycklig peri-

od, samtidigt som många gav uttryck för negativa erfarenheter av att vara bundna till barnet 

och hemmet (Augustsson & Harryson, 2015: 131-132). 

Forskningen om föräldraledighet bidrar alltså med lite kunskap om upplevelsen av att inte ar-

beta. Detta visar på en forskningslucka värd att uppmärksamma.  

Metod  

Svar på studiens frågeställningar söktes genom kvalitativa intervjuer. Valet att göra en kvalita-

tiv studie har många orsaker. Eftersom föräldraledigas syn på förvärvsarbetets betydelse inte 

tycks ha studerats tidigare anser jag att den kvalitativa intervjuns möjlighet till att ställa breda-

re och mer öppna frågor än vid en kvantitativ studie är passande (jmfr. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015: 38). Ytterligare ett skäl är att det mig veterligen inte finns något kvantitativt ma-

terial som är passande för att besvara mina frågeställningar, och att själv generera ett sådant 

material med tillräckligt många informanter inom ramen för denna uppsats skulle vara mycket 

svårt. Slutligen är syftet med studien att skapa förståelse av den subjektiva betydelse infor-

manterna själva tillskriver arbete, något som ligger i linje med hur Aspers (2011: 29, 37) be-

skriver de kvalitativa metodernas mål.  

Tematiskt öppna intervjuer, där målet är att efterlikna ett samtal strukturerat kring ett antal 

teman, tillåter informanterna att vara mer styrande än andra intervjuformer (Aspers, 2011: 

142-144). Med detta i åtanke utformade jag en tematisk intervjuguide (se bilaga 1), men med 

ett antal mer konkreta frågor under varje tema att falla tillbaka på om samtalet skulle stanna 

av. Dessa frågor var även viktiga eftersom studien har en deduktiv ansats med syfte att pröva 

teorier om arbetets betydelse utarbetade på arbetslösa på en ny grupp, föräldralediga. De frå-

!10



gor som inte redan avhandlats under samtalets gång, kunde jag återkomma till i slutet av in-

tervjun för att säkerställa att jag fått med allt av vikt. Intervjuerna blev därför inledningsvis 

tematiskt öppna och mot slutet mer semistrukturerade.  

Efter att ha besvarat några inledande bakgrundsfrågor ombads informanterna resonera kring 

hur de ser på arbetets betydelse och om denna syn förändrats något under tiden borta från ar-

betet. Utöver denna öppna ingång var de teman intervjuguiden var strukturerad kring sprung-

na ur de teorier som beskrivits ovan: tidsstruktur, identitet och social situation, samt mål, kon-

troll och utveckling.  

Materialet & informanterna 

Studiens material består av totalt nio intervjuer med föräldralediga, fem genomförda under 

arbetet med denna uppsats och fyra intervjuer ursprungligen genomförda inför min B-uppsats 

i slutet av förra året. Till de fem intervjuer genomförda under arbetet med denna uppsats sök-

tes informanterna genom en informationsfolder (se bilaga 2) som delades ut på två öppna för-

skolor på två olika orter i Stockholmsregionen, samt genom ett offentligt evenemang på Face-

book vilket delades av ett flertal personer i mitt sociala nätverk. Två informanter nåddes ge-

nom öppna förskolorna och tre genom Facebook-eventet. Jag hade ursprungligen kontakt med 

ytterligare två personer som var villiga att ställa upp på en intervju, men de slutade att höra av 

sig när det var dags att bestämma en mer exakt tid för intervjun. I detta skede var det för sent 

att försöka leta rätt på nya informanter varför jag fick nöja mig med fem intervjuer. 

 Tre av de informanter som intervjuades inför B-uppsatsen ingår i mitt sociala nätverk, utan 

att vi har en nära relation, och en nåddes via ett forum för föräldralediga. Såväl Facebooke-

ventet som valet att intervjua personer ur mitt eget sociala nätverk får ses som ett slags snö-

bollsurval (jmfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 39), samt ett bekvämlighetsurval. En 

nackdel med detta slags urval är att informanterna har någon form av kontakt med varandra 

och därför kan antas ha liknande attityder eller gemensamma erfarenheter (Eriksson-Zet-

terquist & Ahrne, 2015: 41). Eftersom jag använde mig av mitt eget nätverk för att sprida för-

frågan har dessa informanter även någon slags koppling till mig. Det är dock ingen av infor-

manterna jag har regelbunden kontakt med, flera har jag aldrig träffat förut. Att jag är bekant 

med några av informanterna påverkar mycket troligt resultatet på samma sätt som ett snöboll-

surval. Det är även möjligt att det påverkar hur informanterna besvarar frågorna under inter-

vjun. Min upplevelse är dock att svaren från de jag är bekant med inte skiljer sig från svaren 
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från övriga informanter på något märkbart sätt. Vidare skiljer sig svaren mycket mellan de 

olika informanterna och jag kan därför inte se att de har anpassat sina svar efter mig. Sökan-

det efter informanter via de två öppna förskolorna var ett försök att bredda urvalet av infor-

manter, samt nå personer utanför mitt sociala nätverk, dock var det få som nåddes denna väg.  

Inför sökandet efter informanter uppställdes två kriterier: att personen är tjänstledig från ett 

arbete (alltså inte arbetslösa eller studerande före barnets födsel), samt har varit borta från ar-

betet i minst fem månader (för att ha haft möjlighet att få lite perspektiv och tid att upprätta 

nya vanor och rutiner utanför arbetet). Inför B-uppsatsen var ytterligare ett kriterium att det 

skulle vara förstagångsföräldrar (eftersom hämtning och lämning på förskola ger en mer 

strukturerad dag för flerbarnsföräldrar). Med tanke på att identitet är ett återkommande tema i 

alla de teorier uppsatsen utgår från ville jag till den andra omgången intervjuer dock även in-

kludera flerbarnsföräldrar. Detta för att inkludera personer som under längre tid haft föräldra-

rollen som en möjlig alternativ identitetsbyggare vid sidan av arbete.  

Ursprungligen var inte tanken att använda materialet genererat till B-uppsatsen i denna upp-

sats. Upplevelsen av att vara borta från arbetet skiljde sig dock väldigt mycket bland infor-

manterna vid de två olika intervjuomgångarna; trots att intervjuerna inleddes på exakt samma 

vis, innehöll samma teman och nästintill samma frågor  blev fokus mycket olika utifrån vad 2

informanterna själva tog upp. Detta gör att min analys ofrånkomligt färgas så pass mycket av 

dessa intervjuer att det vore omöjligt att inte inkludera dem. Dock finns en svaghet i dessa 

fyra intervjuer jämfört med de senare. Frågan om identitet behandlas inte lika djupgående och 

jag ställde inte lika många följdfrågor som bad respondenterna att försöka sätta ord på varför 

någonting, till exempel intellektuell stimulans, är viktigt för dem. Detta är en klar brist som 

begränsar och försvårar analysen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 44) understryker 

dock att en inte ska dra sig för att använda sig av de kunskaper en fått och den analys en gjort 

av de inledande intervjuerna, och detta problem skulle mycket väl ha kunnat uppstå även om 

alla intervjuer gjordes under samma period som en följd av att analysen av de inledande inter-

vjuerna tydliggjorde vad som var relevant att fråga mer om och gå in djupare på.  

Sju informanter är kvinnor och två män, alla mellan 27 och 43 år. Åtta av nio har högskoleex-

amen och en en tvåårig yrkesutbildning. Målet var ursprungligen att få en mer blandad grupp 

informanter, men att aktivt försöka söka upp föräldralediga personer utan högskoleutbildning 

 I de fem senare intervjuerna fanns tre frågor som inte fanns med i de fyra första. Dessa är markerade i fet2 -

stil i intervjuguiden.
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och fler föräldralediga män hade varit mycket tidskrävande. Eftersom så få informanter ändå 

aldrig blir representativa för föräldralediga generellt ville jag istället lägga tiden på att förbe-

reda intervjuerna och på att bearbeta dessa så bra som möjligt. Orsaken till att alla som anmält 

intresse för att delta har eftergymnasial utbildning kan vara att de själva har erfarenhet av att 

söka informanter och vet hur svårt det kan vara att få tag på personer villiga att ställa upp på 

en intervju; detta var något flera informanter kommenterade. Det är dock även möjligt att per-

sonernas uppfattning om sitt arbete, eller hur en upplever att andra ser på ens arbete, påverkar 

villigheten att ställa upp på en intervju om just synen på arbete. Det är även möjligt att perso-

ner utan högskoleexamen inte är lika villiga att ställa upp eftersom det framgår att jag som gör 

studien läser på högskola och att detta påverkar bilden av vem jag är och vad jag har för syn 

på olika arbeten. Oavsett anledning är det högst troligt att informanternas höga utbildningsni-

vå påverkar resultatet. 

Etiska överväganden 

När det gäller forskning överlag, och inte minst när det kommer till kvalitativ forskning, är 

etiska överväganden av största vikt. En grundläggande princip är att de som deltar i forsk-

ningsstudien bör ha blivit informerade och givit sitt informerade samtycke (Vetenskapsrådet 

2011: 21). Vidare bör en som forskare inte röja deltagarnas identitet (Ibid.). Alla informanter i 

denna studie har ställt upp frivilligt efter en översiktlig beskrivning av studiens syfte (se bila-

ga 2). Eftersom anonymitet är svårt att upprätta i intervjustudier lovades deltagarna konfiden-

cialitet, alltså att inga obehöriga får del av uppgifter som kan härledas tillbaka till enskilda 

individer, något Vetenskapsrådet förespråkar (Vetenskapsrådet, 2011: 67).  

För att upprätta konfidencialitet är informanternas namn fiktiva, och specifik arbetsplats bort-

tagen, i allt sparat material, såväl i transkriptioner och minnesanteckningar som i de citat som 

förekommer i uppsatsen. För att ytterligare säkerställa att inga uttalanden kan härledas tillba-

ka till en specifik individ anges vid citat i uppsatsen endast om personen har ett eller flera 

barn, samt om den intervjuades vid första eller andra intervjutillfället. Dessa aspekter anges 

eftersom det fanns en tendens till skillnad mellan första- och andragångsföräldrar, samt för att 

tydliggöra att båda intervjutillfällen vägts in analysen och är motiverade att vara med som 

empiriskt material. Det fiktiva namnet anges endast då citatet annars skulle vara svårläst. Kön 

anges som regel inte vid citaten eftersom detta inte är av vikt för analysen. Där det ger texten 
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bättre flyt avslöjas dock informanternas kön eftersom det inte heller riskerar avslöja deras 

identitet.  

Före intervjuerna tillfrågades informanterna om det gick bra att intervjun spelades in. Vid fyra 

intervjuer var barnet med vid intervjutillfället, och vaket under delar av intervjun. Eftersom 

barnen inte var intervjuns objekt och heller inte gamla nog att påverkas av vad som sades (det 

äldsta barnet var 15 månader) torde det inte föreligga några etiska problem med detta. Hur 

detta påverkat intervjuernas kvalitet återkommer jag till nedan.  

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes hemma hos respondenterna, förutom en som genomfördes i ett 

grupprum på ett bibliotek. De var mellan 30 och 60 minuter långa och spelades in. Jag ge-

nomförde samtliga intervjuer själv, fyra mellan den 22 och 30 december 2015, och fem mel-

lan den 18 och 28 april 2016.  

Även om intervjuerna behandlar informanternas syn på arbetets betydelse och upplevelsen av 

att inte arbeta, tangeras ofta frågor som berör föräldraskap eftersom barnet är anledningen till 

tjänstledigheten. Föräldraskap kan vara känsligt och tabubelagt, och det är därför möjligt att 

informanterna inte vill svara på alla frågor, eller inte svarar helt ärligt. Frågorna formulerades 

för att i så stor utsträckning som möjligt fokusera just upplevelsen av att inte arbeta, och inte 

upplevelsen av att vara hemma med barnet, för att minimera detta problem. Trots detta fram-

kom under intervjuerna såväl positiva som negativa aspekter både av att arbeta som av att 

vara hemma med ett eller flera barn. I några intervjuer var informanterna mycket noga med att 

understryka sin kärlek till barnet varje gång någon negativ aspekt av att vara föräldraledig 

togs upp. Intervjuerna påverkades således troligen av normer kring föräldraskap, men min 

upplevelse är inte att detta påverkar studiens resultat i sin helhet. Syftet är inte att undersöka 

upplevelsen av att vara föräldraledig i sin helhet, utan av att inte lönearbeta, och jag uppfatta-

de det som att informanterna pratade öppenhjärtigt om detta.  

Även om intervjuerna var en kombination av tematiskt strukturerade och semistrukturerade 

med målet att låta informanterna vara så styrande som möjligt, är det tydligt att jag som fors-

kare och det fokus jag haft påverkar intervjuernas utfall. I de senare intervjuer då jag försökt 

få informanterna att tänka vidare kring varför de saknat de aspekter av arbetet som de uppgav 

att de saknat, till exempel varför de tror att intellektuell stimulans är viktigt för dem, fick in-
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tervjuerna i viss mån annorlunda fokus och utfall. Detta visar att jag som forskare påverkar 

resultatet, även om jag strävat efter så stor neutralitet som möjligt.  

Vid några intervjuer var, som tidigare nämnt, barnet med vid en del av intervjun (efter att ha 

sovit under intervjuns inledning). Detta gjorde att dessa intervjuer tog något längre tid och 

blev något mindre fokuserade. Det hade dock varit svårt att hitta informanter om det varit ett 

krav att barnet inte var med vid intervjutillfället. Även om dessa intervjuer tog längre tid upp-

lever jag inte att kvaliteten på den information intervjun gav påverkades.  

Bearbetning 

Efter intervjuerna transkriberades de i sin helhet, med ett skriftspråk så nära det talade som 

möjligt. Transkriptionerna lästes i sin helhet ett flertal gånger och under tiden antecknades 

tankar om återkommande teman vid sidan av (jmfr. Dahlin-Ivanoff, 2015: 91) . Därefter lästes 

materialet och kodades stycke för stycke, utifrån det mest centrala i varje del av intervjun. Att 

koda innebär att bryta ner materialet i smådelar i syfte att finna mönster och i ett senare skede 

mening (Aspers 2011: 165). Efter den inledande kodningen sorterades materialet och varje 

kod lästes för sig. Detta ledde till att vissa koder slogs ihop och andra delades upp. Processen 

återupprepades ett flertal gånger fram till att ett antal koder och mer övergripande teman fixe-

rats då omläsning inte gav upphov till nya koder eller teman som fanns bättre beskriva mate-

rialet än de tidigare. Processen gick alltså från öppen/initial kodning till mer fokuserad/selek-

tiv kodning (se Rennstam & Wästerfors, 2015: 224). 

Aspers (2011: 165) framhåller att kodningen aldrig kan vara en passiv process där en bara ka-

tegoriserar utifrån tidigare teori, en måste även vara öppen för att med kodningen finna nya 

mönster som kan bygga ny eller utveckla befintlig teori. Ansatsen i kodningen var induktiv, 

att låta materialet styra. De koder och de teman analysen mynnade ut i sammanfaller dock väl 

med de teman som teorierna uppsatsen utgår från gav upphov till. Detta kan vara för att teori-

erna trots allt färgat min läsning eftersom min tolkning, för att tala med Rennstam och Wäs-

terfors (2015: 227), är ”teoretiskt informerad”. Detta innebär att de teoretiska kategorier och 

begrepp forskaren redan är bekant med får företräde framför andra.  

Vid kvalitativa studier är strävan att nå mättnad, vilket innebär att nytta material inte förändrar 

analysen utan endast bekräftar den bild tidigare material givit (Aspers 2011: 200). Detta har 

inte uppnåtts i denna uppsats. Analysen väcker i dagsläget fler frågor än den besvarar, och en 

betydligt mer omfattande studie erfordras för att ge ett rättvisande svar på föräldraledigas syn 
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på arbetets betydelse. Denna studie ger endast början till ett svar och kan peka på aspekter 

värda att studera vidare.  Värt att poängtera är att studiens resultat varit mer entydigt om in-

tervjuerna från den föregående uppsatsen utelämnats. I dessa intervjuer hade alla informanter 

saknat aspekter av att arbeta, medan i intervjuerna genomförda inför denna uppsats hade fler-

talet inte saknat att arbeta. Om endast ena intervjuomgången tagits med hade det alltså givit 

en mer samstämmig, men mycket missvisande, bild av upplevelsen av att inte arbeta.

Resultat & analys 

Upplevelsen av att inte arbeta 

Upplevelsen av att inte arbeta skiljer sig avsevärt mellan de olika informanterna. Några in-

formanter har inte alls saknat arbetet under ledigheten, medan andra betonar en stark avsak-

nad av olika aspekter av att arbeta. Cronholm (2004) fann i sin studie av föräldralediga fäder 

att de flesta inte saknat arbetet, men att en tredjedel saknat sina arbetskamrater. I denna studie 

var det en jämn fördelning mellan de som saknat arbetet och de som inte gjort det. De som 

saknat att arbeta under tjänstledigheten uttrycker denna saknad som olika jobbig. 

De flesta informanterna beskriver tjänstledigheten som en övervägande positiv erfarenhet. 

Trots detta vill alla återgå till arbetslivet i någon bemärkelse. På frågan om de skulle vilja 

fortsätta tjänstledigheten om detta inte påverkade den ekonomiska situationen eller partnerns 

möjligheter att vara hemma eller arbeta, svarar några att de under dessa omständigheter skulle 

förlänga ledigheten, men inte på obestämd framtid. 

Det har ingenting med ekonomi att göra jag skulle inte vara hemma för 120 % av min lön heller. Då 
skulle jag varva perioder med jobb och föräldraledighet det skulle jag kunna tänka mig. (Första-

gångsförälder, intervjuomgång 1) 

Även om alla uppger att de trivdes med det arbete de hade före tjänstledigheten och vill återgå 

i arbete är det även tydligt att det finns starka önskemål om förändringar i arbetsvillkoren, 

samt om att reducera arbetstiden och arbetsbelastningen. Många uppger även att de efter en 

tid borta från arbetsplatsen har högre krav på trivsel på arbetsplatsen och med arbetsuppgif-

terna. Flera informanter har sökt nya tjänster och en uttrycker en önskan att engagera sig mer i 

den organisation hon nu är ideellt engagerad i på fritiden.  
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Att informanterna önskar fortsätta arbeta men under andra omständigheter ligger i linje med 

vad tidigare forskning visat utifrån den så kallade lotterifrågan. I upprepade undersökningar 

har denna visat att en mycket liten andel tror att de skulle sluta arbeta om de vann eller ärvde 

så pass mycket pengar att de kunde leva bekvämt resten av livet utan att arbeta, men en majo-

ritet skulle då vilja arbeta med något annat eller under andra omständigheter (Aronsson m.fl., 

2012: 64-65; Paulsen, 2008). 

Utmaning, utveckling & stimulans 

Orsakerna till att informanterna skulle fortsätta arbeta även om de var ekonomiskt oberoende 

skiljer sig åt, men det alla informanter är överens om är att arbetet ger dem utveckling, utma-

ning och stimulans. Denna aspekt av arbetet ligger i linje med Warrs ”vitamin” att ha möjlig-

het att använda och utveckla färdigheter (se Warr, 1987: 296).  

Avsaknaden av intellektuell stimulans och utmaning är något som påverkat vissa informanters 

välbefinnandet negativt under ledigheten.  

[Föräldraledigheten] har ju varit mest för mig rätt jobbig. […] Det var lite smekmånad först 

i början för då var det ju både stimulerande och krävande för då skulle jag lära mig att få 
ihop det. Men det tog inte så lång tid, så när jag väl hade knäckt det, å det tog kanske en 
eller två veckor, då satt man ju där med rätt mycket energi som jag inte fick ut. (Förstagångs-
förälder, intervjuomgång 1) 

Det är dock inte bara de som saknat arbetet under ledigheten som tillskriver arbetet betydelsen 

att det ger stimulans och utmaning samt bidrar till att de utvecklas. Även informanter som be-

skrivit ledigheten som njutbar och som uppger att de gärna skulle vara lediga längre menar att 

de skulle sakna denna aspekt av att arbeta på längre sikt.  

Jag behöver tänka och analysera. Jag är analytisk av mig, så jag tror att jag behöver bli stimulerad 
på det sättet för att tycka att någonting är roligt. (Tvåbarnsförälder, intervjuomgång 2) 

[…] att man utvecklas och det händer någonting nytt när man arbetar, man exponeras för något an-

nat än det man själv väljer som man väldigt lätt kan göra här hemma. (Tvåbarnsförälder, intervju-
omgång 2) 

Informanterna anser att arbetet är utvecklande genom att de lär sig nya saker - allt ifrån ny 

forskning och ny teknik, till att förstå och bemöta olika människor, samt hantera olika situa-

tioner. Informanterna betonar betydelsen av att få aktivera hjärnan, tänka, lösa problem och att 

bli utmanad.  
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På frågan om varför de tror att intellektuell stimulans är så betydelsefullt för dem, finns två 

huvudsakliga spår. Vissa beskriver det som ett slags psykisk motion för hjärnan, jämförbart 

med fysisk motion för kroppen. En informant beskriver hur hon i slutet av förra föräldraledig-

heten var orolig för hur hon skulle orka jobba med tanke på hur trött hon var, men att åter-

gången till arbete gav energi snarare än att ta energi. Andra beskriver det mer som en del av 

självbilden och identiteten.  

Jag tror nog att det är en viktig del av min identitet, för jag har alltid, jag visste ju alltid att jag skulle 

utbilda mig och ville vara självständig. Ha ett eget arbete och en egen inkomst och inte vara beroen-
de av nån. (Tvåbarnsförälder, intervjuomgång 2) 

Att behovet av stimulans och utmaning kan vara kopplad till självbild och identitet återkom-

mer jag till i avsnittet ”Identitet & social status”.  

Samtidigt som utmaning, utveckling och stimulans tillskrivs stor betydelse för informanterna, 

framkommer även att det är just dessa aspekter som för vissa skapar stress och press. De be-

skriver det som en balansgång där de vill ha utmaning och stimulans, utan att det ger för stor 

arbetsbelastning och kräver att de arbetar övertid eller tar med arbete hem. Detta skulle i teo-

retiska termer kunna ses som en risk för att denna ”vitamin” lätt överdoseras och då påverkar 

välbefinnandet negativt (jmfr. Samuelsson, 2002: 9). Vitaminmodellen betonar just att vi be-

höver få alla vitaminerna för att må bra, men i rätt mängd. Det är möjligt att det positiva i att 

känna sig utmanad och stimulerad vänds till negativ stress om utmaningarna blir för stora. 

Mål & mening med förankring i det kollektiva 

Behovet av utmaning, utveckling och stimulans handlar för informanterna delvis om att de, på 

grund av bristande egentid, inte hinner ta del av ny information, till exempel genom nyhets-

medier och böcker. Men det får även informanterna att känna att de bidrar med något me-

ningsfullt i ett kollektivt sammanhang. Samtliga informanter uppfattar sitt arbete som me-

ningsfullt både personligen och för arbetsplatsen och/eller samhället.  

Jag finner ju mening i det [arbetet]. Det intresserar mig det jag håller på med och jag tror att det är 

värdeskapande för andra så av det skälet skulle jag vilja fortsätta. (Tvåbarnsförälder, intervjuomgång 
2) 

Väldigt många mår nog bra av att ha någonting att göra där man kan utvecklas själv och är en del av 
ett större sammanhang där man har en roll i en organisation… Att man uträttar någonting. (Första-

gångsförälder, intervjuomgång 1) 
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Att bidra till det kollektiva ger informanterna självförtroende eftersom det får dem att känna 

sig smarta, duktiga och uppskattade; de får bekräftelse och uppmuntran från personer utanför 

familjen. Detta kan även beskrivas som ett slags identitetsbyggande, något jag återkommer till 

under rubriken ”Identitet och social status”.  

Att arbetet är betydelsefullt för att ge mål med förankring i det kollektiva är något som beto-

nas av Jahoda (1982). Jahoda (1982: 24) understryker att kollektivets mening väger tyngre än 

individens, varför arbetslösa ofta upplever en avsaknad av mening och en känsla av att inte 

vara behövd. Även om föräldrarollen enligt Jahoda (1982: 23-26) kan tillgodose vissa av ar-

betets latenta funktioner ger det inte just denna förankring i det kollektiva.  

Även om alla informanter beskriver sitt arbete som meningsfullt och meningsskapande, är det 

inte alla som har saknat denna aspekt av att arbeta under tjänstledigheten. Vissa beskriver att 

barnet är så beroende av dem att de känner sig behövda och att familjelivet är meningsfullt i 

sig. Samtidigt anger många att det inte skulle vara meningsfullt att vara tjänstledig för alltid, 

eftersom de då skulle sakna att göra saker som inte endast berör dem själva.  

Många menar även att arbetet gör att de känner sig uppskattade, men att de får uppskattning 

även under föräldraledigheten - om än en mer abstrakt form av uppskattning.  

Det är möjligt att tjänstledighetens tidsbegränsade karaktär bidrar till att informanterna inte 

saknar förankring i det kollektiva eller den uppmuntran och uppskattning arbetet ger. De vet 

att de kommer att återvända till vad de uppfattar som ett betydelsefullt och meningsskapande 

arbete inom kort.   

Även om alla informanterna är eniga om att arbetet ger ett kollektivt sammanhang, finns det i 

intervjuerna exempel på hur detta kollektiva sammanhang kan finnas utanför arbetsplatsen.  

Även under tiden som jag arbetade så hamnar man ju i svackor på sin arbetsplats och då har [en 
lagsport] fått ta större delen av mitt liv. Då har jag presterat mycket bättre på [lagsporten] och en-

gagerat mig mycket mer där för då har jag fokuserat på det där jag känner att jag faktiskt kan göra 
nytta just då. (Förstabarnsförälder, intervjuomgång 2) 

Informanterna finner alltså mening, samt känner sig betydelsefulla och uppskattade även utan-

för arbetsplatsen, men arbetet ger mer konkret återkoppling och en förankring i kollektivet 

utanför den personliga sfären vilket skulle saknas av samtliga informanter på sikt.  
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Tidsstruktur, variation & sociala kontakter 

I alla informanters utsagor framgick att arbetet gav utmaning, utveckling, stimulans och för-

ankring i ett kollektivt sammanhang, detta oavsett om informanterna saknat arbetet under le-

digheten eller inte. När det gäller tidsstruktur, regelbundna aktiviteter, variation och sociala 

kontakter - vilka är centrala begrepp i Jahodas (1982) och Warrs (1987) teorier - skiljer sig 

informanternas upplevelser däremot åt. Medan vissa har saknat arbetets sociala aspekt, upple-

ver andra att det sociala livet har påverkats positivt under tjänstledigheten, och medan vissa 

har saknat den givna tidsram arbetet ger har andra njutit av friheten och lugnet ett flexiblare 

schema ger. Intressant är att det i materialet finns ett samband mellan upplevelsen av tids-

struktur, variation och sociala kontakter och huruvida informanterna har saknat arbetet eller 

inte. Jag kommer nu att presentera dessa skillnader mer ingående tema för tema.  

Tidsstruktur och variation 

Enligt Jahoda (1982: 22) är struktureringen av tiden i huvudsak institutionaliserad genom den 

tidsram och de aktiviteter skola och arbete fyller vår vakna tid med. I avsaknad av ett arbete 

eller skola är det få som lyckas fylla dagarna med meningsfulla aktiviteter och de uppfattar 

därför dagarna som långtråkiga. Även Warr (1987) betonar betydelsen av regelbundna aktivi-

teter och variation för att må bra.  

Alla informanter har ett slags tidsstruktur i form av barnets mat- och sovtider. Flerbarnsföräld-

rar har även tider att passa för lämning och hämtning på förskola. Denna givna struktur är 

dock luftigare än den struktur informanterna har på arbetet. Utmärkande för de informanter 

som uttryckt en stark avsaknad av arbetet under ledigheten är att de under intervjun själva lyf-

ter att arbetet ger struktur och fyller dagarna med aktiviteter.  

Den största skillnaden från att arbeta är att jag måste lägga upp dan helt själv. På ett 
sätt är det en lyx som jag längtar efter när jag arbetar, men när jag väl är i situationen 
märker jag att jag trivs med de här rutinerna. Det ställer mycket högre krav på mig 
att styra upp min dag när jag är föräldraledig. (Förstagångsförälder, intervjuomgång 
1) 

Att själva fylla dagarna med meningsfulla aktiviteter är något dessa informanter upplever som 

krävande och ansträngande. En person beskriver hur han har delat in dagen i moduler och se-

dan fyllt varje modul med en aktivitet för att få tiden att gå. Dessa informanter beskriver da-

garna som ganska enahanda och tråkiga, och upplever att tiden går långsamt i negativ bemär-

kelse.  
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Bland de informanter som inte saknat arbetet under tjänstledigheten upplever vissa att tiden 

går mycket fort, medan andra upplever det som att tiden går långsamt men att detta är någon-

ting som är positivt.  

När jag var föräldraledig med mitt första barn då tyckte jag att tiden gick så långsamt, man kunde 
verkligen njuta av tiden, man nästan kunde vältra sig i den. Den här gången går det jättefort, dagar-
na går så jättefort. Jag skulle nästan vilja stoppa tiden den här gången för det går för snabbt. (Två-
barnsförälder, intervjuomgång 2)  

Utmärkande för de informanter som inte saknat arbetet är att de är nöjda med den variation de 

har i vardagen. Några hade före tjänstledigheten en mycket hög aktivitetsnivå och har bibehål-

lit denna även under tjänstledigheten, utan att de beskriver detta som krävande eller ansträng-

ande. Andra är tillfreds med en lägre aktivitetsnivå och den enklare struktur föräldraskapet 

ger. Flera informanter som inte saknat arbetet framhäver att tjänstledigheten minskat stressni-

vån. 

I Janlerts och Hammarströms (2009) empiriska utvärdering av teorierna om kopplingen mel-

lan arbetslöshet och minskat välbefinnande fann de Jahodas deprivationsteori som den som 

hade högst förklaringsvärde, och tidsstruktur och regelbundna aktiviteter var den mekanism 

som gav högst förklaringsvärde. Avsaknad av tidsstruktur och regelbundna aktiviteter hade 

starkast inverkan på det psykiska välmåendet.  Detta ligger i linje med att tidsstruktur och va-

riation tycks vara avgörande för tillfredsställelsen under föräldraledigheten. Dock tycks upp-

levelsen av struktur och variation, samt hur ansträngande en finner det att hitta på aktiviteter, 

vara mer betydande än aktivitetsnivån i sig.  

Sociala kontakter 

Även sociala kontakter utanför familjen menar både Jahoda (1982) och Warr (1987) är bety-

dande för välmåendet och något arbetet bistår individerna med. Även informanterna i denna 

undersökning tillskriver arbetet en social funktion.  

Det sociala är något som som jag kan sakna med att vara föräldraledig, att man har ett givet 

socialt sammanhang, utan att man behöver anstränga sig. (Förstagångsförälder, intervjuom-
gång 1) 

Alla informanter har någon gång hälsat på på arbetsplatsen för att upprätthålla kontakten med 

kollegorna, många har även lunchat med kollegor och deltagit vid konferenser eller personal-

fester.  

I Cronholms (2004) studie av föräldralediga pappor fann han att ungefär en tredjedel av re-

spondenterna saknat sina arbetskamrater under ledigheten, men att betydligt fler saknade kon-
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takt med föräldralediga pappor. Informanterna i denna studie har alla haft kontakt med andra 

föräldralediga, antingen bekanta sedan tidigare eller via föräldragrupper och öppna förskolor. 

En pappa berättar dock att det initialt var väldigt ensamt och att det tog tre månader innan han 

fick kontakt med någon annan föräldraledig.  

Min fru sa det till mig direkt - gå med i en pappagrupp, gör det direkt. Och jag va åh vad jobbigt jag 
vågar inte. Jag kom inte över den tröskeln förrän jag var desperat nog. (Förstagångsförälder, inter-
vjuomgång 1) 

Föräldragrupper och öppna förskolor tycks spela en central roll för många av de föräldraledi-

gas sociala situation. Dessa kan utifrån Jahoda (1982: 59) ses som institutioner som hjälper 

föräldralediga att tillgodose några av arbetets latenta funktioner. Trots att informanterna ser 

dessa forum som betydelsefulla, uppger många att de saknar vuxenkontakter där inte barnet 

står i centrum, samt socialt utbyte som inte kräver planering.  

Liksom gällande tidsstruktur och aktivitetsnivå finns här en tydlig skiljelinje mellan de infor-

manter som uppger sig ha saknat arbetet under tjänstledigheten och de som inte har gjort det. 

De som saknat arbetsplatsen uppger att de har saknat den sociala aspekten av att arbeta och 

uttrycker ett visst missnöje med sin sociala situation. Mest utmärkande är att dessa informan-

ter själva ser sig som dåliga på att initiera sociala kontakter och planera in sociala aktiviteter.    

Det handlar ju snarare kanske om att man själv också kanske måste till att boka in saker med andra 
människor vilket jag kanske är lite dålig på. (Tvåbarnsförälder, intervjuomgång 2) 

Även de informanter som inte har saknat arbetet under tjänstledigheten menar att arbetet ger 

ett uppskattat socialt utbyte, men de upplever inte att den sociala situationen under tjänstle-

digheten som negativ. Även dessa informanter menar att de har färre sociala kontakter som 

föräldraledig än när de arbetar, men de är nöjda med det sociala utbyte de har. Vissa menar 

även att betydelsefulla relationer påverkats positivt eftersom de har haft mer tid för dem. 

För de relationer som betyder nått, dem har det varit positivt för, sen finns det ju de relationer som 
inte betyder så mycket, de på jobbet och dem träffar jag ju mindre, men vissa har jag hållit kontakten 
med. (Förstagångsförälder, intervjuomgång 2) 

Precis som med tidsstruktur tycks det vara upplevelsen av att planera in och initiera sociala 

möten det som är mest avgörande, inte mängden social interaktion. 

Identitet & social status 

Arbetets betydelse för personlig identitet och social status betonas i teorier och forskning om 

arbetslöshet. Jahoda (1982: 26) menar att vår sociala status grundas i vår yrkesroll och att vår 
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personliga identitet byggs kring denna roll. Även Nordenmark och Strandh (1999: 582) beto-

nar att forskningen kring arbetslöshet främst påvisat att människor i avsaknad av anställning 

har svårt att upprätthålla eller utveckla en meningsfull social identitet. Många informanter 

uppger också uttryckligen att arbetet är betydande för identiteten och självbilden.  

Men sen jag är ju jättestolt över att vara [yrkestitel] och att jobba där jag jobbar så det är en del av 
min identitet, absolut. (Tvåbarnsförälder, intervjuomgång 2) 

Flera betonar att det framför allt handlar om hur de ser på sig själva och inte så mycket om 

hur andra ser på dem. De har byggt en identitet kring att prestera bra och har på så sätt alltid 

kommit vidare i karriären. Många betonar även vikten av att få göra någonting meningsfullt 

för andra, något som kan sägas bidra till en positiv självbild. Samtidigt är det tydligt utifrån 

intervjuerna att respondenterna påverkas av upplevelsen av hur omgivningen ser på dem.  

Om alla andra slutade jobba då skulle jag också sluta jobba på nått sätt. Men om man speglar sig 
emot resten av samhället och så så skulle jag inte vilja vara hemmafru till exempel. (Tvåbarnsföräl-
der, intervjuomgång 2) 

Föräldrarollen kan erbjuda en alternativ social och personlig identitet (Jahoda, 1982: 23-26), 

men samtidigt betonas även inom de funktionella teorierna att människor behöver tillgång till 

flera olika sociala roller (Samuelsson, 2002: 8). I intervjuerna med informanterna framkom-

mer detta behov av flera sociala roller tydligt.  

Det är lite skönt att få vara [Sandra]. Jag har försökt hålla på det, jag är mamma [Sandra] och 

[Sandra]. (Förstagångsförälder, intervjuomgång 1) 

Några informanter beskriver att det är påfrestande att det sociala samspelet som föräldraledig 

alltid kretsar kring barnet och uttrycker en avsaknad efter andra samtalsämnen. Detta hänger 

samman med behovet av intellektuell stimulans och ett behov att samtala om saker som inte 

bara rör det personliga vilket beskrivits ovan. Men även informanter som inte har saknat arbe-

tet under tjänstledigheten tycks behöva fler sociala roller på sikt.  

Informant: På arbetet får man får vara vuxen för sig själv också, sin egen person frikopplad från det 

här. 

Intervjuare: Vill du försöka utveckla vad du menar med att få vara sin egen person på arbetet? 

Informant: Ja, för man är ju sig själv där heller. När jag går till arbetet så sätter  jag ju på mig min 
professionella, så att säga, hatt. Men det är nog det här att jag får vara vuxen då, och liksom att man 

tar ansvar och sysslar med någonting som man har utbildat sig till. (Tvåbarnsförälder, intervjuom-
gång 2) 

Även om informanterna kan uttrycka ett behov av fler sociala roller än vad föräldraledigheten 

erbjuder, är det tydligt att informanterna inte släppt sin yrkesidentitet. Flera informanter pre-
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senterar sig med sin yrkestitel före de säger att de är föräldralediga om någon frågar vad de 

gör. Andra betonar att hur de presenterar sig är situationsbaserat. Många har hållit kontakt 

med arbetsplatsen under tjänstledigheten både för socialt utbyte och för att hålla sig uppdate-

rade om vad som händer eftersom de finner det intressant. Tjänstledigheten tycks alltså inte 

innebära att yrkesidentiteten och yrkesstatusen självklart går förlorade, något de utifrån teori-

erna anses göra vid arbetslöshet. Såväl Ezzys statuspassageteori som Jahodas deprivationsteo-

ri framställs arbetslöshet som en identitets- och statusförlust (Ezzy, 1993: 48-49; Jahoda, 

1982: 26). En avgörande faktor för denna skillnad kan vara att tjänstledigheten  i dessa fall är 

självvald och tidsbegränsad.  

Betydande för upplevelsen av att inte arbeta tycks i materialet vara vilken status en tillskriver 

föräldrarollen - hur en upplever att föräldraskapet påverkar omgivningens blickar. Medan de 

flesta informanter upplever att de blir bemötta på samma sätt som föräldraledig som när de 

arbetar, upplever några informanter att deras status påverkats negativt av tjänstledigheten. 

Dessa informanter är även de som uttryckt starkast saknad av arbetet under tjänstledigheten. 

De beskriver att vänner som inte själva har barn har gått förlorade och att vissa inte finner 

dem spännande att prata med längre. Upplevelsen är att det är högre status i att arbeta och 

göra karriär än att bilda familj. 

Jag kan känna mig lite korkad, att jag antingen inte är så snabb eller pratar om fel saker för att det 
ska vara intressant för dem. (Förstagångsförälder, intervjuomgång 1) 

Upplevelsen av hur den sociala positionen förändras kan relateras till Ezzys begrepp status-

passage. I statuspassageteorin framhålls den subjektiva tolkningen av situationen, till skillnad 

från de funktionella teoriernas betoning på objektiva miljöfaktorer (Ezzy, 1993: 49). Ezzy 

skiljer mellan ”integrative passage”, där individen integreras i en identitet med hög status och 

”divestment” passage där individen förlorar en status. Enligt Guintoli m.fl. (2014: 397) är 

upplevelsen av statuspassagen beroende av hur vi värderar de sociala kategorier övergången 

sker mellan. Här tycks alltså upplevelsen av föräldraskapets status vara avgörande för upple-

velsen av att inte arbeta. Ses föräldrarollen som en högstatusroll är saknaden av arbetsrollen 

mindre påtaglig än om föräldrarollen upplevs ha lägre status än yrkesrollen.  

Ytterligare en faktor som kan påverka upplevelsen av tjänstledigheten är hur enkelt identiteten 

som förälder kan integreras med den tidigare identiteten. Statuspassager är enligt Ezzy (1993: 

48) en process där en skapar sig en ny identitet och hur övergången upplevs beror på hur 

starkt en identifierar sig med den tidigare identiteten och hur väl en lyckas upprätta en till-

fredsställande alternativ identitet (Ezzy, 1993: 50). En informant beskriver vad som skulle 
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kunna liknas vid en sådan övergång. Denna tvåbarnsförälder upplevde under den första för-

äldraledigheten en stor rädsla över hur andras blickar på henne skulle förändras. Hon var rädd 

att ses som den stereotypa karriärskvinnan som får barn och sedan inte kommer tillbaka till 

arbetslivet. Vidare oroade hon sig för att att andra människor inte skulle se henne som person 

utan bara som mamman till ett barn. Detta var ingen roll hon identifierade sig med utan hon 

såg sig själv som en autonom, ung person som gör mycket saker. Föräldrarollen tvingade hen-

ne att bli vuxen väldigt snabbt, något hon upplevde som jobbigt.  

Jag var rädd för att blicken på mig skulle förändras väldigt mycket och det gjorde den ju, men det var 
i slutänden ingenting negativt med det. (Tvåbarnsförälder, intervjuomgång 2) 

Vid intervjutillfället var informanten tjänstledig med sitt andra barn och upplevde denna le-

dighet som mycket njutbar och positiv. Hon beskriver hur barnen blivit en del i identiteten 

varför det inte är jobbigt att de står mest i fokus i de flesta sammanhang. Det hon uppfattade 

som uppoffringar i samband med det första barnet är inte längre uppoffringar utan ”bara så 

man organiserar sitt liv” (Tvåbarnsförälder, intervjuomgång 2). Denna informant beskriver 

även att hon var först i bekantskapskretsen att få barn, något som kan ha påverkat denna situa-

tion.  

En annan informant som upplever att föräldrarollen i vissa sammanhang har påverkat omgiv-

ningens blick på ett negativt sätt, uppger dock att hon under tjänstledigheten insett att arbetet 

har mindre betydelse än hon trott. Detta kan hänga samman med att hon har en alternativ so-

cial roll och gruppidentitet att falla tillbaka på. Engagemanget i en lagsport ger henne bekräf-

telse, vuxenkontakter, utmaning, mening med förankring i det kollektiva och många av de sa-

ker hon först saknade från arbetet.  

Diskussion  

Lönearbetets icke-ekonomiska betydelse för människors välbefinnande är en fråga som em-

pirsikt främst undersökts genom studier på arbetslösa. Syftet med denna uppsats har därför 

varit att bidra till förståelsen av arbetets icke-ekonomiska betydelse, genom intervjuer med 

föräldralediga, en grupp som står utanför arbetslivet under en period av andra orsaker än ar-

betslösa. De mer konkreta frågor studien sökt besvara är:  
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• Hur ser de föräldralediga informanterna på lönearbetets icke-ekonomiska betydelse 

efter en tid borta från arbetslivet? 

• Kan teorier om arbetets betydelse utarbetade på arbetslösa även appliceras på föräldra-

lediga? 

Resultatet visar att arbetet för informanterna främst är betydande för att ge utmaning, utveck-

ling och intellektuell stimulans. Arbetet ger informanterna möjlighet att agera utifrån olika 

sociala roller, i en sfär utanför det personliga. Vidare tillskriver informanterna arbetet en soci-

al betydelse, i att det ger sociala kontakter och socialt utbyte. Informanterna skiljer sig i synen 

på vilken betydelse arbetet har för att ge tidsstruktur, variation, regelbundna meningsfulla ak-

tiviteter, sociala kontakter och social status. Medan somliga har saknat dessa aspekter av att 

arbeta, har andra inte gjort det. En tolkning är att arbetet är mindre betydande för att tillgodo-

se dessa behov hos informanterna. Dock är det dessa aspekter som tycks vara avgörande för 

upplevelsen av att inte arbeta. De som menar att dessa aspekter av att arbeta är betydelsefulla 

är samma informanter som uppger att de saknat arbetet under föräldraledigheten.  

Dessa resultat ligger delvis i linje med vad Rantakeisu (2002) fann i sin studie av arbetslösa 

ungdomar; de arbetslösa som betonade arbetets instrumentella dimensioner påverkades i regel 

mer negativt av arbetslöshet än de som betonade arbetets expressiva dimensioner. I denna stu-

die betonade alla informanter arbetets expressiva betydelse i form av utmaning, stimulans och 

identitetsbyggande, ett slags självförverkligande. De informanter som även saknade arbetets 

mer instrumentella betydelse i form av tidsstruktur, aktivitetsnivå och sociala kontakter upp-

levde även tiden borta från arbetet som mer tudelad och bitvis jobbig.  

Janlert och Hammarström (2009) fann i sin empiriska utvärdering av teorier om kopplingen 

mellan arbetslöshet och försämrad psykisk hälsa att tidsstruktur och regelbundna aktiviteter 

var de latenta funktioner som hade högst förklaringsvärde medan status, identitet och förank-

ring i det kollektiva var mindre betydande. Denna skillnad i resultat kan förklaras av att fokus 

i Janlert och Hammarströms studie var just vilka faktorer som hade störst negativ inverkan på 

personernas psykiska välbefinnande. De som upplevt att de haft tillräcklig tidsstruktur fullgod 

aktivitetsnivå tycks inte ha påverkats negativt av att inte arbeta, även om de menar att arbetet 

är betydande för att ge förankring i det kollektiva och för identiteten.  

Den betydelse informanterna tillskriver arbetet är alla förenliga med de latenta funktioner Ja-

hoda (1982) och de vitaminer Warr (1987) framhåller i sina funktionella teorier om arbetets 

betydelse. I sin helhet styrker informanternas utsagor att arbetet ger tidsstruktur, variation, 

!26



sociala kontakter utanför kärnfamiljen, mål och mening med förankring i det kollektiva, möj-

lighet att använda och utveckla färdigheter, återkoppling, personlig identitet och social status - 

de behov arbetet utifrån de funktionella teorierna tillgodoser. Dock är det långt ifrån alla in-

formanter som saknat arbetet under tjänstledigheten. Deras utsagor styrker att de på längre 

sikt skulle sakna utmaning, förankring i det kollektiva och möjligheten att agera utifrån olika 

sociala roller, men inte under den avgränsade tid tjänstledigheten innebär.  

Samtidigt som några informanter uppskattar den struktur, de aktiviteter och sociala kontakter 

arbetet fyller den vakna tiden med, betonar flera att arbetslivet kan bli för styrt och fyllt av för 

många aktiviteter och sociala kontakter. Detta är något de menar skapar press och stress, var-

för de har njutit av flexibiliteten den friare tidsstrukturen tjänstledigheten har inneburit. Detta 

talar för vitaminmodellen snarare än deprivationsteorin, eftersom vitaminmodellen understry-

ker att överdosering likväl som brist på någon vitamin kan ha en negativ inverkan på välbe-

finnandet (Samuelsson, 2002: 9).  

Både Jahoda (1982) och Warr (1987) betonar i sina teorier den objektiva omgivande miljön, 

och att andra institutioner i viss mån kan tillgodose behoven arbetet vanligen gör. Jahoda 

(1982: 23-26) framhåller att familjen för kvinnor är en sådan institution, där rollen som moder 

och hushållssysslor i viss mån kan ersätta arbetet. Dock ger denna roll inte sociala kontakter 

utanför familjen eller mål och mening med förankring i det kollektiva. Informanterna har även 

haft tillgång till föräldragrupper och öppna förskolor, vilka kan sägas vara viktiga institutioner 

som hjälpt de tjänstlediga få fler sociala kontakter utanför familjen. För en informant har en 

idrottsförening också varit en viktig sådan institution. Tillgången till föräldrarollen, öppna 

förskolor, föräldragrupper och andra institutioner som erbjuder de föräldralediga en social 

samvaro kan vara en anledning till att upplevelsen av vara borta från arbetslivet för föräldra-

ledighet beskrivs som en övervägande positiv erfarenhet, medan frånvaro från arbetslivet till 

följd av arbetslöshet utifrån tidigare forskning beskrivs som en övervägande negativ erfaren-

het. Svårare är det att utifrån de funktionella teorierna förstå de stora skillnaderna i informan-

ternas upplevelse av att vara tjänstlediga under föräldraledigheten. Detta är en kritik som rik-

tats mot teorierna många gånger tidigare (se bland andra Ezzy, 1993: 45; Giuntoli m.fl., 2014: 

392).  

Utifrån informanternas berättelse är det svårt att se något samband mellan hur tjänstledigheten 

upplevts och någon objektiv aktivitetsnivå, grad av tidsstruktur, mängd sociala kontakter, sta-

tusförändring eller liknande. Vissa har bibehållit en hög aktivitetsnivå, andra har en lägre ak-
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tivitetsnivå och är nöjda med det, medan ytterligare några har en lägre aktivitetsnivå och upp-

lever detta negativt. Alla har en luftigare tidsstruktur än när de arbetar, men vissa njuter av 

den luftigare tidsstrukturen medan andra saknar arbetets tydligare strukturerade dagar. Den 

subjektiva upplevelsen av situationen framstår som mer avgörande för trivseln än de objektiva 

omständigheterna.  

Särskilt avgörande för upplevelsen av att inte arbeta framstår den subjektiva upplevelsen av 

föräldrarollens status, samt upplevelsen av hur kostsamt det är att upprätthålla en tidsstruktur 

och sociala kontakter. Det finns även utsagor som indikerar att upplevelsen av att inte arbeta 

påverkas av hur lätt identiteten som förälder är att integrera med den identitet personen hade 

före tjänstledigheten. I dessa avseenden talar studien mer för Ezzys (1993) teori om statuspas-

sager än de funktionella teorierna. Dock finns en skillnad mellan föräldraledigas situation och 

arbetslösas. Arbetslöshet beskrivs av Ezzy (1993: 49) som en tydlig ”divestment passage” där 

individen förlorar en status vilket följs av en icke tidsbestämd övergångsperiod. I detta mate-

rial är det inte lika tydligt att personerna förlorar en status, eftersom frånvaron från arbetet är 

tillfällig och tidsbestämd. Det är dock inte heller helt tydligt en ”integrative passage” eftersom 

alla informanter inte uppfattar att föräldrarollen tillskrivs hög status i det omgivande samhäl-

let. I linje med vad Guintoli m.fl. (2014: 397) framhåller tycks upplevelsen av statuspassagen 

alltså påverkas av värderingen av de sociala kategorier övergången sker mellan. Även om för-

äldrarollen tillskrivs olika status av olika informanter erbjuder den en alternativ social identi-

tet, med specifika krav på beteendet. Det finns, som tidigare nämnt, indikationer på att hur lätt 

denna nya identitet går att integrera med den tidigare identiteten också är avgörande för upp-

levelsen av att inte arbeta. Här finns även en skillnad mellan första- och andragångsföräldrar. 

De informanter som upplevde tjänstledigheten som mest tudelad var alla förstagångsföräldrar. 

Kanske kan det vara så att andragångsföräldrar redan har hunnit integreras i identiteten som 

förälder. Övergången till tvåbarnsförälder ställer därför inte lika stora krav på förändrat bete-

ende, och upplevelsen av den personliga identiteten och den sociala statusen påverkas därför 

inte i samma utsträckning.   

Materialet till denna studie är mycket begränsat och mättnad har inte uppnåtts. Uppsatsen kan 

därmed inte bidra med några svar, utan endast peka på aspekter intressanta att undersöka vida-

re. Hur upplevelsen av att inte arbeta påverkas av upplevelsen av förändringar av status och 

den personliga identiteten menar jag är det som skulle vara mest intressant att rikta in en 

framtida liknande studie på.  
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En svaghet i denna studie är att intervjuerna genomfördes i två olika omgångar, en intervju-

omgång under hösten och en intervjuomgång under våren. I de intervjuer som genomfördes 

under hösten fanns en starkare betoning på de negativa aspekterna av att vara borta från arbe-

te, medan det i intervjuerna som genomfördes under våren var mer betoning på positiva 

aspekter av att inte arbeta. Det är möjligt att årstiden har inverkat på resultatet.  

Ytterligare en svaghet i materialet är att det är en övervägande del kvinnor och därför kanske 

inte säger mycket om mäns upplevelse av arbetets betydelse. Tidigare studier på arbetslösa 

har visat på stora svårigheter att ge ett entydigt svar på mäns och kvinnors olika erfarenheter 

av att vara utan en anställning. Att dela upp ett så här litet material utifrån kön vore därför 

knappast fruktbart även om båda könen var lika representerade. Vidare skiljer sig upplevelsen 

av att inte arbeta mycket mellan de två män som studien inkluderar, varför det skulle vara 

svårt att visa på några samband även om fördelningen sett annorlunda ut. Ett så pass litet ma-

terial blir aldrig generaliserbart utan kan endast tala för de informanter jag här intervjuat.  

Studiens resultat påverkas mest troligt av att alla informanter är högutbildade och har arbeten 

som kräver specifik kompetens. De funktionella teorier studien utgår från har kritiserats för att 

ha ett medelklassperspektiv (Rantakeisu, 2002: 60). Denna kritik är i allra högsta grad giltig 

även för denna studie. Det skulle därför vara intressant att undersöka vilken betydelse arbetet 

tillskrivs bland föräldralediga från mindre kvalificerade arbeten. Hur ser en på arbetets bety-

delse om en inte finner det stimulerande, utvecklande eller utmanande? Hur skiljer sig upple-

velsen av att vara borta från ett arbete som inte ger samma sociala status som ett högkvalifice-

rad arbete? 

Studien visar att arbetet är betydande för alla informanter och ger värden, vid sidan av de 

ekonomiska, så starka att alla skulle fortsätta arbeta även om de inte var i behov av lönen. Det 

är dock viktigt att understryka att alla uttrycker önskemål om förändringar inom arbetslivet 

och de flesta önskar arbeta färre timmar. Vidare talar studien mot att arbetet skulle tillgodose 

fasta mänskliga behov, i stället tycks den samhälleliga kontexten vara av stor betydelse. Nor-

mer, hur arbete värderas i samhället, och vilka organisationer och institutioner som finns till-

gängliga vid sidan av arbetslivet har stor betydelse för upplevelsen av att inte arbeta. Med 

tanke på stigmat kring arbetslöshet finns därför ett behov av fler studier som fokuserar arbe-

tets betydelse för människors välbefinnande, utifrån andra grupper än arbetslösa. Föräldrale-

diga är en möjlig grupp att undersöka, men även denna grupps upplevelse av att inte arbeta 

påverkas självklart av en rad andra faktorer. Att tjänstledigheten är tidsbegränsad gör att en 
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studie på föräldralediga inte kan säga något om hur det är att inte ha någon tjänst att gå tillba-

ka till. Vidare påverkas självfallet upplevelsen av att inte arbeta av hur tiden hemma med bar-

net har varit, även om det inte är i fokus för denna studie. Har barnet varit sjukt, haft kollik 

och varit mycket krävande upplevs troligen tiden borta från arbetet annorlunda än om barnet 

varit friskt och trivts med att följa med i de aktiviteter föräldern velat göra. För att förstå vil-

ken betydelse arbete har för människors välbefinnande skulle därför fler studier på olika 

grupper vara önskvärda.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Denna studie handlar alltså om föräldraledigas syn på lönearbete, upplevelsen av att vara borta från 
arbetslivet under en tid och vilken betydelse en tillskriver arbete efter en tid utanför arbetslivet. Jag 
vill först tacka för att du ställer upp med din tid och att jag får möjlighet att ta del av dina tankar och 
erfarenheter. I transkriptioner, citat och referat kommer uppgifter att behandlas konfidentiellt, så att 
andra inte kan härleda dina svar tillbaka till dig. Jag kommer därför till exempel inte att använda några 
personnamn, namn på arbetsplats eller specifik yrkesroll utan endast verksamhetsområde och utbild-
ningsnivå. Intervjun kommer att spelas in - är det okej? Vi har avgränsat med tid och för mig är det 
viktigt at respektera den tidsram som överenskommits, jag vill  vill jag redan nu säga att om jag någon 
gång skulle gå in och avbryta med en ny fråga eller så är det inte för att det du säger är ointressant utan 
för att hinna få svar på studiens viktigaste frågor med respekt för den tid du upplåter. Om du är intres-
serad av att ta del av resultatet kan jag mejla en kopia av uppsatsen när den är godkänd.

Bakgrund 

* Tjänstledighetens längd och barnets ålder 
* Sysselsättning före tjänstledigheten  

* Trivdes du med ditt arbete 
* Ålder 
Öppen ingång 

* Vill du börja med att berätta lite om vad arbete har för betydelse för dig och varför (positivt och 
negativt)? Vad får du ut av att arbeta? 

* Har din bild av arbetets betydelse förändrats något under föräldraledigheten? 

* Hade du någon bild av hur det skulle vara att inte arbeta under föräldraledigheten? Blev det 
så? Varför/varför inte? (Ej med i de fyra första intervjuerna) 

* Hur skulle du beskriva de största skillnaderna mellan att arbeta och vara föräldraledig?  

* Har du under föräldraledigheten någon gång saknat arbetet? Vad är det du har saknat och varför? 

Tidsstruktur 

* Upplever du tiden annorlunda nu som föräldraledig än när du arbetar? 

* Tidsstruktur/rutiner 

* Hur ser du på tid och fritid nu? Är det någon skillnad från när du arbetade? 

* Känner du att du har variation i din vardag  
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Identitet & social situation 

* Upplever du att tiden borta från arbetslivet har påverkat dina sociala relationer på något vis? 
* Mängden social interaktion 

* Typen av social interaktion 
* Samtalsämnen 
* Upplevelsen av hur andra bemöter/ser på dig/social position  
* Har du haft någon kontakt med arbetsplatsen? Hur? Varför? 

* Hur presenterar du dig i möte med nya människor? Hur beskriver du dig själv? Varför? (Ej 
med i de fyra första intervjuerna) 

* Vilka sociala medier är du aktiv på och hur framställer du dig själv där? Vad för slags infor-
mation delar du där? (Ej med i de fyra första intervjuerna) 

* Är arbetet viktigt för din självbild (i de 4 första intervjuerna identitet)? Varför? Har denna på-
verkats av ledigheten? Hur har du i så fall upplevt denna förändring? 

Mål, kontroll & utveckling 

* Har din känsla av vad som ger mening i din vardag förändrats under föräldraledigheten? Finns det 
saker som kändes meningsfulla när du arbetade som du inte känner nu eller tvärt om? 

* Mål att arbeta mot och feedback på egna handlingar, chans att utvecklas 

* Känner du att du har kontroll över & kan påverka din livssituation?  

Avslut 

* Har upplevelsen av att bara borta från arbetet förändrats under tiden du har varit tjänstledig? 

* Om du kunde fortsätta att vara hemma från arbetet med samma ekonomi som om du återgick till att 
arbeta och utan att det påverkade din partners möjligheter till att inte arbeta skulle du vilja det? Var-
för/varför inte? 

* Har din bild av arbetets betydelse förändrats någonting under intervjuns gång? Är det några tankar 
som har dykt upp som du vill dela av dig med eller någonting du tycker att vi inte har pratat om? 

Tacka  

Går det bra att kontakta om jag kommer på att jag har missat någonting?  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