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Förord 
Denna studie och uppsats är ett arbete som vi, Tina Hamberg och Jennie Myrén, tillsammans 
genomfört. Genom att använda oss av google docs har vi både kunnat sitta fysiskt i samma rum, via 
telefon eller på varsin kammare och arbetat med studien.  
 
Arbetet är ett resultat av bådas skrivande där vi i princip varit lika delaktiga i alla delar. Intervjuer och 
analys av det insamlade datamaterialet har genomförts tillsammans och därefter har texten 
kontinuerligt diskuterats och flera kapitel har även skrivits tillsammans. Transkriberingen har vi delat 
upp mellan oss men båda har lyssnat på det inspelade materialet igen på samtliga intervjuer. För att 
initialt förenkla skrivandet tog Tina ansvar över att leta reda på fakta och skriva ihop ett utkast till 
vårt val av analysmetod, instrument och etiskt ställningstagande medan Jennie tog ansvar över att 
skriva ihop ett utkast till valet av ansats, urval och trovärdighet/giltighet. Dessa utkast har vi sedan 
tillsammans bearbetat till det vi presenterar i följande version. Resterande kapitel av arbetet har vi 
gemensamt diskuterat, skrivit och bearbetat. 
 
Vi har i arbetet med denna studie kastats mellan hopp och förtvivlan men tack vare varandra har vi 
lyckats genomföra detta utan att ge upp. Vi vill rikta ett stort tack för allt stöd från våra familjer - Max, 
Hugo och Nora & Max, Charles och Nicole. Det har blivit många sena kvällar och en hel del 
telefonsamtal sinsemellan för att ta oss igenom detta. Vi har blivit glatt överraskade över vilket 
engagemang studiens respondenter bjudit på och vill även rikta ett stort tack till er som tog er tid till 
att bidra i vår undersökning. Även vår handledare, Calle Hansson, ska ha ett stort tack för den 
vägledning som givits oss och hållit oss på banan när vi ibland haft svårt att se vägen. Tack alla 
studiekamrater för ert stöd och att ni delgivit era tips och råd. 



Abstrakt  
Det talas idag om hur det livslånga lärandet och det informella lärandet påverkar människors 
kompetens och anställningsbarhet. Föräldraskapet kan ses som en del i det livslånga lärandet och 
fungerar som ett vardagslärande. I dagens globala samhälle efterfrågar arbetsmarknaden kompetenta 
arbetstagare och kraven på den arbetande befolkningens anställningsbarhet ökar.  På grund av den 
föräldrapolitik och strävan efter jämställdhet som råder i Sverige får fäder i större utsträckning 
möjlighet till att vara föräldralediga. Även om föräldraskapet för med sig flera fördelar så finns det 
utmaningar med att kombinera föräldraskap och arbete. Konflikter mellan arbetsgivarens krav och 
familjens behov bidrar till att det är svårt att uppnå och upprätthålla balans mellan arbete och familj.  
 
Studiens syfte är att gestalta variationer i fäders uppfattning om föräldraskap som kompetens i 
arbetslivet. Studien belyser även hur föräldraskapet påverkas av kombinationen mellan familj och 
arbetsliv samt fädernas anställningsbarhet. Detta är en kvalitativ studie som tagit inspiration från 
fenomenografisk vetenskapsteori. Deltagarna i studien valdes ut genom ett målinriktat urval med 
inslag av bekvämlighetsurval men med eftertanke för att deltagarna ska vara fäder i olika ålder, i olika 
arbetsroller och med olika bakgrund. Datamaterialet har samlats in genom semistrukturerade 
intervjuer som spelats in och transkriberats. Analysen av datamaterialet har skett genom tematisk 
analys där den stora mängden data systematiskt behandlades och delades in i olika teman.  
 
Resultatet visar att föräldraskap som fenomen är ett relativt oreflekterat område för fäderna och desto 
mer dess påverkan på lärandet. Även om reflektionerna som förekommer i resultatet varierar mellan 
fäderna, framkommer det i studien att samtliga av fäderna är av uppfattningen att föräldraskapet 
innebär flera fördelar för dem i arbetslivet och att de lärt sig olika saker av att vara far. Resultatet har i 
diskussionen förklarats genom Biestas (2006) modell där det visas att föräldraskap genom ett tydligt 
samband mellan modellens tre väsentliga funktioner, bidrar till informellt lärande och på så vis även 
fädernas anställningsbarhet.  
 
Nyckelord: Anställningsbarhet, Det livslånga lärandet, Föräldraskap, Informellt lärande, Kompetens, Work-
family balance, Work-life balance  
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Introduktion  
Följande kapitel kommer inledningsvis belysa föräldraskap som informellt lärande samt faktorer som 
påverkar detta. Läsaren presenteras för studiens viktiga definitioner samt studiens disposition. I 
avsnittet Bakgrund redogörs för tidigare forskning, teorier och begrepp som är relevanta för förståelse 
för fenomenet och studiens syfte. Kapitlet avslutas med studiens syfte och dess forskningsfrågor.  

Inledning  
Föräldraskap kan ses som en del i det livslånga lärandet och ett informellt lärande.  Gunnarsson (2014) 
benämner det informella lärandet som ett vardagslärande vilket handlar om ett oavsiktligt lärande. 
Föräldrar får genom oavsiktligt lärande ny kunskap i sin föräldraroll och denna kunskap bör kunna 
komma till nytta även i andra sammanhang.  
 
Globaliseringen bidrar till större konkurrens mellan företag vilket i sin tur leder till hårdare krav på 
arbetstagare där förmågan till anpassning och förnyelse anses vara nödvändigt (Biesta, 2006).  Enligt 
Assarsson Aarsand (2011) uppfattas det livslånga lärandet vara en del av lösningen på de krav som 
den ekonomiska globaliseringen ställer, som är ett exempel på en av dagens stora 
samhällsutmaningar. Allt fler individer väljer att delta i formella utbildningar vilket leder till att 
kravet på anställningsbarhet ökar i konkurrens på arbetsmarknaden (Björklund, 2009).  Företagen bör 
ha intresse av att ta till vara på den informella kompetens som finns inom företaget för att maximera 
lönsamheten. Det finns utmaningar med att kombinera och hitta en balans mellan familj och arbete 
både för föräldrar och företag (Burchielli, Bartram & Thanacoody, 2008). Media belyser ofta hur stress 
ökar i samband med att få ihop livspusslet med familj och arbete samt de begränsningar som kan 
upplevas i samband med att ha blivit förälder. van Engen, Vinkenburg och Dikkers (2012) skriver att 
kombinationen av arbete och familj både är en källa till glädje och berikande såväl som till konflikter 
och stress. 
 
Föräldraskap som informellt lärande och en del i det livslånga lärandet kan förklaras med hjälp av 
Biestas modell The Triangle of Lifelong Learning (Biesta, 2006). Modellen utgår från tre väsentliga 
funktioner för det livslånga lärandet. Det personliga, ekonomiska och demokratiska vilka alla är delar 
som påverkar det livslånga lärandet och på så vis även kompetens (Andersson, 2014) och 
anställningsbarhet (Björklund, 2009). Andersson (2014) beskriver kompetens som en möjlighet att 
omsätta kunskap till handling i en given kontext.  
 
Egna erfarenheter av att kombinera föräldraskap och arbete bidrar till intresset av att undersöka 
föräldraskap som lärande och kompetens. Lärande är centralt i undersökningen och därmed ryms 
studien inom vetenskapsområdet pedagogik. Tidigare forskning har i många fall valt att se 
föräldraskap ur ett kvinnligt perspektiv, kanske på grund av den samhällsdebatt om jämställdhet som 
råder. Vi upplever att det saknas forskning inom området föräldraskap utifrån ett manligt perspektiv 
samt forskning kring föräldraskap och kompetens vilket föranlett denna studie.  
 

Disposition  
Den här studien består av fyra olika sektioner. Den första sektionen är introduktionen vilken 
innehåller en inledning till studien, bakgrund och syfte samt forskningsfrågor. I inledningen beskrivs 
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hur föräldraskap är en del av det livslånga lärandet och att vi upplever att det saknas forskning inom 
området föräldraskap utifrån ett manligt perspektiv samt forskning kring föräldraskap och 
kompetens. Bakgrunden ger en samlad bild av den tidigare forskning och teori som gjorts vilken vi 
tagit del av vid genomförandet av denna studie. Här beskriver vi även Biestas modell som vi sedan 
använder oss av för att diskutera det empiriska materialet. I andra sektionen beskrivs detaljerat 
tillvägagångssättet som använts i studien. Vi beskriver även hur vi gjort urvalet, att studien gjorts med 
inspiration från fenomenografisk vetenskapsteori samt att vi använt oss av tematisk analysmetod för 
att analysera insamlade data. I den tredje sektionen i denna studie, beskrivs resultatet av det 
empiriska materialet som sedan diskuteras i den fjärde och sista sektionen. Vi ger här även förslag på 
framtida forskning inom området som vi anser är relevant.  
 

Definitioner 
Föräldraskap - När vi i vår studie använder begreppet föräldraskap avser vi inte att avgränsa oss till 
endast biologiska föräldrar. Vi syftar istället på en närvarande vuxen som tagit på sig föräldrarollen. 
Vi avgränsar oss inte heller till någon specifik ålder på barnet/barnen oavsett om barnen är myndiga 
eller inte eftersom att föräldraskapet varar livet ut.  
 
Kompetens -  Andersson (2014) beskriver kompetens som en möjlighet att omsätta kunskap till 
handling i ett givet sammanhang. Användandet av begreppet kompetens inkluderar olika färdigheter, 
strävan, känsla och personlighet vilka tillsammans skapar förutsättning för handling i en viss kontext.  
 
Informellt lärande - Vi syftar med detta på ett vardagslärande som en del av det livslånga lärandet 
och ett oavsiktligt lärande (Gunnarsson, 2014). Föräldraskapet bidrar därmed till det informella 
lärandet.  
  
Arbetslivet - Vi använder begreppet i vår studie med definitionen att det handlar om den del av 
individens liv som ägnar sig åt betalt yrkesverksamt arbete.  
 
Anställningsbarhet - Vi väljer att använda begreppet främst ur ett individperspektiv för att beskriva 
fäders möjlighet att få eller behålla ett arbete och påverka sitt deltagande på arbetsmarknaden. På så 
vis är det inte enbart potentiella arbetstagare som är relaterade till detta begrepp, utan även de som 
redan är arbetstagare (Björklund, 2009).   
 

Bakgrund 
I följande avsnitt introduceras tidigare forskning och bakgrund till studiens undersökta fenomen. 
Först görs en kortfattad genomgång av den föräldrapolitik som finns i Sverige. Därefter redogörs 
begreppen work-family balance och work-life balance samt forskning om dess påverkan på 
kombinationen av arbete och familj. Det livslånga lärandet och det informella lärandet beskrivs sedan 
och även på vilket sätt föräldraskap kan ses som en del av det livslånga lärandet. Därefter redogörs 
Biestas begreppsmodell som i diskussionen används för att förklara det livslånga lärandet. Avsnittet 
avslutas sedan med en genomgång av föräldraskap som kompetens samt begreppet 
anställningsbarhet 
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Föräldrapolitik  
Mahon, Bergqvist och Brennan (2016) lyfter fram hur föräldrapolitiken de senaste femtio åren blivit 
satt på den internationella agendan inom deras undersökta länder; Sverige, Australien och Kanada. 
Författarna gör en jämförelse över hur de undersökta ländernas föräldrapolitik tagit form och fart åt 
olika håll. Utifrån deras studie framgår det att den svenska föräldrapolitiken anses ha en gyllene 
standard i jämförelse med många andra industriländer. De socialpolitiska förändringar som gjorts 
genom bland annat betald och omfattande föräldraledighet som är offentligt finansierad, för alla 
tillgänglig barnomsorg liksom de olika åtgärder som vidtagits för att kvotera fäder till 
föräldraledighet, är faktorer som får Sverige att förefalla vara i framkant gällande föräldrapolitiken. 
Morgan (2013) som istället undersöker hur föräldrapolitiken i Tyskland, Nederländerna och 
Storbritannien har förändrats menar på att den dynamiska förändring som dessa länder genomgår, 
bör förstås vara ett resultat av att allt fler kvinnor är politiskt aktiva. Frågan om föräldrapolitiken 
aktualiseras då allt fler kvinnor kommer ut i arbete och vill göra karriär. Genom kvinnornas politiska 
engagemang aktualiseras frågor som rör föräldrar. Morgan (2013) menar att kvinnornas särskilda 
politiska erfarenheter och preferenser bidragit till förståelsen för deras ökade deltagande på 
arbetsmarknaden ställer krav på en balans mellan familj och arbete. Sörensen och Bergqvist (2002) 
menar även att genom detta går det att se hur det skapats allt mer könsneutrala förutsättningar när 
det kommer till bland annat föräldrapolitiken. Elvin-Nowak och Thomsson (2001) beskriver hur 
ideologi på 70-talet, uppmuntrat Sverige till jämställdhet inom alla samhällets sektorer. Denna 
officiella diskurs berör i allra högsta grad föräldrapolitiken och ska uppmuntra fäder till att vara 
föräldralediga och mer engagerade föräldrar än vad som tidigare varit möjligt.  Ämnet kan förstås 
vara högst aktuellt eftersom att varje politiskt parti kämpar om väljarnas röster inför varje val vilket i 
sin tur påverkar hur föräldrars rättigheter i Sverige förändras. Genom att till exempel erbjuda 
omfattande barnomsorg, underlättas balansen mellan familj och arbete, menar Sörensen och Bergqvist 
(2002).  Dessa faktorer till könsneutrala villkor för arbete bör alltså ha påverkat fäders roll. 
 

Balans mellan familj och arbete  
Burchielli et al. (2008) diskuterar för hur den förändrade arbetssituationen för kvinnor har bidragit till 
att frågan om vem som kan och bör bidra till försörjning av barn uppdagats. Författarna menar att 
frågan allt mer riktar sig mot myndigheter och arbetsgivare. Kravet på att balansera arbete och familj 
förstås öka genom den globalisering som idag råder. Organisationer tvingas att dra ned på kostnader 
och att konkurrera på en marknad där det vidtas åtgärder för att öka lönsamheten. van Engen, 
Vinkenburg och Dikkers (2012) skriver att tidigare studier visat att work-family balance kan bidra till 
fördelaktigt resultat både på medarbetarnivå och organisationsnivå. Burchielli et al., (2008) menar att 
myndigheter i Australien och andra industriländer stöttat utvecklingen av work-family balance. 
Arbetsgivare har anammat konceptet och har därför infört policys för att bistå i balansen mellan familj 
och arbete. Även om många teoretiker har ifrågasatt hur mycket som arbetsgivarna verkligen stödjer 
detta koncept kan också detta förstås utgöras av en pågående konflikt av globaliseringen och en 
ständigt konkurrerande ekonomi (Burchielli et al., 2008). Gatrell och Cooper (2016) argumenterar 
istället för begreppet work-life balance som är orsaken till att dessa policys införs, enbart utgår från att 
det är kvinnor och mödrar som är i behov av dem. Detta menar författarna, har skapat en diskurs om 
att kvinnors karriär naturligt kommer i andra hand för att ta hand om familjen, skapar en form av 
självuppfyllande profetia. 
 



 
 

4 

Begreppet greedy organizations som Burchielli et al., (2008) beskriver handlar om hur globaliseringens 
krav på arbetsgivaren leder till hårda krav på arbetstagaren. Balansen mellan arbete och familj kan 
tyckas bli ännu svårare att uppnå eller upprätthålla i och med denna konflikt som uppstår. Eftersom 
att work-family balance avser upplevelsen av att ha tillräckligt med tid för att klara av både kontexten 
som rör arbete och familj, resulterar konflikten i upplevelsen att deltagandet i den ena kontexten 
drabbar den andra (Burchielli et al., 2008).   
 

Det livslånga lärandet och informellt lärande  
I dag talas det ofta om det livslånga lärandet och synen på lärande är betydande för vår kultur och 
vårt samhälle. Livslångt lärande framhåller att människan lär sig genom hela livet, inte bara i formella 
utbildningssituationer som skolbänken utan även i arbetslivet, på fritiden och i familjelivet (Assarsson 
Aarsand, 2011). Kunskap och färdigheter är ett resultat av våra erfarenheter, det vill säga av vad vi 
lärt oss (Säljö, 2013). Det talas om informellt lärande som Gunnarsson (2014) benämner som 
vardagslärande och som handlar om ett oavsiktligt lärande, att lära sig i vardagen utan att ha planerat 
för det. Assarsson Aarsand (2011) beskriver att lärandet utifrån begreppet livslångt lärande blivit en 
fråga om möjligheter men även en fråga om förpliktelse inom flera samhällsområden. Biesta (2006) 
belyser att begreppet under de senaste årtiondena i större utsträckning blivit en ekonomisk 
nödvändighet, både på politisk och på praktisk nivå. Det livslånga lärandet har blivit individens 
skyldighet medan staten har behov av att medborgarna ständigt utvecklas för att möta upp den 
globala ekonomins behov och stärka den ekonomiska tillväxten.   
 
Livslångt lärande är ett tvetydigt begrepp och Biesta (2006) använder sig av en enkel begreppsmodell, 
The Triangle of Lifelong Learning, där det livslånga lärandet har tre väsentliga funktioner; personliga, 
demokratiska och ekonomiska. Den personliga funktionen av det livslånga lärandet handlar om 
personlig utveckling, självförverkligande och stimulans (Gunnarsson, 2014). Detta innefattar att 
utveckla sin potential och sina talanger men även att lära sig leva sitt liv på ett tillfredställande sätt. 
Den personliga aspekten innebär att lära från personliga möten och erfarenheter samt att hitta 
meningen med livet, vilket är viktiga faktorer som påverkar individens välmående och tillfredställelse 
(Biesta, 2006). Gunnarsson (2014) tydliggör genom Biestas modell att det livslånga lärandet ger 
människor förutsättning för att delta och medverka till ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Det 
handlar om självbestämmande och frigörelse av individer vilket skapar möjligheter att leva sina liv 
samt att bidra till samhällets utveckling. Detta benämns som den demokratiska funktionen av det 
livslånga lärandet. Den ekonomiska funktionen innebär livslångt lärande för utveckling och 
ekonomisk välfärd, det vill säga frågor som rör hur människor lär och utbildar sig för att få arbete och 
lön.  Detta är viktigt både för den personliga ekonomiska tryggheten samt för hela ekonomins välfärd.    
Den ekonomiska dimensionen bidrar till att motiven till lärande tar sin utgångspunkt i 
arbetsmarknadens behov av kompetenta arbetare (Gunnarsson, 2014).  
 
Föräldraskap kan ses som en sorts informellt vardagslärande och vi har utgått från Biestas modell 
(2006) när vi undersökte sambandet mellan föräldraskap, det livslånga lärandet, individens 
kvalifikationer och kompetens i arbetslivet. Modellen hjälper oss att undersöka om föräldraskap som 
lärande bidrar till kunskaper och färdigheter i relation till arbetslivet, vilket i så fall bör påverkar 
individens kompetens och anställningsbarhet. Med hjälp av modellen kan vi även undersöka om 
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föräldraskapet kan bidra till personlig utveckling, självförverkligande samt till den sociala rättvisan i 
form av självbestämmande och frigörelse. 

Föräldraskap som kompetens 
Kompetens är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. Enligt Andersson (2014) handlar 
kompetens om att ha möjligheten att omsätta kunskap i handling i en given kontext. Kompetens 
inbegriper förutom kunskaper även olika typer av färdigheter, strävan, känsla och personlighet. Det 
är en skillnad mellan reell och formell kompetens, där formell kompetens handlar om kompetens som 
på något sätt kan dokumenteras, bedömas och intygats, exempelvis betyg, intyg, certifikat et cetera. 
Den reella kompetensen definieras som den faktiska kompetensen, den kunskap en individ har som 
kan realiseras till handling i olika sammanhang. Den reella kompetensen är den kunskap och 
kompetens som utvecklats i det vardagliga livet och inte bara vid exempelvis vid ett 
utbildningstillfälle. Det livslånga lärandet bidrar till att den reella kompetensen ständigt utvecklas och 
därmed förstås föräldraskap bidrar till inte bara det livslånga lärandet utan även till utveckling av 
reell kompetens som påverkar individen i både vardagsliv och arbetsliv (Andersson, 2014).  

Anställningsbarhet 
Lärandets karaktär förstås utgöras av hur vi lär och använder kunskaper på särskilt sätt (Säljö, 2013). 
Berglund (2009) menar att begreppet anställningsbarhet idag har utvecklats till att handla om 
individens förmåga att själv göra sig anställningsbar och organisationers ansvar för att möjliggöra en 
ökad anställningsbarhet hos sina anställda. Vidare menar Berglund (2009) att detta kan ses som en 
förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare där diskussionen om personlig frihet och flexibilitet 
samt arbetsgivarens behov av rätt kompetens är det väsentliga.  

 
Björklund (2009) diskuterar hur en hälsosam person ses som en anställningsbar person. Genom en 
föränderlig arbetsmarknad skapas nya och hårdare krav på arbetstagarna att värna om sin 
anställningsbarhet. Det förväntas att arbetstagaren genom det livslånga-  och informella lärandet är 
formbara och utgör en tillräcklig resurs för organisationen. Detta kan kopplas till den ekonomiska 
funktionen i Biestas begreppsmodell The Triangle of Lifelong Learning, där anskaffandet av 
arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper påverkar individens anställningsbarhet och därmed den 
ekonomiska välfärden (Biesta, 2006). Björklund (2009) menar att eftersom allt fler individer väljer att 
delta i formella utbildning, sjunker också värdet av dessa meriter. Därmed ställs arbetstagarens 
anställningsbarhet och förmågan att ses som attraktiv för arbetsgivare på sin spets. Det krävs att 
arbetstagaren kan utveckla och använda andra kunskaper än de formella, som arbetsgivare värderar 
(Björklund, 2009). 

 

Syfte 
Studiens syfte är att gestalta variationer i fäders uppfattning om föräldraskap som kompetens i 
arbetslivet.  Vi kommer i studien att utgå från följande forskningsfrågor: 
 

- Strävar fäder efter balans mellan arbete och familj?  
- Uppfattar fäder att föräldraskapet bidrar till informellt lärande i arbetslivet?  
- Uppfattar fäder att föräldraskap är en tillgång i arbetslivet?   
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Metod 
I följande kapitel presenteras studiens ansats, vilket urval som gjorts och en sammanställande tabell 
(Tabell 1) över respondenterna i studien. Därefter redogörs det för vilken datainsamlingsmetod som 
använts och med vilka instrument. Sedan visas en figur (Figur 1) med förklaring till hur 
analysmetoden genomförts. I avsnittet därefter redogörs för hur studiens trovärdighet och giltighets 
samt etiskt ställningstagande har upprätthållits.  Kapitlet avslutas med våra reflektioner av valda 
tillvägagångssätt under metoddiskussion. 

Ansats 
Studiens syfte är lyfta fram variationer i fäders uppfattning om föräldraskap som kompetens i 
arbetslivet. Utifrån detta syfte och forskningsfrågornas utformning har det varit fördelaktigt för 
studien att utgå från kvalitativ metod (Bryman, 2011). I den kvalitativa ansatsen menar Bryman att det 
eftersträvas att få en djupare förståelse för det problem som studeras. Det som karaktäriserar en 
kvalitativ studie enligt Hartman (2004) är att en strävan efter förståelse för och gestaltning av 
uppfattningar hos en enskild individ eller en grupp av individer. 

 
Studien har hämtat inspiration utifrån fenomenografisk vetenskapsteori. Anledningen till valet av 
inspiration är att det i fenomenografin är essentiellt att försöka fånga väsentliga skillnader i hur vi 
upplever världen och hur vi lär oss erfara den. Individer ses som enskilda bärare av skilda sätt att 
uppleva ett fenomen. Den skillnad i framställning och uppfattning av fenomenet ger en beskrivning 
av variationen (Kroksmark, 2011). Larsson (2011) beskriver hur fenomenografin i grunden delas in i 
första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som kan 
observeras utifrån. Andra ordningens perspektiv handlar istället om hur någon upplever något, hur 
det ter sig för någon. Denna del av fenomenografin handlar alltså inte om vad som är sant eller falskt. 
Andra ordningens perspektiv, upplevelsen av fenomenet, kan därför vara sann även om första 
ordningens perspektiv är falsk. Den kvalitativa ansatsen utgörs till stor del av första ordningens 
perspektiv medan det fenomenografiska fångar vad som upplevs enligt andra ordningens perspektiv. 
I och med att den fenomenografiska studien är empirisk och utgår från datamaterial i form av 
intervjuer, analyseras och beskrivs det vad deltagarna i intervjuerna har sagt. Det eftersöks 
beskrivning i hur fenomenet uppfattas av människor vilket innebär att vi är ute efter innebörder 
istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Det betyder att vi har valt att beskriva hur 
fenomenet framstår för dessa fäder, och inte hur något i själva verket är (Larsson, 2011). 

 
Vi vill poängtera att detta är en inspiration från det fenomenografiska perspektivet snarare än en 
fullständig fenomenografisk studie. Men med inspiration från fenomenografin var således ambitionen 
att kvalitativt gestalta de variationer som finns avseende uppfattning av fenomenet. Studien utgår 
från andra perspektivets ordning som innebär att fädernas uppfattning är det sanna. Ordet 
uppfattning kan förklaras som något som är menat men inte utsagt, en grund som är oreflekterad på 
vilken en individs åsikt vilar (Larsson, 2011). Fädernas uppfattning i denna studie utgår alltså från att 
det som de beskriver är den sanna verkligheten.  
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Urval 
Eftersom att studiens syfte är att gestalta de variationer som finns i uppfattning om föräldraskap som 
kompetens i arbetslivet, har vi gjort vårt urval med just variation i åtanke. Genom att vi har haft 
kriterier på att de som ska få möjlighet att delta i vår studie, måste vara manlig förälder i arbetslivet 
och ha varit förälder i minst ett år, har urvalet varit målstyrt. Respondenterna har valts ut för att 
kunna jämföra frågeställningar samtidigt som viss heterogenitet varit av vikt (Bryman, 2008). Vi har 
använt fenomenografin som inspiration och anser därför att för att respondenterna ska kunna berätta 
om sina uppfattningar om fenomenet, måste de ha varit förälder i minst ett år vid urvalstillfället. 
Studiens mål och syfte har styrt urvalet (Bryman, 2011). Vi har dock, på grund av studiens omfattning 
och tidsbegränsning, använt oss av inslag av bekvämlighetsurval i vårt val av tillfrågade deltagare. 
Det innebär att vi har valt ut respondenter som varit tillgängliga och villiga att delta i studien 
(Hartman, 2004). Genom att vi även gjort ett bekvämlighetsurval är det även ett icke-
sannolikhetsurval vilket innebär att inte alla fäder i hela populationen kommer att få möjlighet till att 
delta (Bryman, 2011). Trots detta har vi valt att genomföra studien med ett inslag av 
bekvämlighetsurval då det är tidsbesparande, praktiskt möjligt och går att genomföra utan större 
resurser (Bell, 2006; Hartman, 2004). I metoddiskussionen redogörs det för vilka begränsningar som 
detta kan ha medfört (Bell, 2006). Vi har med hänsyn till bekvämlighetsurvalet, försökt att få 
respondenter med olika ålder, utbildningsbakgrund och arbete för att få möjligheten till variation i 
resultatet. 
 
De fäder som deltagit i studien är på grund av utlovad konfidentialitet angivna med fiktiva namn och 
deras arbete är angivet i allmänna ordalag. Respondenterna utgörs av: Måns som är 35 år och har tre 
barn, där den yngsta endast är tre månader gammal vid intervjutillfället. Både Måns och hans fru 
arbetar inom vården. Det som särskiljer Måns från övriga deltagare i studien är att han möter barn i 
sin yrkesroll. Kim har två barn och är 43 år gammal. Han arbetar som konsult på en mediebyrå. 
Konsultrollen är fri utifrån vilka projekt han väljer att arbeta med men i övrigt är Kim bunden till 
uppdragsgivaren likvärdig en vanlig anställd. Kalle är 47 år och far till två barn. Han skiljer sig från 
övriga deltagare då han arbetar på ett statligt bolag. Simon är den av respondenterna som har flest 
barn, fyra stycken. Han utmärker sig även genom att han är ägare till sju bolag. I ett av Simons bolag 
arbetar även hans fru vilket bidrar till att de har en flexibel vardag. Simon är 47 år. Axel är 41 år och 
har tre barn och arbetar som chef inom teknikbranschen. Charlie är vid intervjutillfället 29 år och han 
har två barn. Han skiljer sig från de andra då han är ny i sitt arbete som säljare. Charlie är yngst bland 
deltagarna och har tidigare arbetat skift. Max skiljer sig från övriga deltagare då han vid 
intervjutillfället är 60 år och har tre barn som alla har flyttat hemifrån. Han har i intervjun återgivit 
sina svar framförallt avseende hur han upplevde det under tiden då barnen bodde hemma men har 
också jämfört med hur han upplever det idag. När barnen var små blev Max arbetslös och startade en 
egen firma, en handelsträdgård, och arbetade som taxichaufför på kvällarna. Idag arbetar Max som 
projektledare. Arvid är 48 år och förälder till två barn. Han upplever att han har ett relativt flexibelt 
arbete. Innan var Arvid egen företagare och frilansande och kunde då styra sina arbetstider i större 
utsträckning. Viktor har två barn och är 42 år. Han har idag ett eget bolag där han är VD. Viktor skiljer 
sig från övriga deltagare då hans fru har en chefsroll vilket innebär att en stor del av ansvaret kring 
hem och barn ligger på honom. 
 
Se Tabell 1 för en sammanställning av studiens respondenter. Under fliken ”ledighet när barnen var 
små” anges ja/nej/delvis där delvis används när fäderna beskriver sig ha varit hemma mycket när 
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barnen var små genom att antingen ha arbetat skift eller hemifrån men uppger sig inte ha tagit ut 
föräldraledighet i formell bemärkelse. 
  
 
Tabell 1. Sammanställning av respondenter  

Respondent	 Ålder	 Antal	
barn	 Ålder	på	barn	 Yrke/befattning	

Ledighet	när	
barnen	var	

små	

Måns	 35	 3	 3	månader,	4	
år	&	6	år	 Sjuksköterska	 Ja	

Kim	 43	 2	 8	&	11	år	 Mediakonsult	 Nej	

Kalle	 47	 2	 12	&	13	år	 Projektledare	 Ja	

Simon	 47	 4	 3,	11,	13	&	17	
år	 Egenföretagare	 Delvis	

Axel	 41	 3	 7,	11	&	13	år	 VD	 Nej	

Charlie	 29	 2	 2	&	3	år	 Säljare	 Nej	

Max	 60	 3	 25,	28	&	29	år	 Egenföretagare	+	
taxi/idag	projektledare	 Ja	

Arvid	 48	 2	 11	&	13	år	 Byggkonsult	 Delvis	

Viktor	 42	 2	 9	&11	år	 Egenföretagare	 Ja	

 

Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av intervju som datainsamlingsmetod då syftet med studien var att lyfta 
fram de variationer i uppfattning av föräldraskap som kompetens i arbetslivet. Det finns flera olika 
intervjuformer inom det kvalitativa genomförandet av studier, men vi valde att använda oss av 
semistrukturerad intervju. Detta innebär att intervjuernas huvudfrågor och dess ordningsföljd varit 
förutbestämda. Det har givit oss en ram att förhålla oss till under intervjuerna samtidigt som 
respondenterna har fått möjlighet att fritt formulera sig utifrån frågorna, vilket inte hade kunnat gjorts 
om vi valt strukturerad intervju. Respondenten har i den semistrukturerade intervjun kunnat återge 
sin uppfattning och själv till viss del påverkat vad som tagits upp under intervjun. En på förhand 
skriven intervjuguide (Bilaga 2) användes för att respondenterna inte skulle lämna det fokuserade 
området i studien allt för mycket (Bryman, 2011).  

 
Vi valde att göra två pilotintervjuer innan studiens intervjuer genomfördes. Pilotintervjuerna 
genomfördes med två personer i vår närhet vars resultat inte ingår i studien. Efter genomförda 
pilotintervjuer kunde det identifieras frågor som upplevdes som svåra eller lätta att missuppfatta. 
Dessa korrigerades och ändrades för att öka kvalitén på den faktiska studien (Bell, 2006). Vi valde till 
exempel att utveckla följdfrågor för att vid behov ställa frågor i talspråk i större utsträckning. 
Exempelvis var en följdfråga: ”Tror du att din papparoll har bidragit i ditt arbete? Om ja, på vilket 
sätt? Om nej, varför inte?” vilket var en utveckling på frågan: ” Kan du berätta om hur föräldraskapet 
har bidragit i ditt arbete”. 
 
 
Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans där en av oss ansvarade över att föra anteckningar och 
observera intervjun medan den andra höll i själva intervjun och förde en dialog med den som 
intervjuades. På så sätt underlättades arbetet med att analysera resultaten av intervjuerna i efterhand. 
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Eftersom vi varit två att genomföra intervjuerna minimerades också risken för fel som orsakas av 
skillnader i sätt att genomföra intervjuerna på (Bryman, 2011). Alla intervjuer spelades in med hjälp 
av våra mobiltelefoner och vi informerade respondenterna redan i följebrevet om att vi önskade göra 
detta för att undvika att respondenterna skulle bli negativt påverkade av detta vid intervjutillfället 
(Bell, 2006). Det inspelade materialet hade som syfte att underlätta för oss i analysarbetet av 
intervjuerna och inspelningarna är skyddade från obehöriga att ta del av vilket deltagarna också blev 
informerade om. Efter godkännande av studien kommer materialet att raderas.  
 

Instrument 
Som instrument för insamlingen av data har en intervjuguide (Bilaga 2) samt en mobiltelefon för 
ljudupptagning använts. Intervjuguiden bidrog till att skapa en tydlig struktur samt för att säkerställa 
att alla deltagare fick samma frågor och på så sätt fick vi ett jämförbart material med hög kvalité att 
arbeta med (Bell, 2006; Bryman, 2011).  
 
Intervjuguiden är uppdelad i två delar, där den första delen består av frågor vars syfte främst är att 
bidra till en allmän uppfattning och bakgrund om respondenterna. Del två av intervjuguiden består 
av frågor vars utgångspunkt grundades i studiens syfte och de tre forskningsfrågorna. Till dessa 
frågor utformades följdfrågor för att förtydliga frågorna vid behov samt för att användas då 
respondenterna inte gav tillräckligt uttömmande svar. Frågornas utformning och ordning var noga 
utarbetade efter att två testintervjuer utförts som fungerade som pilotintervjuer. Intervjuerna spelades 
in med hjälp av en mobiltelefon och vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans. På så sätt kunde 
vi föra bra anteckningar under intervjun som tillsammans med ljudupptagningen underlättade 
transkriberingen. Efter genomförda intervjuer bearbetades och tolkades det insamlade materialet. 

 

Analysmetod 
Material från våra intervjuer resulterade i en omfattande och ostrukturerad datamängd och för att 
analysera och hantera detta valde vi att använda oss av tematisk analys. Tematisk analys innebär att 
det insamlade datamaterialet organiseras och struktureras utifrån teman (Bryman, 2011). Genom att 
använda oss av tematisk analys går vi systematisk igenom det insamlade materialet och erhåller 
mycket information från intervjuerna vilket bidrar till att vi får en bred och tydlig bild kring resultatet. 
Vår analysprocess gjordes i fem steg. Tillvägagångssättet beskrivs här steg för steg och sammanfattas 
längre ned i en modell (Figur 1).  
 
Inledningsvis transkriberades intervjuerna. Transkribering innebär att överföra talat språk till skrivet 
vilket underlättade vid bearbetningen av den insamlade datan och i analysen (Bryman, 2011). Innan 
transkriberingen tog vi båda del av det inspelade datamaterialet.  Vi transkriberade alla nio 
intervjuerna vilket var ett bra sätt att bekanta sig med materialet. Vi har i så stor utsträckning som 
möjligt återgivet intervjuerna så ordagrant som möjligt, vissa undantag har gjorts för att spara tid och 
för att underlätta framställningen. Vi har bland annat undvikit att ta med vissa utfyllnadsord, pauser 
och hummande som vi ansåg inte bidrog till svaret eller resultatet. Vi har inte heller använt talspråk i 
vissa delar av återgivningen där vi upplevde att läsbarheten påverkades. Transkriberingen bidrog till 
att vi kunde tolka vad respondenterna sade men även hur de uttryckte sig vilket är av vikt i en 
kvalitativ studie (Bryman, 2011). Transkriberingen delade vi upp mellan oss för att vara tidseffektiva. 
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Det transkriberade materialet behandlades av oss båda för att bidra till en så bra och mångsidig analys 
som möjligt. När transkriberingen var färdig läste vi i steg två igenom materialet för att skapa oss en 
gemensam uppfattning och en förståelse kring materialet och därefter identifierades repetitioner och 
nyckelord samt likheter och skillnader. Vi noterade även hur respondenternas svar skiljde sig åt och 
vilka likheter vi tydligt kunde utläsa. Efter att ha fokuserat på återkommande ämnen organiserades 
nyckelorden i steg tre för att skapa en struktur och för att få en tydlig överblick. Dessa delades in i 
preliminära ämnesområden utifrån kategorier som kunde kopplas till studiens frågeställningar och 
syfte. Dessa preliminära ämnesområden användes för att identifiera och fastställa tre teman. Tema ett 
namngavs Balans mellan arbete och familj. Tema ett bidrar i stor uträckning till tema två som vi kallar 
Hur föräldraskapet påverkar. Tema tre syftar till kunskaper föräldraskapet bidrar till och det benämner 
vi med Föräldraskap som informellt lärande. Inga tydliga subkategorier kunde urskiljas ur materialet, 
därför valde vi att endast hålla oss till tre kärnteman. Dessa teman är resultatet av genomgången av 
datamängden. Slutligen sammanställs resultatet i ett separat resultatavsnitt för att därefter användas i 
diskussionen. För att förstärka resultatet har vi använt oss av citat från intervjuerna (Bryman, 2011). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Tematiska analysprocessens fem steg - egen utformning  

 

Etiskt ställningstagande 
Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är grundläggande etiska frågor som rör 
deltagare i forskning (Bell, 2006). Vår ambition var att bibehålla ett etiskt förhållningssätt genom hela 
processen och utgångspunkten i vår studie var att följa Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska principer; 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt informationskravet 
informerade vi respondenterna om syftet med vår studie, hur processen skulle fortlöpa samt om 
deltagarnas rättigheter. Detta gjordes både genom att skicka ut ett följebrev (Bilaga 1) innan intervjun 
samt att vid intervjutillfället muntligt informera deltagarna. I följebrevet (Bilaga 1) fanns även alla 
kontaktuppgifter till ansvariga för studien. Gällande samtyckeskravet så fick deltagarna innan vi 
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påbörjade intervjun ge sitt tillstånd att deltaga i intervjun (Bell, 2006). Vi betonade att det var frivilligt 
att delta i studien och att det fanns möjligt att när som helst välja att avsluta sin medverkan. För att 
underlätta analys och möjliggöra transkribering gjordes ljudupptagning av intervjuerna, detta gjordes 
med samtycke från deltagarna enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet (2011). Samtliga deltagare 
informerades om att deras identitetsuppgifter skyddas med avseende på konfidentialitetskravet. Vi 
genomförde nio stycken intervjuer och för att skydda de medverkandes identiteter maskerades 
resultaten.  Detta gjordes genom att använda fiktiva namn och på så sätt kan svaren inte kopplas till 
respektive deltagares identitet (Bell, 2006). De fiktiva namnen bidrar dock till att vi som genomför 
studien kan koppla svarsmaterialet till enskilda respondenter. Gällande nyttjandekravet informerade 
vi tydligt att det insamlade material endast är tillgängligt för oss som genomför studien och vi 
informerade om att materialet endast kommer användas i studiens syfte (Bryman, 2011). 

 
Vår studie kan komma att bidra till ökade kunskaper om upplevelserna kring föräldraskap och 
arbetsliv och vi bedömde att risken för att deltagarna skadas fysiskt eller psykiskt vara minimal i vår 
studie. Vår forskning rör inte heller känsliga personuppgifter eller annat som enligt 
personuppgiftslagen behöver etikprövas så tillstånd från etikprövningsnämnden eller annan 
tillståndsprövning behövdes inte inhämtas (Vetenskapsrådets, 2011).  
 

Trovärdighet och giltighet 
För att säkerställa att vi samlat in den information som vi behövde till vår studie, med hänsyn till 
studiens karaktär och syfte, skapades först en intervjuguide (Bilaga 2). Genom att också genomföra ett 
pilottest av intervjuguiden stärktes giltigheten i studien (Bell, 2006). Vi testade genom pilottestet vår 
datainsamlingsmetod och kunde identifiera frågor som var otydliga eller som inte var av relevans för 
studiens syfte, dessa frågor korrigerades därefter. Vi har genom hela studiens genomförande haft 
syftet och forskningsfrågorna i åtanke för att hålla oss till det som studien ämnat att undersöka. Våra 
frågor i intervjuerna har vi formulerat på ett sätt för att möjliggöra att respondenterna kan ge 
meningsfull information och själva berätta hur de upplever det undersökta fenomenet. Genom att 
använda den semistrukturerade intervjun som datainsamlingsmetod har studien fått förutsättning till 
den kvalitativa ansats som den grundas på. Vår avsikt har varit att lyfta fram de variationer av 
uppfattning som finns och vi har därför inte varit intresserade av de kvantifierbara resultat som hade 
kunnat fås fram. Vi har använt oss av vår intervjuguide för att utgå från samma frågeformulering och 
ordningsföljd i intervjuerna. På så vis har vi kunnat minska risken för påverkan och snedvridning av 
resultatet (Bryman, 2011). 

 
Trovärdighet ses som ett mått på till vilken grad som ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen men under annars likartade omständigheter (Bell, 2006). Genom att vi noga 
dokumenterat tillvägagångssättet stärks tillförlitligheten i vår studie. Vi har även bifogat bilagor där 
bland annat intervjufrågor och frågornas ordningsföljd framgår. Detta möjliggör att studien kan 
replikeras men som Bell (2006) beskriver det, bör forskaren ha i åtanke att det vid frågor om 
uppfattningar och användning av intervju som datainsamlingsmetod, finns många faktorer som kan 
komma att påverka de svar som respondenten ger. 
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Eftersom att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval kan inte deltagarna ses som representativa 
för hela målgruppen. För vår studie behöver det dock inte vara någon begränsning eftersom vi avsett 
att lyfta fram de variationer som finns i uppfattning hos målgruppen. För att stärka tillförlitligheten i 
studien valde vi att ge en kort och av etiska skäl avidentifierad beskrivning av varje respondent.   
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att gestalta variationer i fäders uppfattning om föräldraskap som kompetens i 
arbetslivet. Studien har tagit inspiration från fenomenografisk vetenskapsteori och fokuserar därför på 
andra ordningens perspektiv, fädernas uppfattningar om fenomenet.  
  
För att undersöka detta utgick vi från tre forskningsfrågor vilka vi använt oss av genom hela studien. 
Vi har tagit inspiration från fenomenografin och använt oss av en kvalitativ ansats eftersom att vi har 
haft som mål att gestalta variationer i uppfattningar avseende fenomenet (Larsson, 2011). I 
genomförandet av studien utformades en intervjuguide (Bilaga 2) som sedan användes som ram i 
genomförda semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden (Bilaga 2) hjälpte oss i intervjuerna då vi 
kunde utgå från samma ordningsföljd och frågeformulering och på så vis minska risken för eventuell 
påverkan och snedvridning av resultatet. Valet av denna kvalitativa intervjumetod grundades på 
möjligheten för respondenterna att själva kunna vara med och påverka vad som togs upp under 
intervjuerna (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun hjälpte oss att hålla respondenterna till 
ämnet samtidigt som de kunde påverka vad som togs upp. Även om intervjuformen ökar giltigheten i 
studien (Bryman, 2011), inser vi begränsningarna som det kan ha inneburit för resultatet. Svaren och 
informationen som framkommer från respektive respondent kan vara begränsad i och med att vi inte 
låtit respondenterna fritt ta upp vad de reflekterat över. Å andra sidan är studiens omfattning och 
möjlighet till tid så begränsad att en sådan metod inte hade varit rimlig att genomföra (Bell, 2006). Vi 
tror också att om vi hade valt att ha helt strukturerade intervjuer, hade vi blivit än mer begränsad i 
resultatet eftersom det är svårt att vid frågor om uppfattningar, hålla svaren kortfattade. 
 
Vi genomförde två pilotintervjuer och sedan gjordes smärre förändringar i formulering av 
intervjufrågor och en del följdfrågor lades till. Detta gjordes för att höja giltigheten i resultatet. Att 
utveckla följdfrågor i talspråk bidrog till att öka förståelsen samt att skapa en lättsammare 
samtalsmiljö. Vi valde i studien att utgå från ett målinriktat urval med inslag av bekvämlighetsurval 
men försökte vid val av tillfrågade deltagare, att ha den fenomenografiska inspirationen i åtanke. Vi 
valde därför ut deltagare utifrån en variation i ålder, typ av arbete och bakgrund för att få bästa 
förutsättning till spridning i uppfattningar. Vi förstår dock att urvalet som inneburit att någon av oss 
har en personlig relation till varje deltagare kan ha påverkat dem till att inte vilja svara ärligt på 
personliga frågor. På så vis kan bekvämlighetsurvalet ha haft en negativ påverkan på giltigheten i 
studien. Vi inser också att urvalet har lett till att en viss enhetlighet hos respondenterna föreligger. 
Flertalet av fäderna är egenföretagare eller konsulter vilket gör att resultatet inte är representativt för 
populationen. Vi menar dock på att resultatet fortfarande är av relevans eftersom att vi inte avser att 
generalisera resultatet utan istället att gestalta de variationer i uppfattningar som framkommit i det 
insamlade datamaterialet.  
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Resultat  
Resultatkapitlet har delats upp i avsnitt med de teman som framkommit i analysen. Dessa är; Balans 
mellan arbete och familj, Hur föräldraskapet påverkar samt Föräldraskap som informellt lärande.  Vi 
presenterar resultatet i form av skillnader och likheter som vi styrker med korta citat. Under 
respektive tema redogör vi även för de nyckelord som är återkommande i resultatet. 
  

Balans mellan arbete och familj 
Respondenterna befinner sig i olika stadier i både karriär och liv. Några är anställda medan andra är 
egenföretagare eller konsulter. Respondenterna belyser hur anställningsformen påverkar deras 
möjlighet till flexibilitet. Resultatet visar att fäder som har längre arbetslivserfarenhet har haft 
möjligheten att välja anställningsform och i vissa fall valt att gå ned i lön och arbetstid för att kunna 
anpassa arbete till familj. Majoriteten av respondenter uppger sig aktivt ha valt ett yrke där de kunnat 
påverka sina arbetstider i större utsträckning. Exempelvis genom att bli egenföretagare eller att arbeta 
som konsult. 
 

Jämfört med när jag hade många anställda då var jobbet 98% av livet, vilket resulterade i 
skilsmässa och det var bara fokus på jobb [...] nu kommit in i livet och man inser att man inte 
behöver jobba, att man kan fokusera på familjen är bidragande orsak till att man gör dom här 
prioriteringarna, visst det hade varit mer lönsamt att prioritera jobbet. Tack vare det har man 
lagt om arbetslivet för att vara med familjen. Jag har haft flyt så jag kan göra dom 
prioriteringarna. (Simon) 
 

Medan Viktor beskriver sin situation: ”Det upplägget jag har idag, att jag äger bolaget, gör att jag kan 
välja själv. Det bidrar till bra balans mellan arbete och fritid” (Viktor). Max beskriver tiden när barnen 
var små: ”Barnen kunde vara mycket hemma och jag arbetade mer på kvällar och helger när min fru 
kom hem från sitt jobb. Det var något vi valde för att kunna få mycket tid med barnen. Arbetet var 
flexibelt” (Max). 
 
Många av respondenterna ser karriären som mindre viktig efter att ha blivit förälder. Men vissa anser 
inte att karriären bör styras av det faktum att de har barn men upplever ändå vissa begränsningar. 
Dock lyfter flera av respondenterna hur arbetet och lönen ses som en trygghet. Detta beskrivs genom 
förmågan att kunna försörja sin familj. ”Jag känner mig mer beroende av jobbet. Vad händer om jag 
blir av med jobbet? Man har ett försörjningsansvar. Känns som en press”(Axel). Lönen som de får 
beskrivs både som en ekonomisk trygghet och som ett kvitto på deras prestation. Även om lönen är 
viktig för många så menar alla uteslutande att ledighet och tid med familjen är viktigast.  
 

 
Jag jobbar för att vara ledig, inte för och få mer pengar. Jag prioriterar familj hellre. 
Grundinställningen är att jag vill hem. Familjen först, funkar inte familjen kommer inte arbetet 
att fungera heller. [...] Men lönen är också viktig. Det är som ett kvitto på hur bra man är. 
(Måns) 

 



 
 

14 

Respondenter som har ett relativt flexibelt arbete och arbetstider, upplever det också vara en viktig del 
för att kunna anpassa arbetet efter barnens behov. Detta menar de, ger en känsla av frihet under 
ansvar som ofta leder till bättre effektivitet. Synen på begreppet flexibilitet i arbetet, skiljer sig mellan 
respondenterna. Några ser flexibiliteten med ett fokus på möjlighet att kunna styra sin arbetstid 
medan andra ser det utifrån att kunna styra sina arbetsuppgifter. Även om många av de fäderna som 
är anställda uppfattar att deras arbetsgivare uppmuntrar dem till att ta tid med familjen, upplever de 
en viss begränsning i och med kravet på att ändå leverera i arbetet. “Jag lägger upp arbetet precis som 
jag vill men när det väl kommer till kritan så är det kunden som styr. Frihet under ansvar” (Charlie). 
Medan Kalle uttrycker det på följande sätt: “Jag bestämmer helt och hållet själv. Jag kan sitta hemma. 
Arbetsmängden är egentligen självvald” (Kalle). Simon uttrycker det på följande sätt: “Jag har sett till 
att jag har blivit egen. Mer flexibel” (Simon). Eftersom att samtliga av respondenterna lyft fram att de 
värdesätter tiden med familjen upplever de flesta också vissa utmaningar i strävan på balans mellan 
arbete och familj. Förutom att de som aktivt valt att anpassa arbetet till fördel för familjen har de också 
prioriterat om avseende karriär och lön.  
 

Vissa respondenter menar att de upplever utmaning med att få ihop livspusslet och arbete, vilket 
stundtals är svårt och kan leda till stress. Stressen som belyses är både den som upplevs till vardags 
avseende familjen och den som kan uppstå i arbetet när tiden begränsas. De respondenter med yngre 
barn belyser problematiken med eventuell vård av sjukt barn och hur detta kan påverka både arbete 
och upplevelse av stress. De respondenter som har en partner som är mer flexibel och tar ett större 
ansvar på hemmaplan, uppger inte att föräldraskapet begränsar dem på samma sätt som de 
respondenter som tar ett större eller likvärdigt ansvar hemma. “Min sambo sköter oftast hämtning och 
lämning så den stressen slipper ju jag. Men blir fortfarande stressad över att skynda mig hem för jag 
vet att jag har barn hemma som väntar” (Charlie). Axel belyser stressen enligt följande: “Att ha barn 
har ett mått av stress med sig. Vardagen är en fabrik” (Axel). En variation uttrycker Måns: 
“Karriärstegen har inte påverkats av föräldraskapet. Jag och min fru har haft olika fokus. Nu är det 
din tur, då står jag tillbaka” (Måns). Medan Simon istället beskriver så här: ”Min fru jobbar i ett av 
mina bolag, så vi har kommit bort från morgonstressen och hämt-stressen” (Simon). 
 
De nyckelord som framkom under detta tema är drivkraft, flexibilitet, frihet, försörjningsansvar, 
ledighet, prioriteringar, stress och trygghet.  
 

Hur föräldraskapet påverkar 
Alla fäder i studien poängterar på olika sätt hur deras föräldraskap har bidragit till en positiv 
omställning i livet. Flera av respondenterna belyser insikten med att ta tillvara på dagen och att leva 
här och nu. Det genomgripande i respondenternas återgivelse av föräldraskap är att alla upplever 
erfarenheten som en berikande del i den personliga utvecklingen och att föräldraskapet har bidragit 
till glädje i livet. Det uttrycks en stolthet över att vara förälder, de menar att det är en styrka som 
berikar livet. Andra säger istället att få barn upplevs som att en saknad pusselbit föll på plats. 
Ytterligare en uppfattning från respondenterna är att ha hittat balansen i livet och på så vis hittat ett 
välmående. “Jag har fått kärlek till livet. Mindre kärlek till jobbet” (Kalle). Medan Arvid beskriver det 
enligt följande: “Det ritade om hela kartan för mig att få barn på ett positivt sätt” (Arvid). Max 
uttrycker det på ett annat sätt: “Jag upplever mig ha fått flera fördelar av att vara pappa. Man blir mer 
mogen med barn, vet mer vad livet går ut på” (Max). Charlie belyser det på ett likande sätt genom att 
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säga: “Känner mig mer som en hel och komplett människa på det personliga planet. Inget som saknas 
direkt, barn är meningen med livet” (Charlie).  

 
Trots att många av respondenterna uttrycker att arbetet inte är lika viktigt efter att ha bildat familj, så 
är det tydligt att utmanande arbetsuppgifter och stimulans i arbetet är något som eftersträvas. Den 
större delen av tiden lägger fäderna på arbete, därför ser många att trivas på sitt arbete är betydande 
för det personliga välmåendet och även för arbetsprestationen. Genom att belysa hur värdefull tiden 
blivit efter att ha fått barn och genom att ha blivit äldre har också inställningen till arbete förändrats 
hos flera av respondenterna. “Det ska va värt att vara borta från barnen” (Kim). Arvid menar dock: 
“Jag vill kunna göra min grej, det är kul att göra det jag är bra på” (Arvid). Charlie beskriver det som: 
“Jag utvecklas både genom mitt jobb och i min roll som pappa” (Charlie). Medan Kalle uttrycker:  
“Prio ett är att ha roliga arbetsuppgifter, därefter ett stort mått av frihet” (Kalle). Medan Viktor istället 
uttrycker: “Jag slet väldigt hårt innan barnen kom. Och sen kom barnen och parallellt med det 
startade jag bolag. Hittade balansen jag eftersökte som jag inte visste om att jag ville ha innan” 
(Viktor). 

 
Under detta tema framkom följande nyckelord: fånga dagen, meningen i livet, närvaro, personlig 
utveckling, stimulans och stolthet. 
 

Föräldraskap som informellt lärande 
Det finns en variation i uppfattning om vad föräldraskapet bidragit till för lärande bland 
respondenterna. Vissa av respondenterna belyser konkreta färdigheter medan andra lyfter hur 
föräldraskapet påverkat inställning till livet och den personliga utvecklingen. “Jag har lärt mig 
kompromissa. [...] Jag har lärt mig att vara här och nu” (Måns). Medan Axel specifikt uttrycker: 
“Förhandlingsteknik, tålamod och stresstålighet” (Axel). En variation uttrycks genom Viktor: 
“Jag har lärt mig prioritera i livet” (Viktor). Ytterligare en variation uttrycks på följande sätt: 
 

Det har gett mig livserfarenhet och utvecklat mitt tålamod. Att man måste ta hand om nån, ha 
ansvar över andra, sådana bitar som jag absolut har fått av att vara förälder. Har man inte haft 
barn har man nog inte haft ansvar på samma sätt. Det har verkligen bidragit till ansvarsbiten. 
[...] Jag har lärt barnen en hel del men dom har lärt mig jättemycket också. (Max) 

 
Vissa lyfter fram att deras roll som far har påverkat dem till att kunna kommunicera bättre med andra 
människor och förmåga att anpassa detta till den som är mottagare. “Jag tror man har en större 
förståelse i mottagarperspektivet i kommunikationen” (Kalle). Medan Charlie uttrycker det på 
följande sätt: “Det har utvecklat mig som person. Personliga egenskaper upplever jag som väldigt 
viktiga som säljare. Hur man tar människor, bättre på att förklara saker, ytterligare ett samtalsämne 
gemensamt med kunder” (Charlie).  
 
Andra menar istället att deras förmåga att hantera stress och att i olika situationer vara mer effektiv är 
särskilt utvecklat genom deras föräldraskap. Hur respondenterna ser på lärandet skiljer sig allt från att 
det har bidragit till livserfarenhet till att konkret kunna se att det bidragit till bättre ledaregenskaper. 
Det lyfts även att detta gäller åt båda hållen, att vara chef har bidragit till föräldraskapet också. “Jag 



 
 

16 

har blivit en otroligt mycket bättre ledare genom mitt föräldraskap” (Arvid). Kim belyser 
ledaregenskaper på följande sätt: “Jag har större förståelse för anställdas situation” (Kim). Hur 
föräldraskap och ledaregenskaper påverkar varandra förtydligar Kalle genom sitt citat: “Erfarenheter 
av att vara chef har jag haft nytta av i min papparoll. Jag tror också man är en bättre chef om man har 
barn” (Kalle). 
 
Även om en del av respondenternas uppfattning ser olika ut beträffande lärandet, så finns det 
återkommande begrepp som till exempel ökad förståelse, tålamod, problemlösning, 
omhändertagande och ansvarstagande. I intervjuerna framkom att enbart en av respondenterna, 
Måns, upplever sig ha ett direkt lärande som kan användas praktiskt i arbetet. Han handskas med 
barn i sitt dagliga arbete inom sjukvården och har därför fått en praktisk kunskap från sitt 
föräldraskap. “Jag handskas med barn på ett bättre sätt inför operation och i ambulansen” (Måns). En 
annan uppfattning belyser Axel: “Förståelsen för andra kollegor som är föräldrar ökar” (Axel). Medan 
Max uttrycker: “[...]Har man inte haft barn så har man nog inte haft ansvar på samma sätt. Det har 
verkligen bidragit till ansvarsbiten” (Max). 
 
Flera av respondenterna tydliggör att ju mer tid de har med barnen, desto mer menar de att de lär sig 
och får tillbaka. “Ju mer man är med barnen, ju mer lär man sig” (Simon). Tid med barnen kan utifrån 
resultatet inte endast utgå från någon formell föräldraledighet då många av fäderna uppger sig ha 
varit närvarande utan att ha tagit ut föräldrapenning. Vissa har arbetat skift medan andra har arbetat 
hemifrån. “Jag har inte tagit någon föräldradag, ur försäkringskassans system, så det är inte synligt. 
Jag har ändå varit hemma med barnen, särskilt med den minsta och har jobbat hemifrån” (Simon).  
 
De nyckelord som identifierades under detta tema var ansvar, effektivitet, förståelse, hantera 
människor, hänsynstagande, kommunikation, lyhörd, prioriteringsförmåga, problemlösning, 
stresshantering och tålamod. 
 

Sammanfattning resultat 
Fäderna i studien befinner sig i olika stadier i både karriär och familjesituation. Det varierar hur de ser 
på balans mellan arbete och familj men det framkommer att alla på något sätt strävar efter att 
upprätthålla balans mellan de båda sammanhangen. Flexibilitet i arbete och tid med familjen 
prioriteras bland flera av respondenterna. Synen på karriär beskrivs olika medan lönen ofta uppfattas 
som viktig ur ett försörjningsansvar. Samtliga fäder belyser på varierande sätt hur föräldraskapet har 
bidragit till en positiv omställning i deras liv. Många uttrycker att arbetet inte är lika viktigt efter att 
ha bildat familj. Det finns en skillnad i uppfattning om vad föräldraskapet bidragit till för informellt 
lärande bland respondenterna. Några av fäderna belyser konkreta färdigheter medan andra lyfter hur 
föräldraskapet påverkat inställning till livet och den personliga utvecklingen. Exempel på färdigheter 
som de lyfter är bland annat att de blivit bättre på att kommunicera, mer effektiva, förbättrad 
stresshantering och ett större tålamod.  
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Diskussion 
Studiens syfte var att gestalta variationer i fäders uppfattning om föräldraskap som kompetens i 
arbetslivet. För att uppnå detta syfte har vi ställt frågor till respondenterna i studien om deras 
uppfattning av fenomenet samt hur detta har visat sig i deras arbete. Underrubrikerna till 
diskussionen, som utgörs av studiens forskningsfrågor, besvaras med hjälp av den insamlade empirin 
och tidigare forskning för att på så vis uppnå studiens syfte.  
 

Strävar fäder efter balans mellan arbete och familj?  
Utifrån det empiriska material som denna studie bygger på, går det att se att det finns variation i 
uppfattning om hur fäderna ser på balans mellan arbete och familj. Respondenterna i studien är i olika 
åldrar, i olika stadier av sin karriär och har olika sätt att uppfatta arbetets påverkan på familjen. Vi kan 
se skillnad bland de respondenter som befinner sig i medelåldern och som har äldre barn, där fäderna 
i hög utsträckning redan arbetat sig uppåt i karriären och flera till och med valt att ”kliva ned” och 
söka ett arbete som innebär mindre tid borta från barnen. De uppger att de valt att ta detta beslut 
eftersom de med tiden insett vad de missat med barnen. Vissa har valt att byta arbete till ett som är 
sämre betalt medan andra väljer att starta eget för att kunna vara så flexibel som möjligt. Dessa 
respondenter upplever inte att tid i den ena aktiviteten och kontexten drabbar den andra. De menar 
sig ha uppnått work-family balance i och med denna förändring avseende val av arbete (Burchielli et al., 
2008). Möjlighet till flexibilitet är bland respondenterna återkommande i fråga om vad som efterfrågas 
hos en arbetsgivare och detta med familjen i åtanke. Gatrell och Cooper (2016) menar att work-life 
balance som policy införts för mödrars skull medan denna studies resultat visar på att även fäder är i 
behov av en balans mellan arbete och familj. Uppfattningen bland dessa respondenter är att fungerar 
inte familjen så fungerar inte arbetet heller, vilket därför påverkat dem till att välja bort arbetsgivare 
som kan anses ha en karaktär som Burchielli et al. (2008) uttrycker som greedy organizations. I den här 
studien uttrycker alltså flera av respondenterna att arbetet inte längre är första prioritering.  
 
Trots uppfattningen om att ha ett flexibelt arbete, så menar flerparten av respondenterna att de känner 
sig begränsade i sin flexibilitet. Även om arbetet och till viss mån arbetstiderna, är anpassningsbara så 
kvarstår arbetsuppgifterna och kraven på att leverera såväl för anställd som egenföretagare. Fäderna 
menar att deras arbetsgivare uppmanar dem till att ta semester och vara med sin familj, vilket ligger i 
linje med vad van Engen et al. (2012) menar leder till fördelaktiga resultat för både medarbetare och 
organisation. Vissa fäder upplever dock att de begränsas genom sin vilja att hålla sig anställningsbar 
något som Björklund (2009) beskriver och vilja att prestera för att bidra till företagets lönsamhet som 
istället Burchielli et al. (2008) belyser.  
 
Det går att se ett samband mellan de respondenter som uttrycker sig uppleva en viss stresspåverkan 
av att hitta en balans mellan arbete och familj. Den gemensamma nämnaren är barn som är yngre och 
det finns en risk för att fäderna behöver avbryta sitt arbete för att ta hand om sjukt barn. Respondenter 
med äldre barn upplever sig ha en stabilare balans mellan arbete och familj. Å andra sidan kan det 
bero på att de redan hunnit göra sig anställningsbara, både med formell och informell kompetens 
(Berglund, 2009). I resultatet framkommer det att vissa av respondenterna inte vet om inställningen 
till arbetet förändrats på grund av deras ålder eller om det är att de ha blivit förälder som påverkat 
dem. Hur reflektionen ser ut beror på vem som tillfrågats och vilka förutsättningar som denna individ 
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har. De respondenter som uppger sig ha work- family balance (Burchielli et al., 2008), har till störst del 
skapat dessa förutsättningarna själva genom att byta arbete. Genom en upplevd brist på balans har de 
som haft medel i form av anställningsbarhet och i vissa fall även ekonomisk förutsättning, skapat den 
balans som de eftersökt. Simon uttryckte detta genom att förklara att han med sin tid i arbetet vet vad 
han kan och därför har möjlighet att starta eget och på så vis själv styra över den balans som han 
önskar ha mellan arbete och familj. Detta går att jämföra med vad Berglund (2009) belyser om 
anställningsbarhet och förhandling mellan arbetstagare och arbetsgivare. Även om Simon är 
egenföretagare och kan förhandla med sin flexibilitet och frihet, är han fortfarande i behov av att ha 
rätt kompetens och att leverera i arbetet. 
 
Strävan efter att upprätthålla en balans mellan arbete och familj tar sig i uttryck på olika sätt och vi 
kan se skillnad i vilka faktorer som styr. Även om majoriteten av respondenterna flera gånger uttryckt 
att flexibilitet och tiden med familjen till stor del är avgörande faktorer som styr uppfattningen av 
balans mellan familj och arbete, uppger även flera att arbetet och lönen är en trygghet. Den 
ekonomiska aspekten av att ha en familj och således ett försörjningsansvar, uppfattar respondenterna 
som stressande och har därmed också påverkat dem i deras val av arbete. De förstås på så vis inte fullt 
ut kunna nå work- family balance eftersom det då skapar konflikt mellan de båda aktiviteterna 
(Burchielli et al., 2008). 
 
Att en omfattande barnomsorg erbjuds i Sverige menar Sörensen och Bergqvist (2002) underlättar den 
eftersträvade balansen mellan arbete och familj. Flera av respondenterna motsäger detta delvis genom 
att till exempel påpeka hur lämn- och hämtstressen påverkat dem negativt och att de i sin strävan efter 
balans bytt arbete för att slippa ha sådant i åtanke i vardagen. De respondenter som därför upplever 
sig ha förutsättningar till flexibilitet gällande både upplägg av arbete och arbetstider, och då även en 
känsla av balans mellan familj och arbete. De menar också på att friheten ofta påverkat dem till att bli 
effektivare. Effektiviteten går att se som ett resultat av det lyckade samspelet mellan det genomförda 
arbetet och möjligheten till personlig frihet som påverkar anställningsbarheten hos arbetstagaren 
(Berglund, 2009). 
 
Det finns fäder som i studien som uttrycker att de inte aktivt strävar efter balans mellan arbete och 
familj. Detta eftersom att de inte anser att båda kontexterna borde påverka varandra. Enligt 
fenomenografins andra ordningens perspektiv får detta förstås som det verkliga för de 
respondenterna (Larsson, 2011). Det finns dock aspekter i resultatet som kanske inte ligger i linje med 
den typiska fenomenografin, men vi finner det rimligt att reflektionen av strävan efter balans hos 
respondenterna finns även om de varierar i deras svar. Dessa omständigheter påverkar oss således till 
att förstå att alla respondenter i studien, i den mån det är möjligt, väljer arbete utifrån en strävan att ha 
balans mellan familj och arbete. Hur fäderna å andra sidan ser på balansen varierar mellan 
respondenterna. Det tar sig i uttryck på olika sätt eftersom att den balans som initialt varit tid och 
möjlighet till anpassning till familjen, i flera av fallen visat sig påverkas av den ekonomiska 
tryggheten som flera av respondenterna upplever sig få i sitt arbete. Möjligheten till att själv påverka 
balansen såsom vissa av respondenterna har gjort, påverkas således av den begränsning som 
försörjningsansvaret upplevs innebära.  
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Uppfattar fäder att föräldraskapet bidrar till informellt lärande i arbetslivet? 
Precis som fädernas uppfattning om balans mellan arbete och familj så är variationen i uppfattning 
om hur föräldraskapet bidrar till informellt lärande i arbetslivet stor. När fäderna i vår studie ska 
återge sin uppfattning om lärande utifrån föräldraskap är det tydligt att området är oreflekterat. Om 
föräldraskap bidrar till informellt lärande kan inte observeras utan studien belyser hur fäderna 
uppfattar att föräldraskapet bidrar till informellt lärande. Flerparten av fäderna uttrycker det svårt att 
avgöra om lärandet beror på arbetslivserfarenhet, livserfarenheter eller föräldraskap (Gunnarsson, 
2014).  Att fastställa praktisk kunskap, som exempelvis vad man lär sig i arbetslivet, är lättare att 
identifiera än kunskap som utvecklats genom informellt lärande (Assarsson Aarsand, 2011). Endast en 
respondent, Måns, har uppgivit att föräldraskapet bidragit till praktisk kunskap i arbetet. Måns 
arbetar inom vården och är den enda av deltagarna i studien som möter barn i sin yrkesroll. Dock 
belyser de respondenter som är eller har arbetat som chef att föräldraskapet påverkar deras 
färdigheter som ledare. De menar bland annat att ökad förståelse, mer hänsynstagande samt 
lyhördhet bidrar till bättre ledaregenskaper. En av respondenterna, Kalle, beskriver att denna 
kunskap används även omvänt, det vill säga att ledaregenskaperna kommer till nytta även i 
föräldrarollen vilket kan kopplas till att kunskaper och färdigheter är ett resultat av våra erfarenheter 
(Säljö, 2013). 

 
Studien visar att uppfattningen om hur föräldraskapet bidrar till informellt lärandet varierar utifrån 
yrken och arbetsuppgifter. De respondenter som i arbetet dagligen möter nya människor, som 
exempelvis Måns och Charlie, belyser att föräldraskapet har givit dem både samtalsämnen som 
underlättar i kommunikationen med andra, och en ökad förmåga att hantera människor. 
Kommunikation är ett ord som är återkommande, flertalet av respondenterna nämner att 
föräldraskapet bidragit till en bättre kommunikation både gentemot kollegor och kunder, vilket kan 
förstås som ett informellt lärande som skett oavsiktligt (Gunnarsson, 2014). 
 
Antal barn varierar mellan respondenterna i studien, dock kan vi utifrån resultatet inte fastställa att 
den variationen har någon påverkan på det informella lärandet. Däremot påverkar fädernas ålder, 
utifrån att en äldre förälder troligtvis har större livserfarenheter och det påverkar det livslånga 
lärandet (Assarsson Aarsand, 2011). Att tidsaspekten är något som påverkar lärandet kan utläsas från 
studien. Flera av respondenterna belyser att ju mer tid de har med barnen ju mer har de lärt sig. 
Flertalet av respondenterna upplever att de lärt sig som mest av sina barn när barnen har blivit äldre, 
det kan både bero på barnens mognad men även att de fått möjlighet att tillbringa mer tid ihop. Det 
livslånga lärandet och att människor lär sig genom hela livet (Assarsson Aarsand, 2011) är en 
bidragande faktor men även dagens föräldrapolitik. I dag finns större möjlighet för fäder att vara 
föräldralediga och på så sätt finns möjligheten att få mer tid tillsammans med sina barn (Elvin-Nowak 
& Thomsson, 2001). 
 
I intervjun ställdes konkreta frågor om vad respondenterna upplever att de lärt sig och vilka 
egenskaper som de anser sig ha utvecklat av att vara förälder. Flera av respondenterna uttrycker att 
erfarenheterna av att vara far påverkar deras personliga egenskaper. Det som frekvent nämndes 
under intervjun var egenskaper som exempelvis ansvarstagande, stresstålig, förhandlingsförmåga och 
tålamod. Även effektivitet var något som fäderna belyste utvecklats från föräldraskapet, resultatet 
visar att det främst var de äldre respondenterna som uppgav detta. Förklaring till att ålder påverkar 



 
 

20 

effektiviteten kan vara att arbetslivserfarenhet och rutiner bidrar till effektivare arbetssätt 
(Gunnarsson, 2014). Att ha barn och familj medför att tiden är begränsad i större utsträckning 
(Burchielli et al., 2008) vilket kräver andra prioriteringar och fokusering här och nu.   
 
Inställningen till karriär och arbete varierar betydande mellan deltagarna i studien. Några av 
respondenterna uttrycker att arbetet inte längre är lika viktigt, medan andra ser på sin arbetskarriär på 
samma sätt idag som innan de blev förälder. Vad som påverkar att inställning inte förändrats är svårt 
att uttolka, varken ålder, anställningsform eller avsaknad av föräldraledighet kan ses som tydliga 
förklaringar. En möjlig förklaring är att dessa respondenter har en partner som tar ett stort ansvar för 
barnen och därmed uppfattas strävan efter balans mellan arbete och familj inte vara något problem 
(Burchielli et al., 2008). Eftersom att resultatet från studien visar att tiden med barnen har betydelse 
borde även föräldrapolitiken ha en viss påverkan. Detta kan vi dock inte se något samband av utifrån 
resultatet i studien. Det kan också bero på att flera av fäderna uppger sig ha varit närvarande ändå 
genom skiftarbete eller arbete hemifrån.   
 
Resultat utifrån studien visar att det finns en variation av uppfattningar bland fäderna om hur 
föräldraskapet bidrar till ett informellt lärande. Även om frågan är relativt oreflekterad bland 
respondenterna så lyfter samtliga att det har bidragit till fler fördelar än nackdelar att vara far i 
arbetslivet. De erfarenheter som fäderna uppger sig fått av att vara förälder består av en variation av 
kunskaper och färdigheter.  Därmed går det att konstatera att fäderna anser att föräldraskapet bidrar 
till informellt lärande i arbetslivet. 
 

Uppfattar fäder att föräldraskap är en tillgång i arbetslivet?  
Huruvida fäderna uppfattar att föräldraskap är en tillgång och kompetens i arbetslivet påverkas av de 
tre väsentliga funktionerna i Biestas (2006) modell Triangle of Lifelong Learning. Dessa tre funktioner är 
det personliga, ekonomiska och demokratiska. Respondenterna lyfter på olika sätt hur föräldraskapet 
har bidragit till självförverkligande, personlig utveckling och stimulans vilket vi kan hitta stöd för i 
Gunnarssons (2014) beskrivning av Biestas modell. Vissa av fäderna i studien uppfattar sin roll som 
far som att de har fått mer glädje i livet och upplever sig fånga dagen på ett annat sätt än tidigare. 
Stimulans i både arbete och privatliv uppfattas som centralt för att uttrycka och utveckla sin potential 
och sina kompetenser. I resultatet framkommer olika reflektioner kring strävan efter att ha balans 
mellan arbete och familj. Samtliga fäder i studien väljer i så stor utsträckning som möjligt att skapa 
balans som därför ses som en stor och bidragande del i den personliga delen i det livslånga lärandet 
(Biesta, 2006).  

 
Arbete och lön bidrar till den ekonomiska delen av Triangle of Lifelong Learning (Biesta, 2006) och en 
ekonomisk trygghet som flera av fäderna i studien efterfrågar. Vissa av respondenterna som har 
kommit längre i sin karriär och redan har en större ekonomisk trygghet, uppfattar inte att den 
ekonomiska delen har en lika stor betydelse. Även om fäderna har olika ekonomiska förutsättningar, 
så uppfattar flertalet att den ekonomiska delen har en stor påverkan på deras prestation i arbetet. 
Även om lönen anses som viktig på grund av det upplevda försörjningsansvaret, uppfattas den också 
utgöra ett kvitto för prestationen. Därför kan lönen ses som en drivkraft som kan leda till ökad 
effektivitet och en vilja om att hålla sig anställningsbar (Björklund, 2009).  
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Genom att globaliseringen idag ställer högre krav både på arbetsgivare och arbetstagare (Burchielli et 
al., 2008) påverkas den demokratiska delen i Triangle of Lifelong Learning (Biesta, 2006). Utifrån dessa 
krav kan det livslånga lärandet bidra både till möjligheter men även till skyldigheter för arbetstagare 
(Assarsson Aarsand, 2011). Möjligheterna berör frigörelse och individernas möjlighet att själv forma 
och påverka sina liv (Gunnarsson, 2014).  Detta tydliggörs genom resultatet i vår studie där det 
framkommer att fäder väljer arbete utifrån strävan mot balans mellan arbete och familj i den mån det 
är möjligt. Fast färderna inte uttrycker samhällets krav utifrån den globala ekonomin så framgår av 
resultatet att oavsett om fäderna är egenföretagare eller anställda finns det en skyldighet att göra sig 
anställningsbar. Den formella utbildningen har sjunkit i värde och därför är det upp till var och en av 
fäderna att utveckla och använda andra kunskaper än de formella (Björklund, 2009). På 
arbetsmarknaden är arbetsgivaren i behov av rätt kompetens (Berglund, 2009), vare sig den är formell 
eller informell.  
 
Studiens syfte var att gestalta de variationer i uppfattningar som fäderna har avseende föräldraskap 
som kompetens i arbetslivet. Vi har i studien lyft fram de variationer som finns i reflektioner och 
uppfattning om fenomenet men upptäckt att det avseende föräldraskap som tillgång och kompetens 
finns en enhetlig uppfattning bland fäderna.  I resultatet framkommer det att föräldraskap, genom ett 
tydligt samband mellan alla delar i Biestas modell (2006), bidrar till det livslånga lärandet och 
informellt lärande. Som alla respondenterna på olika sätt uttrycker det, har de lärt barnen saker i 
uppfostran men barnen har också lärt dem. Föräldraskapet som vardagslärande uppfattar fäderna ha 
utvecklat av reell kompetens i arbetslivet.  Därmed kan det förstås ökat fädernas anställningsbarhet, 
vilket bör kunna ses som en tillgång i arbetslivet (Andersson, 2014: Gunnarsson, 2014).  
 

Framtida studier 
I denna studie har vi undersökt uppfattningar om föräldraskap som kompetens ur fäders perspektiv. 
Det vore av intresse att studera samma frågeställning fast ur mödrars perspektiv. Det var tydligt att 
detta området var oreflekterat för fäderna, det vore därför intressant att undersöka om mödrar 
reflekterat över frågeställningarna i större omfattning. Det vore även intressant att göra en komparativ 
studie och undersöka variationer i uppfattningar kring egenskaper och kompetenser mellan könen. 
 
Flexibilitet framkommer i vår studie vara en betydande faktor för att skapa den viktiga balansen 
mellan arbete och familj. Arbetsgivare kan påverka förutsättningar för ett flexibelt arbete och det vore 
relevant att undersöka hur företag och organisationer arbetar för att främja arbetsförhållandena för 
arbetstagare som är föräldrar. Det vore också intressant att närmare studera uppfattningar om 
föräldraskapet som kompetens ur ett organisationsperspektiv. Det finns stora utmaningar med en 
studie som denna, det kan vara svårt att få företagsledare att vara helt ärliga i känsliga frågor kring 
kostnader och föräldraskap.  
 
För att vidare undersöka föräldraledighetens påverkan på lärandet och det informella lärandet vore 
det av intresse göra komparativa studier mellan Sverige och andra länder med hjälp av Biestas modell 
Triangle of Lifelong Learning.  
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Bilaga 1 

Följebrev 
 
Du är en viktig del av vår studie!  
 
Vi heter Tina Hamberg & Jennie Myrén och studerar sista terminen på det 
Beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi kommer nu att skriva 
vårt examensarbete i huvudämnet Pedagogik och behöver din hjälp. Vi undersöker hur 
lärandet av att bli och vara pappa ser ut samt hur du uppfattar att det påverkar dig i ditt arbete.  
Vi vill gärna genomföra en intervju med dig som har information och erfarenhet av att vara en 
arbetande pappa. Intervjun beräknas ta cirka 40-45 minuter och innehåller frågor som rör din 
uppfattning och upplevelse av att förälder och att kombinera papparollen med arbete. Vår 
önskan är att genomföra en intervju med dig på din arbetsplats eller på en annan ostörd plats, 
vid en tidpunkt som passar dig.  
 
Den information som kommer fram under intervjun är konfidentiell och du som deltagare 
kommer att vara helt anonym i studien. Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan 
om du så önskar och det material som samlas in hanteras endast av oss, Tina & Jennie. Vi 
hoppas på att med ditt godkännande kunna spela in intervjun för att säkerställa att vi uppfattar 
dig rätt. Materialet kommer sedan att raderas i samband med att examensarbetet slutförts.  
Vi hoppas att just du vill medverka i vår studie och att du någon gång under dessa veckor har 
möjlighet till tid för en personlig intervju. Kontakta oss gärna så snart som möjligt om du vill 
och kan delta i studien så avtalar vi en tid för intervju.  
För att anmäla intresse om deltagande eller om du har några frågor och funderingar är du 
välkommen att kontakta oss. 
  
Tina Hamberg  
07x-xxxxxxx  
tiha1502@student.miun.se  
 
Jennie Myrén  
07x-xxxxxxx  
jemy0900@student.miun.se   
  
Handledare:  
Calle Hansson  
calle.hansson@miun.se   
  
 
Med vänliga hälsningar, 
Tina Hamberg & Jennie Myrén 



 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Checklista före intervjun: 
 

• Informera om syftet med studien; 
- Studiens syfte är lyfta fram variationer i fäders uppfattning om föräldraskap som kompetens i 
arbetslivet. 
- ”Vi vill se hur din erfarenhet av att vara pappa, kan ses som kompetens i ditt arbete”.  

 
• Informera om processen; 

- Vad händer nu? 
- Vad händer efter intervjun? 

 
• Informera om att vi utgår från Vetenskapsrådets fyra riktlinjer gällande god forskningsetik; 

-  Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  
 

• Informera om deltagarnas rättigheter; 
- Det är frivilligt att delta 
- Att de kan välja att avbryta intervjun närde vill. 
- Att de kan välja att inte besvara någon fråga. 
- Att deras identiteter skyddas. 
 

• Stäm av om det är ok att spela in intervjun? 
- Informera om syftet med ljudupptagningen. 
- Informera om vilka som kommer ta del av materialet. 
- Meddela att ljudfilerna kommer förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

 
• Informera om materialet; 

- Att materialet endast kommer vara tillgängligt för oss som genomför studien. 
- Att materialet endast kommer att användas i studiens syfte. 

 
• Har du några frågor eller funderingar innan vi börjar? 

 
 
 
 

Tema 1: Livslånga lärandet - Upplever fäder att föräldraskapet som informellt lärande påverkar deltagandet 
i arbetslivet? 

Tema 2: Balans mellan arbete & familj  

Tema 3: Arbetsrelaterad kompetens -  Är föräldraskap en kompetens i arbete för män? 

 

Kontrollfrågor: 

1. Hur gammal är du? ___________________________________________________ 
 
 
2. Hur många barn har du? _______________________________________________ 
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3. Har du varit eller är du föräldraledig? _____________________________________ 
 
4. Vilken civil status har du? ______________________________________________ 
 
5. Vad arbetar din partner/andra föräldern med? ______________________________ 
 
6. Upplever du att din roll som förälder skiljer sig från din partners? Om ja, på vilket sätt? Tycker du att 
din föräldraroll ser annorlunda ut än din partners? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
7. Kan du berätta mer om ditt arbete?  
Yrke? Befattning? Tid i tjänsten? Trivsel?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
 
8. Upplever du ditt jobb flexibelt? På vilket sätt? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Temafrågor:   

1. Kan du berätta om hur föräldraskapet har bidragit i ditt arbete?   
- Tror du att din papparoll har bidragit i ditt arbete? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 
2. Vilka lärdomar och erfarenheter upplever du har utvecklats utifrån ditt föräldraskap? 
- Vad har du lärt dig och vilka erfarenheter har du fått av att vara pappa?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 
3. Har föräldraskapet påverkat din inställning till arbetslivet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 
4. Upplever du att föräldraskapet har påverkat dig som anställd? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför 
inte?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 
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5. Under vilken period av ditt/dina barns liv upplever du att du har lärt som mest?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 
6. Vilka styrkor upplever du att föräldraskapet har bidragit till i arbetslivet?   
- Vilka fördelar/styrkor har papparollen bidragit till?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Har föräldraskapet bidragit till några fördelar och nackdelar i arbetslivet?   
- Upplever du att det har givit dig fler fördelar eller nackdelar i arbetet att få barn? På vilket sätt?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
8. Hur upplever du att föräldraskapet påverkar din arbetsbelastning?    
- Upplever du att föräldraskapet påverkar din arbetsbelastning? Om ja, hur? Om nej, varför inte?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
9. Hur upplever du att inställningen till föräldraskap är på din arbetsplats?  Tema 2 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
10. Vilken typ av arbetsgivare värdesätter du som förälder? Varför?  
- Om du skulle byta jobb idag, vilken typ av arbetsmiljö skulle du vilja ha?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
11. Vad är viktigast för dig? Lön, semester, andra förmåner osv?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
12. Ser du på din arbetskarriär på samma sätt nu som innan du blev förälder?   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
13. Upplever du att din arbetsgivare uppskattar din kompetens som förälder? Om ja, på vilket sätt? Om 
nej, vad tror du att det beror på?  
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
14. Finns det någon skillnad mellan dig och dina manliga kollegor som inte har barn? Varför tror du att 
det är så?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 

 
 

Avslutning: 
• Har du några avslutande frågor? 
• Tack för ditt engagemang och deltagande! 

 
 


