
Föräldralediga akademikers inställning till kontakt med jobbet 

 

F-gruppen är ett nätverk för föräldralediga mammor och pappor som vill prata jobb, karriär och personlig 

utveckling. Som (åtminstone för en stund) vill byta ut det traditionella bebissnacket mot att diskutera 

framtidsplaner och inspirerande idéer. F-gruppen anordnar regelbundna nätverksträffar och events med 

jobbtema, med den gemensamma nämnaren att bebisarna är välkomna att följa med på alla arrangemang. 

Nätverket grundades i början av 2013 och har sedan dess haft ca 100 medlemmar i Stockholmsområdet, samt 

fått en hel del medial uppmärksamhet. 

  

Vi vill nu få en bättre förståelse för hur föräldralediga akademiker förhåller sig till sitt jobb under just 

föräldraledigheten. Vilken kontakt vill de ha med sin arbetsplats i allmänhet och med chef/kollegor i synnerhet? 

Vilken sorts information är de intresserade av från sin arbetsplats? Hur involverade (om alls) vill de vara i 

diskussioner, beslut eller större strategiska frågor som förs på arbetsplatsen? Vad påverkar deras lust att 

återvända till arbetsplatsen efter föräldraledigheten, positivt respektive negativt? Säkert finns många fler 

intressanta frågor att lyfta för att få en bra bild av det. Syftet för vår del med att föreslå en undersökning är 

dels att kunna anpassa F-gruppens verksamhet utifrån de drivkrafter och behov som vår målgrupp har, och dels 

att kunna erbjuda den här kunskapen till våra samarbetspartners. 

  

Det vore väldigt roligt om någon student som är intresserad av det här området skulle vilja skriva sin 

examensuppsats om ämnet. Jag som driver F-gruppen kan tillhandahålla mer bakgrundsinformation till 

frågeställningen samt självklart stötta med konkret input till undersökningsfrågor, format på undersökningen 

(kvalitativ eller kvantitativ, etc) samt möjliga kontaktpersoner för ev intervjuer. Jag lyfter också gärna fram 

studentens namn/arbete i kontakter med media eller sponsorer för att det genomförda arbetet ska bli en så 

bra merit som möjligt. Kontakta gärna mig med eventuella frågor och funderingar, eller om du är intresserad 

direkt! 

  

Vänliga hälsningar 

Emily Rosenqvist 

  

emily@f-gruppen.se 

Tel: 070-483 2767 

www.f-gruppen.se 


