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Sammanfattning 
Att gå åter till arbete efter en period av mammaledighet kan för många kvinnor upplevas 
negativt. Tidigare forskning har visat att en kvinna kan känna känslor som ångest, rädsla och 
stress för att gå åter till arbete, men även att pensionen kan sjunka drastiskt för en kvinna som 
har varit mammaledig en längre period. Det är därför värdefullt att undersöka om 
mammaledighet har några effekter på arbetsmotivationen. Detta examensarbetes syfte är att 
undersöka arbetsmotivationen efter mammaledighet med frågeställningarna om det finns 
förändringar i arbetsmotivationen efter mammaledighet och om mammaledigheten kan påverka 
arbetsmotivationen på något sätt. Resultatet av intervjuer med 10 kvinnor visar att 
arbetsmotivationen var relativt hög efter en period av mammaledighet, men att andra faktorer 
för arbetsmotivationen hade blivit alltmer viktiga. Innan mammaledigheten var kvinnorna mer 
fokuserade på arbetsrelaterade faktorer såsom att bygga karriär, tjäna pengar, erhålla 
arbetslivserfarenhet och känslan av att få göra ett bra jobb. Efter mammaledigheten förändrades 
dessa faktorer till familjepolitik, förskola i närheten, nya utmaningar och arbetskamrater. 
Utifrån Hakim’s (1998) teori, Preference Theory, som handlar om att kvinnans arbetsmönster 
förändras efter att hon har fått barn har analyser genomförts. Alla de intervjuade kvinnorna 
hade efter mammaledigheten börjat prioritera en kombination av arbete och familjeliv. 
Analyser har även utförts utifrån Roese och Summerville’s (2005) teori, Opportunity Principle, 
som handlar om att ånger driver människor till att ändra sina beslut och kan förklara 
ångerkänslor i en kvinnas beslut att återvända till arbete.  
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Abstract 
Returning to work after maternity leave may bring about negative feelings for many women. 
Previous research has shown that a woman can experience negative emotions such as anxiety, 
fear, and stress when going back to work and also that the pension can drastically decrease for a 
woman, who has been on maternity leave for a longer period. It is therefore useful to examine 
if the maternity leave may have some effects on work motivation. In this thesis the aim is to 
examine the work motivation after maternity leave with the questions if there are changes in 
work motivation after maternity leave and if maternity leave can affect work motivation in one 
way or another. The results, based on interviews with 10 women, show that the women’s 
work motivation was relatively high after maternity leave. However, also that the factors that 
affect work motivation changed after maternity leave. Before the maternity leave, the 
interviewed women were focused on work-related factors such as building a career, making 
money, obtain work experience, and the satisfying feeling of doing a good job. After the 
maternity leave, these factors changed to childcare nearby work, a company’s family 
friendliness, colleagues, and new challenges at work. With Hakim’s (1998) Preference Theory, 
which deals with that a woman’s work pattern change after she had had children, analyzes have 
been carried out. All the women interviewed in this study started prioritizing a balance of 
work and family after their maternity leave. Analyses were also carried out with Roese and 
Summerville’s (2005) theory, Opportunity Principle, which deals with that regrets drive people 
to change their decisions, which might explain feelings of regret in a woman’s decision for 
returning to work.  
 
 Keywords:  maternity leave, work motivation, parental leave, return to work 
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Inledning 
 Återgång till arbete efter en tid av mammaledighet kan sammanfattas med många olika 
känslor, bland annat ångest, stress och att det är emotionellt känsloladdat (Wiese & Ritter, 
2012). Återgången till arbete är en tid som förutsätter positivitet för att kunna uppnå optimal 
arbetsprestation och motivation, men kan tyvärr för många mammor upplevas med motsatta 
känslor som nedstämdhet, panikkänslor, rädsla och dåligt humör (Spiteri & Borg-Xuereb, 
2012).  
 I tidigare forskning har konstaterats att återgången till arbete kan påverkas av olika faktorer 
och där är bland annat tidpunkten en viktig aspekt. Att vara rätt i tiden för att gå åter till arbete 
är i fokus för kvinnan. Känslor av ångest för att lämna sitt barn till någon annan och rädsla för 
att missa något i sitt barns mentala och fysiska utveckling är ständiga orosmoment. Detta kan, i 
sin tur, leda till att kvinnan ångrar sin återgång till arbete (Wiese & Ritter, 2012). Forskning 
har också påvisat att en nedgång i arbetstid är vanligt hos en kvinna som går åter till arbete efter 
sin mammaledighet (Nowak, Naude, & Thomas, 2013). Studien av Nowak et al. (2013) visar 
också att kvinnans livssituation, negativa känslor och stress skulle bli mindre påfrestande om ett 
större stöd från arbetsgivaren och en förskola på arbetsplatsen fanns. Resultat av annan tidigare 
forskning har även visat att socialt stöd från partner är av stor vikt vid återgången till arbete. 
Det sociala stödet, i form av emotionellt stöd av partner, är den aspekt som påverkar kvinnans 
välmående mest positivt (Seiger & Wiese, 2011).  
 I kontrast till ovan nämnda har annan forskning fått resultat, som är av en mer positiv 
karaktär i återgången till arbete efter mammaledighet (Braun, Vincent, & Ball, 2008). Braun et 
al.’s (2008) studie visar på att arbetet kan fungera som en central funktion för en kvinnas 
självuppfattning. Arbetet bidrar även till känslan av att få vara sig själv och känslan av stolthet 
över sin anställning.  
 Det är inte enbart intensiva och varierande känslor som en kvinna måste hantera vid 
återgången till arbete, utan också konsekvenser i form av sänkt pension på grund av sin 
mammaledighet (Krüger & Normann, 2008). I Krüger och Normanns (2008) 
forskningsrapport tas upp hur kvinnors pension sjunker på grund av bland annat 
föräldraledighet jämfört med de som inte har varit föräldralediga. Cirka 2500 kronor mindre i 
pensionsmånadslön blir det för en trebarnsmamma, som har varit mammaledig tre perioder om 
vardera 15 månader i sitt yrkesverksamma liv. Minskad arbetsmotivation kan leda till att 
kvinnan omvärderar sitt beslut angående arbetsåtergången och förlänger sin period av 
mammaledighet istället för att arbeta (Wiese & Ritter, 2012). Med detta val sjunker pensionen 
ännu mer, vilket står klart i Krüger och Normanns (2008) forskningsrapport. 
 
Opportunity Principle 
 En teori som kan ange orsaken till hur ångerkänslor uppstår hos en individ är Opportunity 
Principle (Roese & Summerville, 2005). I denna förklaras att ånger driver människor att 
förändra sina beslut, vilket kan ske då individen har många olika valmöjligheter att välja mellan 
och främst när det fortfarande finns chanser att korrigera den egna handlingen. När det finns 
möjlighet att korrigera beteenden är känslor av missnöje och besvikelse som starkast. Känslan 
av ånger driver människan att ändra sitt beslut och korrigera handlingen, vilket kan medföra en 
förbättring i hans/hennes livssituation.   
 För en kvinna som går åter till arbete efter mammaledighet finns det exempelvis möjlighet 
att gå ner i arbetstid, återgå till mammaledighet (förutsatt att kvinnan har mammadagar kvar att 
ta ut) samt valet att inte jobba alls om ekonomin tillåter. Dessa möjligheter gör att en kvinna 
kan känna ånger i sitt beslutstagande för att det finns andra möjligheter att korrigera det valda 
beteendet med.  
 I denna teori förklaras varför kvinnor, efter mammaledighet, kan känna ånger vid 
arbetsåtergången (Wiese & Ritter, 2012). 
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Preference Theory 
 I denna teori förklaras hur kvinnors engagemang för arbete kan förändras efter 
mammaledighet. Teorin är dynamisk och reflekterar kvinnors arbetsmönster och kvinnors 
föredragna arbetsmönster. I den identifieras hur förändringar i attityd till att arbeta kan uppstå 
och när den påverkar som mest, likväl som begränsningar i formbarheten av kvinnors 
beteenden. Preference Theory är först och främst utvecklad för kvinnor, men trots detta kan 
den även appliceras på män (Hakim, 1998).  
 Det var på mitten av 1960-talet, som en ny era för kvinnor introducerades. Kvinnorna fick 
självständigt börja styra över sin egen fertilitet, vilket medförde att de centrala aktiviteterna 
riktades mot valet mellan arbetskarriär, moderskap eller en kombination av dessa två (Hakim, 
1998).  
 Hakim (1998) har beskrivit tre kategorier av kvinnors arbetsmönster, eller föredragna 
arbetsmönster: hemcentrerad, adaptiv och arbetscentrerad.  
 

Hemcentrerad. Prioriteringar och fokus i livet hos en hemcentrerad kvinna riktas mot barn 
och familj. Hon föredrar att helst inte arbeta alls och är inte mottaglig för anställningspolitiken. 
Kvinnorna i den hemcentrerade kategorin påverkas av regeringens socialpolitik och familjens 
hälsa och detta påverkar även deras val av hur många barn de vill ha.  

Det är cirka 20% av kvinnorna, som efter att de har fått barn, hamnar i den hemcentrerade 
kategorin på grund av att andra prioriteringar i livet tillkommer. Hon väljer att fokusera på sin 
familj och anställningspolitiken är inte nu lika viktig för henne som förut.  
   

Adaptiv. En adaptiv kvinna är benägen att kombinera sitt arbetsliv med sitt familjeliv. Hon 
erhåller kvalifikationer/kunskaper i syfte att använda dessa i sitt arbete, men är för den skull 
inte totalt engagerad i sin karriärutveckling.  

Det är cirka 60% av kvinnorna, som hamnar i kategorin adaptiv efter att de har fått barn. 
Majoriteten av kvinnorna är mer benägna att vilja kombinera sitt arbete med familjelivet, dock 
tillkommer andra prioriteringar i deras liv. Utbildningspolitik, skoltider, barnomsorg och 
lagstiftningens främjande för arbetande kvinnor blir mer viktiga och centrala. Även fackliga 
attityder till arbetande kvinnor, möjlighet till deltidsarbete och sociala förmåner blir än mer 
viktiga.  
 

Arbetscentrerad. En arbetscentrerad kvinna är fokuserad på sin anställning (eller liknande 
aktiviteter såsom sport, politik, konst) och är totalt engagerad i att bygga sin karriär. Det är 
mestadels barnlösa kvinnor, som är koncentrerade i denna kategori. 
 De kvinnor som är arbetscentrerade är inte mottagliga för social- och familjepolitik såsom 
en hemcentrerad och adaptiv kvinna är. Dock är de arbetscentrerade kvinnorna mer lyhörda 
för ekonomiska, politiska och artistiska möjligheter. Kvinnorna gör också stora satsningar på 
kompetens och anställning och är förpliktigade till sitt arbete. Det är cirka 20% av kvinnorna, 
som hamnar i denna kategori.  
 
Syfte och frågeställningar  
 Utifrån tidigare forskningar vet vi nu att bland annat ånger, rädsla och stress är en del av de 
känslor som en kvinna kan uppleva vid återgång till arbete, men även att tidpunkten för 
återgången har stor betydelse. Om kvinnans arbetsmotivation sjunker, på grund av de negativa 
upplevelserna, kan det bidra till förlängd mammaledighet, vilket, i sin tur, bidrar till sänkt 
pension.  
 Det är därför värdefullt att undersöka om mammaledigheten kan ha några effekter på 
arbetsmotivationen. Som Hakim (1998) påvisar i sin teori om kvinnors arbetsmönster efter att 
de har fått barn, förändras prioriteringarna. Antingen försöker kvinnan att kombinera arbete 
och familj eller så föredrar kvinnan att inte arbeta alls. Det är därför av värde att undersöka om 
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förändringar i arbetsmotivationen finns och, i så fall, vilka förändringar som uppstår efter 
mammaledighet. Resultatet av detta arbete kan då också fungera som en hjälp för arbetsgivare 
och ge en tydligare bild över hur (och om) arbetsmotivationen förändras. Med en större 
förståelse för kvinnans arbetsmotivation kan arbetsgivare, familj och vänner fungera som ett 
bättre stöd för kvinnan i detta skede av hennes liv. 
 Syftet med detta examensarbete är att med stöd av Hakim’s (1998) Preference Theory samt 
Roese & Summerville’s (2005) Opportunity Principle undersöka arbetsmotivationen efter 
mammaledighet.  
 Frågeställningar:  

- Finns det några förändringar i arbetsmotivationen efter mammaledighet jämfört med 
innan mammaledighet? 

o Om ja, vilka?  
- På vilket sätt kan mammaledigheten påverka arbetsmotivationen? 

 
Metod 

Intervjupersoner 
 Intervjuer utfördes med 10 kvinnor, som hade varit mammalediga och som var åter i 
arbete. De 10 kvinnorna rekryterades med snöbollsmetoden, det vill säga från författarens 
närmaste bekantskapskrets som, i sin tur, kunde rekrytera fler potentiella deltagare. Urvalet 
styrdes till att endast välja ut de kvinnor som var åter i arbete, hade varit mammaledig minst en 
period, dock max två, samt att deras barn var förskolebarn i åldrarna 1–6 år. 
 Kvinnorna var mellan 27–39 år (M = 29,7, SD = 3,65) och hade varit mammalediga minst 
en och max två gånger med varierande längd. Längden på mammaledighet, som hade tagits ut 
vid första barnet varierade mellan 2 veckor och 16 månader (M = 12,15 månader, SD = 4,83) 
och mammaledighet som hade tagits ut vid andra barnet mellan 3 veckor och 17 månader (M 
= 11,1 månader, SD = 5,47). Sju kvinnor hade två barn i åldrar 1–4 år (M = 2,14 år, SD = 
1,46) och resterande hade ett barn i åldrarna 2–6 år (M = 4 år, SD = 1,49). 
 Kvinnorna hade varierande yrken och yrkestitlar. Flertalet av kvinnorna arbetade inom 
vård och omsorg med titlar som undersköterska, vårdbiträde och personlig assistent. De övriga 
arbetade som restaurangchef, restaurangbiträde, skatterevisor och lärare inom idrott och hälsa. 
De flesta av kvinnorna hade en tillsvidareanställning (9 av 10), medan en hade en 
timanställning. Fyra kvinnor arbetade heltid, fem deltid och en kvinna hade varierande 
sysselsättningsgrad. 
  
Material 
 Ett halvstrukturerat intervjuunderlag utformades (Bilaga 1) med utgångspunkt i arbetets 
teoretiska referensram, syfte och frågeställningar. Intervjuunderlaget behandlade frågor om 
arbetsmotivation före, under och efter mammaledighet samt arbetsmotivationen idag. I 
designen av intervjuunderlaget utformades frågorna så att de kvinnor som hade två barn lätt 
skulle kunna svara, utan att blanda ihop upplevelserna för sitt första och andra barn.  
 
Procedur  
 Intervjupersoner tillfrågades om deltagande via mail eller telefon. Totalt tillfrågades och 
godkändes 10 kvinnor att genomföra en intervju som utfördes i hemmet hos den kvinna som 
skulle intervjuas. En intervju kunde inte utföras med ett personligt möte på grund av sjukdom, 
därför skickades intervjufrågorna och intervjupersonen fick själv fylla i sina svar. Vid intervjun 
fick den kvinna som hade två barn börja med att svara för sitt första barn och sedan för sitt 
andra barn innan nästa fråga ställdes. Intervjuerna utfördes mellan 2013-03-28 – 2013-04-15. 
 Innan utförandet av intervjuerna genomfördes en pilotstudie med en person som tillhörde 
målgruppen för att undersöka om fler frågor och/eller omformuleringar krävdes samt om det 
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fanns onödiga frågor med i intervjuunderlaget. Pilotstudiens resultat medförde att 
intervjuunderlaget reviderades något. 
  Alla kvinnor fick vid intervjutillfället information, muntligt och skriftligt, om syfte, 
inspelning och anteckning vid intervjun, anonymitet, konfidentialitet, rättigheter, nyttjande, 
intervjuns upplägg och tidsåtgång samt kontaktuppgifter. Detta accepterades av kvinnan innan 
intervjun påbörjades med en underskrift (Bilaga 2). Den intervju som inte kunde utföras med 
ett personligt möte fick den muntliga informationen över telefon och den skriftliga versionen 
skickades tillsammans med intervjuunderlaget via mail till kvinnan. Intervjusvaren samt 
informationsbladet med underskrift hämtades hos kvinnan efter en vecka. 
  
Databehandling 
 Under intervjuerna användes intervjuunderlaget, diktafon samt togs anteckningar med 
papper och penna. Anteckningarna fungerade som en säkerhet om diktafonen av någon 
anledning inte skulle spela in. Två kvinnor undanbad sig inspelning och anteckningar skedde 
noggrant och fortlöpande under hela intervjun. 
 Efter varje intervju avlyssnades materialet från diktafonen och fördes över till skriftspråk på 
datorn med en ortografisk transkriberingsmetod och anteckningar renskrevs. Transkriberingen 
skedde direkt efter intervjutillfället för att inte tappa/glömma bort viktig information. Den 
transkriberade datan skrevs ut från datorn för att underlätta analysarbetet. Analysen utfördes 
med en tematisk analysmetod, där nyckelord från varje intervjusvar antecknades. 
 I arbetet är intervjupersonerna försedda med fiktiva namn, som efterföljs av deras korrekta 
ålder. 
 

Resultat 
Arbetsmotivation före mammaledighet 
 Arbetsmotivationen före mammaledigheten (som behandlade tiden då kvinnan var i början 
av sin graviditet) för de 10 kvinnorna var övervägande hög. Sex kvinnor ansåg sig ha hög 
arbetsmotivation på grund av olika faktorer (Tabell 1), bland annat bygga karriär och att göra 
ett bra jobb: ”Jag var mer inställd på att göra ett bra jobb och bygga på min karriär” (Vera 30 
år). Andra faktorer såsom tjäna pengar och få arbetslivserfarenhet höjde deras arbetsmotivation. 
Alla de sex kvinnorna arbetade på sitt arbete för att de trivdes och hade kul. Kvinnorna 
berättade att de arbetade för att det var roligt, stimulerande samt för att de tjänade pengar: ”Jag 
tyckte det var roligt! Man tjänade ju pengar, det var min motivation…sen jobbade man ju som 
mer för sig själv och kunde bestämma lite hur man ville” (Klara 27 år). Det fanns också en 
större frihet i att välja hur arbetstiderna skulle se ut (kunde jobba extra, kvällar och helger, som 
därmed gav mer pengar). Kvinnorna uppgav att de arbetade för sig själv och att det var mer 
fritt att arbeta innan de fick barn. Även ansvar och utvecklande var positiva effekter för 
arbetsmotivationen: ”Arbetskamraterna, utvecklas i mitt yrke och ansvar gjorde mig 
motiverad” (Maria 33 år).  
 Det fanns också vissa negativa aspekter med att arbeta före mammaledigheten (Tabell 1). 
En kvinna berättade att hon var less på att arbeta och själva arbetet, i sig, var inte så viktigt för 
henne, eftersom hon bara hade sig själv att tänka på: ”Spelade ju ingen roll om jag fick leva på 
hårdbröd någon dag för att jag inte hade pengar, var ju som bara mig själv det berörde…var 
som inte lika viktigt att man måste [betoning] arbeta” (Pia 27 år). Andra negativa faktorer som 
kvinnorna tyckte påverkade deras arbetsmotivation var stress, trötthet och tidiga morgnar.  
 De kvinnor som upplevde sig ha en låg arbetsmotivation före mammaledigheten upplevde 
arbetet som tungt och kände en viss trötthet av för hög arbetsbelastning. Det som drev dem att 
arbeta, trots den låga arbetsmotivationen, var pengarna, jobba mot mål, kollegorna och tanken 
att de snart skulle få gå på mammaledighet.  
 En viss skillnad påvisades i kvinnornas motivationsupplevelser mellan det första och andra 
barnet. De sju kvinnor som hade två barn uppgav att efter sitt första barn förändrades 
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arbetsmotivationen något. Faktorer som påverkade deras arbetsmotivation positivt var nu 
socialt umgänge, pengar, spara på mammaledighetsdagar och att de var less på att vara hemma. 
Att kombinera arbete och familj hade blivit svårare och fler negativa aspekter för 
arbetsmotivationen tillfördes (Tabell 1). Kvinnorna uppgav att de var mer trötta, ville inte 
jobba långa dagar, ville hem till sin familj, kände en viss stress att kombinera arbetet och 
familjelivet samt att deras arbetsschema blev än mer viktigt nu. Trots att fler negativa faktorer 
tillkom efter första barnet var det ingen av de sju kvinnorna som upplevde att de hade en låg 
arbetsmotivation, tvärtom ansåg alla att de hade en hög arbetsmotivation: ”Nu tog det positiva 
över det negativa, man fick anpassa sig mer nu men jag prioriterade att få träffa folk, vara social 
och bara kunna prata med vuxna människor…det blir ju inte så mycket vuxenprat när man är 
hemma med ett barn” (Erika 28 år).  
 

Tabell 1 
    

     Positiva och negativa aspekter för arbetsmotivationen före mammaledighet 

     
Första Barnet   Andra Barnet 

Positivt Negativt   Positivt Negativt 

Tjäna pengar Less på att arbeta  Socialt umgänge En större trötthet 

Stimulerande  
arbetsuppgifter 

Stress  Pengar  Arbetsschemat  

Fritt att arbeta Trötthet   Spara på  
mammadagarna 

Stress 

Arbetskamraterna Tidiga morgnar  Less på att vara  
Hemma 

Längtan hem till 
familjen 

Få göra ett bra 
jobb 

    

Bygga karriär     

Snart mammaledig     

Få erfarenhet      

Utveckling och 
ansvar 

    

Jobba mot mål         

 
Arbetsmotivation under mammaledighet 
 Arbetsmotivationen under mammaledigheten hos kvinnorna upplevdes på olika sätt. Tre 
kvinnor upplevde att de hade haft för höga förväntningar på hur mammaledigheten skulle vara. 
De hade stora förväntningar om att den skulle innebära aktiviteter av olika slag, såsom social 
aktivitet, promenader, mysstunder och vila från jobbet. Dessa förväntningar raserades snabbt då 
kvinnorna efter ett tag började uppleva motsatta känslor: 
 

Hade förväntningar om att mammaledigheten skulle vara så skön…men det var inte så 
skönt…jag trodde att barnet skulle sova mycket, att jag skulle hitta på saker med andra 
föräldralediga vilket jag inte gjorde. Jag kände mig mer som en hemmafru kan man 
säga…städade, diskade, tvättade, mata barn, lägga barn, byta blöja. (Stina 30 år)  
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De tre kvinnorna nämnde att ju längre in i mammaledigheten de kom desto mer less blev de 
på att vara hemma och att de saknade vad arbetet kunde erbjuda dem, nämligen social 
stimulans. De övriga sju kvinnorna, som inte tyckte de hade haft för höga förväntningar, 
upplevde att det var skönt att komma ifrån arbetet ett tag och att det var mysigt att vara 
hemma.  
 Upplevelserna om hur det var att inte vara på arbetet förklarades av de flesta kvinnorna 
som ett bortfall av social stimulans. Majoriteten av kvinnorna (7 av 10) saknade sitt arbete 
under mammaledigheten och interaktionen med mentalt jämlika var det som kvinnorna 
saknade mest. Till en början upplevde kvinnorna att det var mysigt och skönt att vara 
mammaledig, men längre in i mammaledigheten började de sakna arbetet. Några av kvinnorna 
berättade också om vikten av att inte bara inneha mammarollen, utan att kunna komma 
hemifrån och få vara sig själv ansågs av dessa kvinnor som viktigt: ”Ville ju komma iväg och 
vara lite…ja vara mig själv helt enkelt…ville träffa folk…man blir väldigt ensam när man bara 
går hemma, finns ju som ingen att prata med riktigt…alltså på ett vuxet sätt” (Eva 28 år). En 
annan viktig aspekt var betydelsen av att känna sig behövd på ett annat sätt än genom ett 
spädbarn: ”På mitt jobb känner jag mig väldigt behövd, men nu helt plötsligt var det ingen 
som behövde mig förutom den där ungen…kändes ganska jobbigt faktiskt” (Sofia 27 år).  
 Majoriteten av kvinnorna (9 av 10), oavsett om de saknade att arbeta eller inte, saknade en 
aspekt som arbetet kan ge dem; nämligen socialt och vuxet umgänge.  
 De kvinnor som inte saknade att arbeta (3 av 10) hade andra upplevelser under sin 
mammaledighet. En kvinna berättade om hur hon kände en press att behöva bevisa att hon 
skulle klara av mammarollen samtidigt som hon skulle få familjelivet att gå ihop och var rädd 
för att arbetet skulle få en negativ påverkan: ”Kände en press att bevisa att jag kunde hantera 
både att vara mamma och ha ett jobb…blev stressigt” (Vera 30 år). Andra känslor som en 
annan kvinna tog upp var rädslan för att lämna bort sitt barn till någon som hon inte kände 
samt att hon själv var så inne i mammarollen: ”Det var skrämmande att lämna bort mitt barn 
till någon annan som jag inte kände” (Anna 29 år). Detta, menade kvinnan, utgjorde att hon 
inte saknade arbetet.  
 Känslan under mammaledigheten inför att återgå till arbete var för de flesta kvinnor mer 
negativ än positiv (7 av 10). Kvinnorna upplevde nervositet, en känsla av att vara tvungen att 
prestera bra på jobbet, separationsångest och sorg över att inte längre vara hemma med sitt 
barn. En kvinna berättade att hon kände en ängslan över att kollegorna hade grupperat sig och 
hon var rädd för att inte längre passa in i arbetsgruppen som förr. Många av kvinnorna 
berättade även att det var av ekonomiska skäl som de gick tillbaka till arbete.  
 De tre kvinnor, som upplevde en större positivitet under mammaledigheten inför återgång 
i arbete upplevde att det skulle bli spännande, roligt och som att få börja om på nytt. En kvinna 
tyckte att det kändes som att hon inte gjorde så mycket nytta genom att vara hemma så lång tid 
och därför hade hon en längtan efter att få börja arbeta igen.  
 För de sju kvinnor, som hade två barn fanns skillnader i upplevelserna under 
mammaledigheten mellan första och andra barnet. Med andra barnet var upplevelserna mer 
positiva och kvinnorna var mer förberedda nu på vad som väntade, vad ett barn kräver av dem 
och de var generellt mer mentalt inställda. Majoriteten av kvinnorna (6 av 7) uppgav att de inte 
saknade arbetet på samma sätt denna gång och att de inte hade tid att ens tänka på arbetet. En 
kvinna menade att hon själv bestämde sig för att vara mer involverad i sitt arbete under 
mammaledigheten genom att gå på möten och vara underrättad om vad som hände på 
arbetsplatsen, vilket hon tyckte ledde till att hon inte saknade arbetet på samma sätt denna 
gång. Den kvinna som saknade att arbeta tyckte inte att det var någon skillnad mellan första 
och andra barnet och hon berättade att hon var less på att vara hemma båda gångerna: ”Jag vet 
att jag tänkte: Fy fan vad skönt det ska bli att få komma och jobba. Jag blir tokig [betoning] av 
att vara hemma” (Erika 28 år).   
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 En skillnad påvisades i känslorna inför att återgå till arbetet hos tre av sju kvinnor, som 
hade två barn. Deras gemensamma anledning till skillnaden var att de nu förstod mammarollen 
på ett helt annat sätt. De uppgav att de även hade mer hjälp med sitt nyfödda barn av sitt 
förstfödda barn samt att motivationen höjdes då de hade varit hemma en längre tid.  
  
Arbetsmotivation efter mammaledighet 
 När det blev tid för kvinnorna att gå åter till arbete hade majoriteten av dem en positiv 
inställning. Positiviteten som kvinnorna kände inför återgången kom från att de hade varit 
hemma så länge och såg fram emot att komma ut och träffa vuxna människor. Denna 
inställning ändrades med tiden till än mer positiv och kvinnorna berättade om att en nedgång i 
inställningen kunde förekomma, men att den kom tillbaka och positiviteten blev högre och 
högre. Varför den sänktes var på grund av tröttheten som kvinnorna kunde känna: ”De är ju 
som ett annat liv när man har småbarn än innan…man får ju räkna med många vakna nätter 
ibland, då blir man trött om dagarna” (Karin 39 år). 
 Efter det att kvinnorna hade avslutat sin mammaledighet och kom åter till arbete upplevde 
de flesta detta som positivt (8 av 10). Kvinnorna nämnde att det var som att börja om på nytt, 
en chans att komma bort ett tag samt möjligheten att bara kunna koncentrera sig på något 
annat. Arbetsmotivationen hos dessa kvinnor var hög, men de uppgav även vissa negativa 
aspekter, som arbetet medförde som till exempel trötthet, lära sig nya rutiner på arbetet samt en 
ångest att lämna bort barnet på förskola. En kvinna berättade att hon hade en negativ 
upplevelse av arbetsåtergången, trots att hon hade haft en positiv inställning till att börja arbeta. 
Den bidragande faktorn till varför den negativa upplevelsen av arbetsåtergången uppstod var 
chefens bemötande:  
 

Bemötandet var väl inte så bra…chefen tyckte att man ska kunna sköta ett jobb på samma 
sätt som innan man hade barn…och ja det kan man väl, men jag gav 150% när jag inte 
hade barn och det kunde jag inte göra nu…skulle ju hämta på dagis, komma hem i rätt tid, 
umgås som familj. (Sofia 27år) 

 
 En kvinna berättade att hon hade haft en negativ inställning till att börja arbeta igen och 
även en negativ upplevelse av återgången till arbetet. Detta berodde på arbetet, i sig, och hon 
hade mycket att ta tag i när hon kom tillbaka och var egentligen tvungen att jobba över, vilket 
hon inte ville nu när hon hade barn. 
 De flesta av kvinnorna (6 av 10) hade inte förberett sig inför att gå åter till arbete. De 
kvinnor som hade förberett sig nämnde olika förberedande faktorer, som till exempel mental 
förberedelse, provjobbade innan återgången, schemaläggning av arbetstider samt inköp av 
bröstpump. 
 De kvinnor som hade två barn fann en viss skillnad i sin arbetsmotivation efter 
mammaledigheten mellan sitt första och andra barn. De faktorer som skiljde från första barnet 
var att det var mer att ta hand om i hushållet och att det inte bara var ett barn att ta hand om 
nu. Andra faktorer som visade på skillnader i arbetsmotivationen efter mammaledighet var 
bättre bemötande av chefen, skönt att komma tillbaka och en bättre vetskap om vad som hände 
på arbetet: 
 

Den här gången hade jag mer koll, var på möten och sånt…sen så hade jag inte samma 
förväntningar på mig den här gången för jag hade redan börjat sänka mitt arbetstempo 
innan jag gick på mammaledighet med mitt andra barn. (Sofia 27 år) 

  
 Ingen av kvinnorna upplevde någon större skillnad i sin inställning till att gå åter i arbete 
efter sitt första respektive andra barn. 
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Arbetsmotivation idag 
 Arbetsmotivationen hos kvinnorna vid intervjutillfället var relativt hög. Åtta kvinnor 
uppgav att arbetsmotivationen är hög och att det mestadels beror på arbetskollegorna. Andra 
faktorer, som hade ett avgörande i kvinnornas höga arbetsmotivation var förskola i närheten, 
nya utmaningar, en bra chef samt att arbetsplatsen har en god familjepolitik (Tabell 2): ”Alla 
företag borde fortsätta utveckla sin familjepolitik, gör det enkelt för föräldrar att göra ett bra 
jobb! Sen måste folk ha förståelse för att barn blir…inte kan…de blir sjuka” (Sofia 27 år). En 
annan kvinna berättade: 
 

Min arbetsmotivation är nog hög för att företaget jag arbetar på har så många 
fördelar…alltså fördelar som jag värderar högt! De har ett dagis i närheten där de anställdas 
barn får gå, övertid får man helst inte arbeta och de ser till att alla blir behandlade med 
respekt…jag kan säga att jag är stolt över mitt arbete! (Vera 30 år) 

 
 Två kvinnor uppgav att de inte hade så hög arbetsmotivation. Den ena kvinnan ansåg att 
detta berodde på att hon längtar hem till sitt barn, men att hon samtidigt mår bra av att arbeta. 
Den andra kvinnan uppgav att hon helst vill vara hemma nu och att hon endast jobbar för att 
det är hennes jobb. Kvinnan berättade vidare om att hon har hittat andra roliga saker att göra, 
att jobbet inte är allt. 
 Det fanns faktorer som påverkade kvinnornas arbetsmotivation negativt, oavsett om de 
hade låg eller hög arbetsmotivation (Tabell 2). Bland annat var känslan av tillgänglighet för 
arbetet en påverkande faktor: ”Som förälder vill du inte alltid behöva vara tillgänglig för 
arbete…känslan att alltid måsta vara tillgänglig tär lite grann. Jobbigt att säga till sina barn att 
man inte kan fara och bada idag för att mamma måste jobba” (Sofia 27 år). Även långa 
arbetspass påverkade kvinnornas arbetsmotivation negativt: ”Vi har ganska långa 
arbetspass…man blir ganska less och trött, alltså arbetstiderna som så…man är borta ganska 
länge från familjen” (Pia 27 år). Andra faktorer som sänkte kvinnornas arbetsmotivation var när 
det var mycket att göra på arbetet, om de måste pendla till arbetet och skiftgång i arbetstiderna: 
 

Det finns ingen förståelse för att man har barn, de bryr sig ju inte om jag får träffa mina 
barn eller inte. Finns såklart alltid någon som kan vara med barnen när jag jobbar kväll 
men jag [betoning] får inte vara med barnen…och barnen får inte vara med mig. (Anna 29 
år)   

 
 Kvinnorna berättade om vilka skillnader som finns i deras arbetsmotivation före och efter 
att de hade fått barn. De mest framträdande hos alla kvinnorna var att de känner sig mer trötta, 
stressade av att hinna med allt i vardagen, jobbigt att vara borta från familjen en längre tid och 
att de nu måste tänka på någon annan och inte bara sig själv. Tröttheten, menade kvinnorna, 
uppkom när de inte hade fått barnen att sova på natten eller om barnen hade en dålig dag. 
Kvinnorna menade att de ändå måste vara pigga och alerta på arbetet trots att de känner sig 
trött. Andra skillnader i arbetsmotivationen var att pengarna nu fick en annan betydelse för 
dem: ”Jag värdesätter pengar på ett annat sätt nu än innan…man måste tänka på 
framtiden…sen vill man ju visa sitt barn att man måste jobba här i livet” (Pia 27 år), men även 
att andra förpliktelser och en annan typ av ansvar tillkom efter att ha fått barn: 
 

När du inte har barn har du heller inte några åtaganden, alltså jag menar att det är ingen 
som längtar efter dig när du är borta, ingen du behöver känna dåligt samvete mot att du är 
borta…sen kanske du heller inte längtar efter någon. (Eva 28 år) 

 
 Det hade, för alla kvinnorna, blivit mer viktigt med andra saker nu än innan de fick barn. 
Kvinnorna uppgav att tider är väldigt viktigt, att inte behöva jobba över, försöka hitta en bra 
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arbetsplats som har bra familjepolitik och lönen: ”Tider! [betoning] Tider är viktigt för mig för 
att kunna få ihop vardagen med barn och arbete…sen är det viktigt att man har en förstående 
chef, alltså…förstående att livet är annorlunda när man har barn” (Anna 29 år). Dessa faktorer 
ansåg kvinnorna som viktiga för att få ihop sin och barnens vardag samt att inte behöva stressa 
eller känna sig totalt utmattad och omotiverad när de går till arbetet: ”Funkar OK. Stressigt 
många gånger. Är trött på kvällen” (Maria 33 år).  
 Nästan hälften av alla kvinnorna arbetade heltid (4 av 10). Många av dem var positivt 
inställda till att arbeta heltid på grund av ekonomiska skäl, men även för att deras arbete var så 
flexibelt att de kunde sluta tidigare vissa dagar. De berättade också att om möjligheten skulle 
finnas skulle de kunna tänka sig att gå ner i arbetstid, men på grund av olika faktorer lönar det 
sig att arbeta med tanke på pension, ekonomi och utvecklande i sitt arbete. De kvinnor som 
arbetade deltid påstod att de inte vill arbeta heltid för att de inte vill att barnen ska vara länge på 
förskola och att de vill ha mer tid med familjen. Kvinnorna trodde även att de aldrig skulle 
orka kombinera familjeliv och arbetsliv om de var anställda och arbetade på en heltidstjänst. 
 

Tabell 2 
 

  Positiva och negativa aspekter för arbetsmotivationen 
idag 

  Positivt Negativt 

Arbetskamraterna Längtar hem 

Pengar Stor arbetsbelastning 

Bra chef Pendla till jobbet 

Bra familjepolitik Skiftgång 

Förskola i närheten Ständig tillgänglighet  
för arbete 

Nya utmaningar Arbetstider 

       Stress 

  
 

Analys 
Arbetsmotivation före mammaledighet 
 Före mammaledigheten hade de flesta av kvinnorna en arbetsmotivation, som drevs av 
bland annat pengar, erhålla arbetslivserfarenhet, bygga karriär och känslan av att få göra ett bra 
jobb. Kvinnorna var också mer fokuserade på att arbeta mot mål, jobbade gärna mycket för att 
få mer pengar och tyckte sig ha stimulerande uppgifter. Detta är faktorer som, enligt Hakim 
(1998), kan härledas till kategorin arbetscentrerad.  
 De negativa aspekterna för deras arbetsmotivation innan mammaledigheten var mer 
fokuserat på tidiga morgnar, trötthet av för mycket jobb, stress på arbetet och att de var less på 
att arbeta, vilket också är arbetsrelaterade faktorer som en arbetscentrerad kvinna fokuserar på.  
 De kvinnor som hade två barn uppgav att det blev en förändring i deras arbetsmotivation 
när de arbetade innan andra barnet. De faktorer som påverkade deras arbetsmotivation positivt 
var socialt umgänge, pengar, ville spara mammadagar samt att de var less på att vara hemma. 
Fler negativa aspekter för arbetsmotivationen tillkom när de arbetade innan andra barnet (en 
större trötthet, långa arbetsdagar, ville spendera tid med familjen, hitta en balans mellan familj 
och arbete), men alla hade en hög arbetsmotivation trots att fler negativa aspekter för 
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arbetsmotivationen tillkom. Detta kan relateras till att de ville jobba och de ville ha en roll som 
anställda, men samtidigt kunna vara en mamma som spenderar tid med familjen. Denna 
förändring i arbetsmotivationen kan matchas med Hakim’s (1998) adaptiva kategori, då 
kvinnorna hade ett större fokus på kombinationen av familj och arbete för att själva må bra. 
Detta visar att kvinnorna innan mammaledigheten var i kategorin arbetscentrerad, men att de 
efter att de fick barn började prioritera andra saker som mer passar in på den adaptiva kvinnan, 
vilket stöds av i Preference Theory (Hakim, 1998).  
 
Arbetsmotivation under mammaledighet 
 Under mammaledigheten var det många av kvinnorna som saknade arbetet. Till en början 
upplevde majoriteten av kvinnorna att det var mysigt och skönt att vara hemma, men ju längre 
tiden gick desto mer började fler kvinnor att längta till sitt arbete. De faktorer som utgjorde att 
en längtan uppkom var att de saknade det sociala (interaktion med mentalt jämlika). Saknaden 
av att kunna prata med andra människor på mentalt samma nivå kan ha varit anledningen till 
att arbetet saknades, eftersom ingen av kvinnorna nämnde att de saknade någon aspekt av själva 
arbetsuppgifterna. Några kvinnor nämnde också att de saknade att vara sig själv och inte bara 
vara mamma, vilket visar på att de inte bara ser sig själv som en mammaledig kvinna utan även 
som en arbetande kvinna. Utifrån detta resultat identifierar sig kvinnor inte bara som mamma, 
utan även som anställd. Detta överensstämmer med Braun et al.’s (2008) tidigare forskning, 
som visar resultat på att arbetet har en betydande roll för kvinnan. Att kvinnorna ser sig själv 
som en arbetande kvinna kan även, till viss del, relateras med Hakim’s (1998) kategori 
arbetscentrerad. Dock uppfyller inte kvinnorna alla krav som kategorin ställer, då kvinnorna 
under sin mammaledighet inte nämnde någon arbetsrelaterad faktor som de ansåg viktig för 
deras arbetsmotivation. En mer rättvis bedömning av resultatet är att kvinnorna tillhör, och 
uppfyller, den adaptiva kategorin under mammaledigheten.  
 Känslan inför återgången till arbete upplevdes både positivt och negativt av kvinnorna. 
Vissa nämnde att det skulle bli spännande och roligt att få börja arbeta, medan andra upplevde 
känslor som nervositet, prestations- och separationsångest samt sorg och ängslan, vilket 
överensstämmer med Wiese och Ritter’s (2012) resultat av tidigare forskning. Trots de 
negativa upplevelserna som kvinnorna upplevde saknade de flesta kvinnorna arbetet, vilket 
också styrker att kvinnorna hamnar Hakim’s (1998) adaptiva kategori. 
 
Arbetsmotivation efter mammaledighet och idag 
 Innan dessa kvinnor fick barn fanns ingen tanke om att familjepolitik, förskola i närheten, 
nya utmaningar eller att arbetskamraterna skulle få en större roll för deras arbetsmotivation. 
Vissa av kvinnorna, innan mammaledigheten, var väldigt arbetsfokuserade och skulle därmed 
hamna i Hakim’s (1998) kategori arbetscentrerad. Dessa kvinnor, som skulle ha placerats i 
kategorin arbetscentrad, hade efter sin mammaledighet ändrat sitt arbetsmönster till att bli mer 
fokuserad på sin familj, men dock inte så mycket att de skulle hamna i kategorin hemcentrad. 
En kombination av familj och arbete var något som alla kvinnorna ville hitta en balans med. 
 Det positiva för arbetsmotivationen både efter mammaledigheten och vid intervjutillfället 
var bland annat arbetskamraterna, pengar (för att kunna försörja familjen), att förskola ligger i 
närheten av arbetsplatsen samt att arbetsplatsen för en bra familjepolitik. Kvinnorna prioriterade 
andra saker idag jämfört med innan de gick på mammaledighet. Vid intervjutillfället ville de 
helst inte jobba långa dagar, inte behöva känna sig tillgängliga för arbete och de längtade hem 
till sitt/sina barn under arbetsdagarna. Detta gör att kvinnorna försöker hitta en bra balansgång 
mellan arbete och familjeliv, vilket, enligt Hakim (1998), kvinnor i den adaptiva kategorin gör.  
 Pengarna har idag för kvinnorna inte samma betydelse som förr. Kvinnorna uppgav att 
pengarna fungerar som en motivationshöjare för familjens inkomst. De kvinnor som arbetade 
deltid ville inte arbeta heltid även om de skulle få chansen. Kvinnorna menade att de vill ha 
mer tid med familjen och inte behöva lämna barnet/barnen så länge på förskolan. De övriga 
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kvinnorna, som arbetade heltid tyckte sig ha så flexibelt arbete att kombinationen av familj och 
arbete inte blev en belastning för dem. Här kan vi åter igen se att det är viktigt för kvinnorna 
att kunna kombinera familj och arbete på ett bra och positivt sätt, det vill säga de vill arbeta, 
men inte för mycket.  
 Ingen av de intervjuade kvinnorna kan härledas till den hemcentrerade kategorin, eftersom 
att alla hade en vilja att arbeta på grund av olika faktorer. De faktorer som de nämnde härleds 
snarare till den adaptiva kategorin. Det som styrker detta är de uttalanden, som kvinnorna 
gjorde angående upplevelserna före och efter mammaledigheten. Innan kvinnorna fick barn var 
fokus mer arbetsrelaterat än efter. Arbetsmotivationen vid intervjutillfället utgjordes av att lätt 
kunna kombinera arbete och familj samt att ingen av dem var lika engagerad i att göra karriär 
inom sitt yrkesområde som de var förr.  
 Opportunity Principle handlar om att en människa kan känna en känsla av ånger när det 
finns många olika möjligheter att välja mellan för att korrigera det valda beteendet (Roese & 
Summerville, 2005). Detta var inget som påvisades i kvinnornas upplevelser, då ingen av 
kvinnorna upplevde en ångerfylld känsla av att börja arbeta igen. Dock infann sig en ångest 
över andra saker, såsom att låta barnet/barnen vara långa dagar på förskola samt lämna bort 
barnet till någon annan. Dessa ångestkänslor hade dock inte påverkat kvinnorna i deras beslut i 
arbetsåtergång. Kvinnorna hade försökt hitta en bra balansgång mellan familj och arbete för att 
kunna ha möjlighet att arbeta, få vara sig själv samt komma ifrån ett tag och prata med vuxna 
människor. Detta var något som kvinnorna verkligen lyfte fram, det vill säga, de ville arbeta för 
att kunna känna sig behövd, vara sig själv och få en mer intellektuell social interaktion. 
Samtidigt uppgav några kvinnor att de gick tillbaka till arbetet lite tidigare för att kunna spara 
på sina mammadagar, vilket gav dem en anledning att börja arbeta och därmed kan ångesten ha 
dämpats. Kvinnorna rättfärdigade sitt beteende genom att ha som ursäkt att det inte fanns 
någon annan möjlighet för dem ekonomiskt och för att kunna vara ledig med barnet vid fler 
tillfällen i framtiden. Detta överensstämmer med Opportunity Principle (Roese & 
Summerville, 2005), det vill säga att det fanns möjlighet för kvinnorna att vara hemma längre 
med sitt barn och/eller gå ner i arbetstid, men eftersom kvinnorna hade en längtan efter vad 
arbetet kunde erbjuda dem (sociala interaktioner, få vara sig själv, känna sig behövd m.m.) 
dämpade de ångesten med att minimera valmöjligheterna. När kvinnorna hade minimerat 
valmöjligheterna, det vill säga att gå åter till mammaledighet eller gå ned i arbetstid, fanns det 
inga möjligheter kvar att korrigera det valda beteendet med. Således stöds resultat och analys av 
Opportunity Principle (Roese & Summerville, 2005), det vill säga kvinnorna utförde en 
eliminering av de ångerframkallande valmöjligheterna i syfte att rättfärdiga sitt valda beteende, 
vilket resulterade i att ånger inte kunde uppstå.  
 

Diskussion 
 De slutsatser som har kunnat dras utifrån resultatet av detta arbete är att kvinnorna innan 
mammaledigheten lade större vikt vid mer arbetsrelaterade faktorer, som höjde 
arbetsmotivationen. Efter mammaledigheten förändrades dessa faktorer till att bli mer inriktade 
på att kunna balansera familjelivet med arbetet. Att efter mammaledighet få en annan 
uppfattning om vad som är viktigt för arbetsmotivationen har alltså förändrats hos alla 
kvinnorna. Många av kvinnorna som ingick i arbetet har, från att ha varit placerad i den 
arbetscentrerade kategorin, hamnat i den adaptiva kategorin. Ingen av kvinnorna hade uppgett 
någon upplevelse som skulle kunna hänföra dem till kategorin hemcentrerad, eftersom de alla 
hade en vilja att arbeta. Arbetet, i sig, var för kvinnorna något de kunde identifiera sig med 
samtidigt som de har barn, men de ville inte att arbetet skulle ta överhand och att de skulle 
behöva försaka sin familj.  
 Angående den teori, Opportunity Principle (Roese & Summerville, 2005), i vilken antas 
att en kvinna, som går åter till arbete efter mammaledighet kan uppleva en ångerfylld känsla 
kunde inte påvisades i detta arbete. Alla kvinnor ville tillbaka till arbete och upplevde inte en 
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känsla av ånger för det beslutet. Däremot påvisades att kvinnorna rättfärdigade sitt valda 
beteende (att gå tillbaka till arbete) genom att eliminera alla möjligheter att korrigera det valda 
beteendet. Detta resulterade i att kvinnorna berättigade sin orsak till att återvända till arbetet, 
vilket resulterade i att ångerkänslor inte kunde uppstå för dem.  
 Mammaledighetens effekt på arbetsmotivationen kan beskrivas som både positiv och 
negativ. Den positiva delen ligger i att mammaledighet medför en längtan efter arbete på grund 
av att behovet av det sociala inte uppfylls under denna tid. Behovet av att känna sig behövd på 
ett annat sätt än av sitt spädbarn är också en annan positiv faktor för förhöjd arbetsmotivation. 
De negativa effekterna som mammaledighet kan medföra för arbetsmotivation är bland annat 
känslor av separationsångest, nervositet och rädsla. Andra negativa faktorer för 
arbetsmotivationen är bland annat hemlängtan till familjen, dåligt arbetsschema och stress över 
att hitta balans mellan familj och arbete. Dessa faktorer är något som arbetsgivare kan ha i 
åtanke, när en kvinna efter sin mammaledighet återvänder till arbete för att kunna fungera som 
ett stöd åt kvinnan i hennes återgång. Som Nowak et al.’s (2013) studie påvisade kan stöd från 
arbetsgivaren minimera kvinnans negativa känslor vid återgången till arbete. Utifrån resultat av 
detta examensarbete bör arbetsgivare även ta fasta på att hålla en mammaledig kvinna 
underrättad om vad som händer på arbetsplatsen för att minska de farhågor, som vissa kvinnor 
kände inför sin återgång till arbete (nervositet, sorg, ängslan, rädsla prestations- och 
separationsångest). Om arbetsgivare har större förståelse för kvinnor, som vill kombinera arbete 
och familjeliv skulle det kunna underlätta för kvinnorna att uppfylla denna önskan. 
Kombinationen skulle heller inte behöva vara lika komplicerad för dem och även känslan av att 
känna sig behövd på arbetet skulle medföra högre positivitet.  
 En kritisk reflektion av Hakim’s (1998) Preference Theory är att en adaptiv kvinna visst 
kan vara engagerad i sin karriärutveckling. En adaptiv kvinna, enligt Hakim (1998), är mer 
benägen att vilja kombinera familjeliv och arbetsliv än vad en arbetscentrerad eller 
hemcentrerad kvinna är. Hon är också mer inriktad på att erhålla kvalifikationer i syfte att 
använda dessa i sitt arbete, men är för den skull inte totalt engagerad i sin karriärutveckling. Av 
resultaten att döma kan en adaptiv kvinna vara karriärintresserad och mer engagerad i sitt arbete 
än vad Hakim (1998) beskriver. Resultatet visar på att en kvinna kan vara intresserad av att 
utvecklas i sitt arbete, anta nya utmaningar och prioritera att ha en bra chef. Bara för att 
kvinnan är adaptiv efter att hon har fått barn försakar hon inte sitt arbete (precis som hon inte 
gör sin familj), utan vill för sin egen skull arbeta. Att arbeta är något som tillfredsställer olika 
behov hos de kvinnor som har intervjuats och därmed kan det anses att kvinnorna är 
intresserade av att utveckla sig själva och intresserade av hur de kan göra karriär. Hur företaget 
styr och strävar efter en familjevänlig politik kan vara avgörande för hur intresset av att 
engagera sig i sitt arbete infinner sig hos kvinnan. Om arbetsplatsen har en bra och 
tillfredsställande familjepolitik skulle kanske kvinnan kunna vara mer engagerad i sin karriär. 
Kan det vara på grund av arbetsplatsen, i sig, som kvinnan inte kan vara lika engagerad i sin 
karriär och inte hennes personliga förändrade arbetsmönster? Hakim (1998) menar på att 
kvinnans arbetsmönster förändras efter det att hon får barn och att engagemanget för arbetet 
sjunker, men det författaren ställer sig frågande till är om det är omständigheterna runt omkring 
kvinnan som är den bidragande faktorn till att hennes arbetsmönster förändras.  
 
Reliabilitet 

För att gagna reliabiliteten i detta arbete utfördes majoriteten av intervjuerna genom ett 
personligt möte. Nio intervjuer utfördes med personligt möte i kvinnans hem för att kvinnan 
skulle känna sig så bekväm som möjligt under intervjutillfället. En intervju gick inte att utföra 
med ett personligt möte, därför skickades frågorna till denna kvinna och hon fick själv fylla i 
svar på intervjufrågorna så utförligt som möjligt. Detta val, att skicka intervjufrågorna till 
kvinnan, gjorde att en bedömning av reliabilitetens påverkan var tvungen att övervägas. 
Bedömningen resulterade i att reliabiliteten skulle påverkas, men inte så mycket att 
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reliabiliteten skulle sänkas drastiskt. Intervjusvaren var av god kvalité, användbara för arbetet 
och kvinnan hade även förstått alla intervjufrågor. Möjligheten till följdfrågor minskade dock 
och detta gjorde att reliabiliteten sänktes något.  
 När kvinnorna besvarade intervjufrågorna var de tvungna att gå tillbaka långt i tiden för att 
försöka minnas upplevelserna före, under och efter mammaledigheten. Många av kvinnorna 
fick fundera länge för att kunna ge ett svar på frågan. Detta kan ha medfört att falska minnen 
redovisades och författaren får ha i beaktning att dessa svar kanske inte skulle bli desamma om 
alla intervjuer med samma kvinnor gjordes om på nytt. Ett mer tillförlitligt metodval hade varit 
att rekrytera 10 kvinnor som inte har barn och är i arbete samt 10 kvinnor som hade varit 
mammaledig och åter i arbete. Med denna metod hade en jämförelse mellan dessa två grupper 
kunna utföras för att se skillnaden mellan barnlösa kvinnor som arbetar och kvinnor som 
arbetar och har barn. För att göra undersökningen än mer tillförlitlig hade en longitudinell 
studie kunnat utföras, där en grupp kvinnor studeras under en längre tid. Därmed hade studien 
kunnat få de upplevda upplevelserna direkt och kvinnorna hade inte behövt gå tillbaka i tiden 
för att minnas. 
 Intervjuerna spelades, i första hand, in för att inte missa viktig information (vid de tillfällen 
där inspelning undanbads togs anteckningar under hela intervjun). Inspelningen medförde även 
att koncentrationen på samspelet med den intervjuade förbättrades och leder därmed till högre 
reliabilitet. Intervjuunderlaget genomgick en pilotstudie, vilket ökar reliabiliteten då 
intervjuunderlaget testades för att kunna identifiera fel i den valda metoden och om metodvalet 
kunde utföras på denna typ av problemställning. Innan intervjun utfördes fick alla kvinnor 
muntlig och skriftlig information om arbetets syfte och etik. Denna information var lika för 
alla, vilket också höjer reliabiliteten då alla intervjupersoner fick samma information om vad 
intervjun skulle handla om. 
 En oberoende bedömare har inte använts, vilket medför att reliabiliteten kan ha påverkats. 
En oberoende bedömare hade kunnat se intervjufrågorna ur ett annat perspektiv och kommit 
med andra följdfrågor till kvinnorna. En skarpare avgränsning och kontroll av påverkningsbara 
faktorer för arbetet hade också lett till en ökning av reliabiliteten. Detta hade kunnat uppnås 
om exempelvis alla kvinnor hade samma ålder, antal barn och arbete samt om barnet/barnen 
var i samma ålder. Det arbete som kvinnan har, hennes ålder och antal barn kan inverka på hur 
hon väljer att besvara intervjufrågorna. Kontroll av ovan nämnda faktorer hade kunnat ge 
arbetet en högre tillförlitlighet.  
  
Validitet 

Bedömningen av resultatet för detta arbete har aspekter, som både höjer respektive sänker 
validiteten. Det som höjer validiteten är att resultaten av intervjusvaren har kunnat härledas till 
de teorival som har presenterats i arbetet. Den insamlade datan har kunnat kopplas till både 
Hakim’s (1998) Preference Theory och Roese och Summerville’s (2005) Opportunity 
Principle. Vissa tolkningar har även kunnat matchas med tidigare forskning inom området, 
vilket höjer validiteten för arbetets analyser. Resultatet har också gett kunskap som kan vara av 
värde för andra (exempelvis arbetsgivare), vilket också stödjer validiteten. 

Intervjuunderlaget utformades med både syfte, frågeställningar och teorier i åtanke för att 
avsiktligt få ett intervjuunderlag, som skulle undersöka det arbetet avsåg att undersöka. Efter att 
intervjuunderlaget utformades genomgick det en pilotstudie, vilket visade sig vara en 
nödvändig process då vissa frågor omformulerades och andra frågor togs bort. Detta höjer 
validiteten, då intervjuunderlaget testades för att se om metoden undersökte det den avsågs att 
undersöka.  

Något som kan sänka validiteten är att ingen definition av ordet arbetsmotivation gavs. 
Kvinnorna har därmed utgått från sin egen tolkning av ordets innebörd och det finns en risk att 
kvinnorna har tolkat ordet olika. Till följd därav kan intervjusvaren ha influerats av varje 
individs tolkning och även påverkat det slutliga resultatet.  
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Att en oberoende bedömare inte har använts i arbetet kan också ha påverkat validiteten. 
En oberoende bedömare skulle ha kunnat tolka kvinnornas intervjusvar på ett annat sätt, vilket 
leder till att resultat och analyser hade kunnat bli annorlunda. 
 
Forskningsetiska överväganden 
 Utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer delgavs alla kvinnor 
ingående information angående undersökningen. Anonymitet vid deltagande, rättigheter, 
nyttjande, konfidentialitet, intervjuns upplägg och tidsåtgång samt författarens kontaktuppgifter 
delgavs både muntligt och skriftligt. Efter att kvinnan hade fått informationen muntligt och 
skriftligt fick hon godkänna deltagande i intervjun genom en underskrift (Bilaga 2). Inspelning 
av intervjuerna skedde endast om kvinnan gav sitt samtycke till detta. Slutligen informerades 
alla kvinnor om att de får ta del av den slutliga rapporten.  
 
Fortsatt forskning 
 Förslag till framtida forskning inom området är att göra en fortsatt undersökning om hur 
arbetsgivare, familj och vänner kan vara till stöd för en kvinna som ska gå åter till arbete efter 
mammaledighet. Detta för att hjälpa kvinnan i en period, som hon kan uppleva många 
emotionellt laddade känslor. Resultatet från detta arbete angående om hur kvinnorna upplevde 
återgången till arbete visar på att det kan vara av vikt att fortsätta undersöka hur stödet kan 
förbättras för kvinnan. Detta kan, i sin tur, leda till att arbetsmotivationen, inställningen och 
återgången förbättras och att kvinnan inte behöver handskas med jobbiga tankar och 
emotioner. Detta är ett område som Seiger och Wiese (2011) och Nowak et al. (2013) har 
undersökt. Nowak et al.’s (2013) studie visar på att arbetsgivare kan fungera som ett bra stöd 
för kvinnan, medan Seiger och Wiese (2011) fick som resultat att emotionellt stöd av partner 
kan ge kvinnan ett bättre välmående. En kombination av detta kan vara av värde att undersöka 
och även att inkludera kvinnans närmsta bekantskapskrets. 
 Andra möjligheter att följa upp detta arbete är att lägga större fokus vid hur kvinnan 
upplever själva mammaledigheten. Här fokuserades på före, under och efter mammaledigheten 
samt om hur arbetsmotivationen är idag. Under intervjuernas gång upplevdes det att kvinnorna 
hade mycket att berätta om hur de känslomässigt kändes att vara mammaledig. Under 
mammaledigheten finns det aspekter, som är värda att lyfta fram, både positiva och negativa. 
Vissa av kvinnorna hade förväntningar på mammaledigheten, som inte uppfylldes och därmed 
upplevdes starka negativa känslor över att vara hemma. Även utbudet av social stimulans 
minskade drastiskt för alla kvinnor, som nämnde denna faktor som en av de viktigaste. Det är 
av värde att undersöka hur kommuner arbetar för att mammalediga inte ska känna en nedgång 
i social aktivitet, ensamhet och att de står utanför samhället. En jämförande studie mellan mäns 
och kvinnors upplevelser av föräldraledigheten kan också vara av värde att undersöka.  
 Den kritiska reflektionen av Hakim’s (1998) teori, som gavs tidigare i arbetet skulle kunna 
vara av vikt att fortsätta undersöka. Det kan vara så att en kvinna känner att hon inte kan (fast 
hon vill) vara lika engagerad i sin karriär, som innan hon fick barn. Hur kan stödet förbättras 
för en karriärlysten mamma? Skulle det påverka om kvinnans arbetsplats förde bra och 
tillfredsställande familjepolitik? Skulle det främja mammors engagemang till arbete och karriär? 
Detta är några frågor som fortsatt forskning kan undersöka utifrån detta examensarbetes 
resultat. 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag – Mammaledighet och Arbetsmotivation 
 
Intervjuform:  Halvstrukturerad 
 
Avgränsning:  Undersökning av mammaledighetens effekt på arbetsmotivation. Det är 

intervjupersonens egna uppfattningar och upplevelser kring detta fenomen 
som ska lyftas fram. Kvinna som intervjuas har varit i arbete innan sin 
mammaledighet och är nu åter i arbete.  

 
Syfte:  Syftet är att undersöka arbetsmotivationen efter mammaledighet 
 
Intervjuperson:  Kvinna som varit mammaledig och som gått åter till arbete.  
 Den kvinna som har två barn börjar med att svara för sitt första barn, sedan 

svarar kvinnan för sitt andra barn innan nästa fråga ställs. En avslutande 
fråga, om det finns någon skillnad mellan barn Nr 1 och barn Nr 2 hittas i 
slutet av de tre första temana. 

 
 
 
Bakgrundsfrågor 

Ålder: 
Yrke: 
Anställningsform och sysselsättningsgrad i nuläget:   
Anställningsform och sysselsättningsgrad innan mammaledighet för varje barn: 
Längd på mammaledighet (dagar/veckor/månader/år) för varje barn: 
Antal barn och ålder:  
 
 
 
Arbetsmotivation före mammaledigheten 

1. Berätta om hur din arbetsmotivation var innan mammaledigheten 
- Hög/mellan/låg? 
- Vilka faktorer gjorde dig motiverad till arbete? 
- Hur upplevde du det var att arbeta innan mammaeldigheten? 

 
2. Vad påverkade din arbetsmotivation: 

- Positivt? 
o Varför? 

- Negativt? 
o Varför? 

 
3. Om mammaledighet har tagits ut med mer än ett barn: 

- Finns det någon skillnad mellan 1:a barnets mammaledighet och 2:a barnets 
mammaledighet i din arbetsmotivation före mammaledighet? 

 
 
 



  
 

Arbetsmotivation under mammaledigheten 

1.  Hur upplevde du att inte vara på arbetet under din mammaledighet?  
- Saknade du att arbeta? 

o Om ja, vid vilken tidpunkt av mammaledigheten? 
o Om nej, vid vilken tidpunkt av mammaledigheten? 
o Vad kan ha bidragit till dessa känslor? 

 
2.  Under din mammaledighet, hur kände du inför att återgå till arbete? 

- Positivt/negativt inställd? 
- Vad kan ha bidragit till dessa känslor? 

 
3. Om mammaledighet har tagits ut med mer än ett barn: 

- Finns det någon skillnad mellan 1:a barnets mammaledighet och 2:a barnets 
mammaledighet i din arbetsmotivation under mammaledighet? 

 
Arbetsmotivation efter mammaledigheten 

1. Hur upplevde du återgången till arbete efter din mammaledighet? 
- Positivt/negativt? 
- Förberedelser inför återgången till arbete? 
- Hur var de första dagarna i arbete? 
- Arbetsmotivation? 

 
2. Berätta om hur din inställning till att börja arbeta igen var 

- Positiv/negativ? 
o Vad gjorde att du kände dig positivt/negativt inställd? 

- Ändrades din inställning med tiden? 
o Varför/Varför inte? 

 
3. Om mammaledighet har tagits ut med mer än ett barn: 

- Finns det någon skillnad mellan 1:a barnets mammaledighet och 2:a barnets 
mammaledighet i din arbetsmotivation efter mammaledighet? 

 
Arbetsmotivation idag 

1.  Vad gör dig motiverad till att arbeta?  
- Varför? 
- Trivs du med ditt arbete? 
- Nöjd med din sysselsättningsgrad? 

 
2. Berätta om hur din arbetsmotivation är idag 

- Hög/mellan/låg? 
o Varför är den hög/mellan/låg? 

- Vad påverkar din arbetsmotivation positivt/negativt idag? 
 

3. Vad anser du är viktigt för att din arbetsmotivation ska bevaras? 
- Varför är detta så viktigt? 



  
 

Avslutande frågor 

1. Är det något som du idag anser är viktigt för arbetsmotivationen som du inte tyckte 
innan din mammaledighet? 
- Om ja, varför är just detta så viktigt för dig? 

 
2. Berätta om hur du upplever det är att arbeta efter mammaledighet 

- Förändringar i arbetsmotivationen? 
- Finns det några skillnader i att arbeta före vs efter mammaledighet? 
- Finns det några utmaningar i att arbeta efter mammaledigheten? 
- Om mammaledighet har tagits ut med mer än ett barn:  

o Finns det några skillnader mellan 1:a barnets mammaledighet och 2:a barnets 
mammaledighet? 

 
3. Berätta om hur du upplever det är att arbeta samtidigt som du har barn 

- Lätt/svårt att kombinera arbete och familjeliv? 
o Varför tycker du det är lätt/svårt? 
o Om svårt – vad kan göra det bättre? 

- Om mammaledighet har tagits ut med mer än ett barn:  
o Finns det några skillnader mellan 1:a barnets mammaledighet och 2:a barnets 

mammaledighet? 
 
  



  
 

Bilaga 2 – Information till dig som intervjuperson 
  
 
Syfte Denna studie syftar till att undersöka arbetsmotivationen efter 

mammaledighet för att ta reda på om mammaeldigheten har någon effekt 
på arbetsmotivationen. Du är därför utvald för att jag vill veta Dina unika 
upplevelser kring detta fenomen. Du kommer vara anonym och dina svar 
på denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt. 

 
Inspelning & Intervjun kommer att spelas in, detta kan kringgås om 
anteckning du inte vill att inspelning sker. Jag kommer även att anteckna under 
av intervjun  intervjuns gång med papper och penna. Syftet med att intervjun helst sker 

med inspelning och anteckningar är för att jag som intervjuare ska kunna få 
med alla detaljer i dina berättelser, inspelningen kommer vara till stort stöd 
för mig när jag vidare ska utreda fenomenet mammaledighetens effekt på 
arbetsmotivationen. All inspelad information och anteckningar förvaras 
oåtkomligt för oberörda parter och kommer att förstöras efter att mitt 
arbete är slutfört.  

 
Rättigheter Du har rätt till att neka svar på de frågor du anser att du inte vill besvara 

och ändå fortsätta intervjun med de övriga frågorna. Du har också rätten att 
hoppa av vid vilken tidpunkt som helst under intervjun. Du som intervjuas 
kommer få ta del av den slutliga rapporten om så önskas. 

 
Nyttjande Dina svar på denna intervju kommer endast att nyttjas i denna studie om 

arbetsmotivation efter mammaledighet. 
 
Intervjuns En inledande del i intervjun startas med bakgrundsfrågor, intervjun 
upplägg &  fokuserar sedan vidare på hur din arbetsmotivation var innan du påbörjade 
tidsåtgång mammaledigheten, arbetsmotivationen under mammaledigheten, 

arbetsmotivationen efter mammaeldigheten samt hur din arbetsmotivation 
är idag. Intervjun avslutas sedan med tre avslutningsfrågor. Tidsåtgången för 
intervjun uppskattas till cirka 50 minuter. 

 
Kontakt Du kan när du vill kontakta mig vid frågor efter intervjun:  
  
 Emma Sundqvist Mejl: emasun-0@student.ltu.se 
 
 

Jag har uppfattat informationen ovan och samtycker till deltagande i denna intervju 

Underskrift    Datum/Ort 

……………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

……………………………………………………………………………………………… 


