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” Vi har nog
delat mer än normen”
Åtta inspirerande exempel på hur företagare på landsbygden nyttjat sin föräldraledighet
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Camilla och Peter Berg tröttnade på
storstadens fokus på ”köpa, köpa, köpa”
och de ständiga bilköerna till jobbet i
Stockholm.
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Klas Strandberg
När Klas Strandberg fick sitt första barn
valde han att ändra på sin jobbsituation
för att kunna vara mer med sin son. För
Klas har det varit en självklarhet att dela
på såväl föräldraledigheter som företags
möjligheter med sin fru.
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Lantbrukaren Stefan Soleskog har alltid
vetat att när han får barn så vill han vara
med dem så mycket som möjligt.
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Marie Mörk
Maries första kund uppmanade henne
att starta eget och efter det har det bara
rullat på. När första barnet kom kunde
hon anställa sin syster som ersättare
under föräldraledigheten, men arbetade
en dag i veckan för att sköta företagets
administration.

18

Henrik Arkåsen
Driver du tre restauranger, ett bageri och
en butik och samtidigt har tre barn krävs
två saker: nätverk och planeringsförmåga.

LRFs
Jämställdhetsakademi
– en tankesmedja
Vi ökar kunskapen om kvinnors och mäns
möjligheter att starta och driva företag inom
de gröna näringarna genom idéutveckling,
forskning och opinionsbildning.
jamstalldhetsakademin.se

Vivi Båvner
Både Vivi Båvner och hennes man Nils
är uppvuxna i Stockholmsförorter, men
närde en längtan till landsbygden.

Jeanette Lewalds
Jeanette tog med sig både sin partner
och sin mamma och flyttade från stan
till landsbygden, jobbade stenhårt både
som egenföretagare och som anställd
och fortsatte att arbeta halvtid under
båda sina föräldraledigheter.

Stefan Soleskog

Kajsa Petersson
Med de två första barnen delade Kajsa
Petersson föräldraledigheten rakt av med
maken Karl-Johan. När det tredje barnet
kom hade hon tagit över föräldragården
och var mjölkbonde med 70 kor.

Noggrann planering
nyckeln till jämställdhet?
Män i de gröna näringarna vill ha
mer tid med sina barn samtidigt
som de inte tar ut särskilt stor andel
av föräldraledigheten. Kvinnor
lyckas med att kombinera företag
ande med ansvar för hem och barn,
men priset för detta kan vara högt.
Det är några av slutsatserna från
rapporten Trygghet ger balans som
Jämställdhetsakademin tog fram
2010 och som riktade uppmärksam
heten mot vardagen för företagare
i de gröna näringarna.

I detta material vill Jämställdhets
akademin lyfta fram förebilder för
att inspirera fler att diskutera hur
man fördelar föräldraledigheten.
Här möter du föräldrar som delar
med sig av sina erfarenheter av hur
de gjort för att skapa utrymme både
för föräldraskapet och för företagan
det. En viktig faktor tycks vara nog
grann planering av föräldraledighe
ten. En annan faktor är att förändra
traditioner och attityder – något som
ibland kan vara lättare sagt än gjort.

Nu går Jämställdhetsakademin
vidare med att fokusera på hur
föräldraskap och företagande kan
kombineras, så att både kvinnor och
män får möjlighet att vara tillsam
mans med sina barn och samtidigt
driva företag. Att dela på ansvaret
för barn och familj ger båda föräld
rarna möjlighet att vara föret agare
och utvecklas i sitt arbete. För bar
nen är det en stor tillgång att ha
nära relationer till båda sina föräldrar.

Jag tror att en strävan mot en jämn
fördelning av föräldraledigheten
kan ge en bra start på föräldra
skapet. Förhoppningsvis kan det
även göra det lättare att behålla ett
jämställt föräldraskap när barnen
blir större. Och, inte minst, skapa
goda förutsättningar för både
kvinnor och män att driva företag.
Helena Jonsson,
Förbundsordförande LRF
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”Vi vill vara bra förebilder”
Camilla och Peter Berg
tröttnade på storstadens
fokus på ”köpa, köpa, köpa”
och de ständiga bilköerna
till jobbet i Stockholm.
De bestämde sig för att
flytta hem till Dalarna och
startade upp en helt ny verksamhet där. Nu har de 14
anställda, tid för familjen
och när det var dags för
Peter att vara föräldraledig
kunde Camilla kliva in och
ta över rollen som VD. Låta
bli att vara ledig fanns
inte som alternativ.
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– Det är så självklart på något sätt,
säger Peter. Jag fattar ingenting av
det här med feminism, det är väl
självklart att det ska vara lika? Det
här nog vårt sista barn också, och
då vill vi verkligen suga på karamel
len och njuta av det. Nu går vår
dotter på dagis fyra dagar i veckan
eftersom vi turas om att vara lediga
på fredagar. Men snart ska jag ta ut
fler föräldradagar. Visst är det så att
även om jag är pappaledig så står
datorn på och jag skickar något
mail ibland. Det kan man tycka vad
man vill om, det är ändå väldigt
lyxigt att kunna vara hemma.

– Vi vill vara mycket med våra barn,
så mycket det bara går. Även om vi
är jättenöjda med den barnomsorg
som vi har, flikar Camilla in.

Som arbetsgivare med fjorton
anställda tänker de på att vara goda
förebilder och accepterande mot
alla som vill vara föräldralediga.

Camilla och Peter Berg
Familj: Camilla, Peter
samt deras tre barn
Verksamhet: Camilla är VD och
Peter produktutvecklare på det
gemensamma bolaget Paloma
in Sweden AB som tillhandahåller
bland annat verktyg för nyhetsbrev
Bor: Dala-Husby

– Om någon kommer och berättar
att den är gravid så är det bara att
säga ”Grattis!” och sedan får man
lösa det på arbetsplatsen. Vi vill att
våra anställda, precis som vi, ska
låta familjen gå först. Och det
märks tydligt hos oss att också
männen är hemma i ungefär ett
år, vilket känns jättebra, säger
Camilla.
– Det är många som delar på för
äldraledigheten nu tror jag, att inte
göra det alls är nog väldigt sällsynt
och känns nästan lite gammal
modigt, säger Peter. A
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”Planering har varit
en avgörande faktor”
– Förut kunde jag jobba hundra
kvällar per år. Det fungerade ju inte
när jag blev pappa, så jag planerade
om och drog ner på kvällsarbetet.
Det är en positiv sak med att vara
egenföretagare, att det går att
ändra om och anpassa tiderna efter
familjen, säger Klas.

Klas har alltid drivit olika företag.
Just nu jobbar han med fiberlägg
ning, skogsröjning och anordnar
whiskey-, vin- och chokladprovningar
i Örnsköldsviktrakten. Men det
entreprenöriella drivet har inte
stoppat honom från att dela på för
äldraledigheterna för sina tre barn.
KLAS STRANDBERG
Familj: Frun Malin

och deras tre barn
Verksamhet: Fiberläggning och
skogsröjning. Anordnar whiskey-,
vin- och chokladprovningar
Bor: Örnsköldsvik

När Klas Strandberg
fick sitt första barn valde han
att ändra på sin jobbsituation
för att kunna vara mer med
sin son. För honom har det
varit en självklarhet att dela
på såväl föräldraledigheter
som företagsmöjligheter
med sin fru.
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– Vi har nog delat mer än normen
och också varit hemma under läng
re perioder, säger Klas. Jag har velat
vara hemma och det har varit den
huvudsakliga drivkraften, och det
har varit viktigt för oss att dela på
ansvaret. Sen har vi inte velat jobba
bort hela barndomen heller, inte
rusa tillbaka till jobbet för fort,
utan ta tillvara på åren när barnen
varit små.
Noggrann planering har varit en
avgörande faktor, berättar Klas.
Han och hans fru Malin har plane
rat efter säsonger, när det är högsä
song i Malins handelsträdgård har
Klas varit hemma, när han har haft
det som mest har de bytts av. Plane
ring har också präglat deras uttag

av föräldradagar. Under den första
föräldraledigheten tog Malin ut
flest dagar, andra gången delade
de rakt av och den tredje gången
var det Klas som stannade hemma
mest.

”Målet är att kvinnor
inte ska förlora ekonomiskt
på att vara föräldralediga, som
de gör idag gällande pension
och löneutveckling”
– Många skaffar ju barn tätt för
att behålla sin SGI och tjäna på det
ekonomiskt. Vi har valt att ha större
mellanrum mellan barnen istället,
och har fått planera och prioritera
bort vissa saker. Vinsten har varit att
inte ha det så stressigt, säger Klas
och fortsätter:
– Systemet nu, där man belönas om
man snabbt ”blir av” med barnåren
och fort kommer ut i arbetslivet
igen, är konstigt. Det vore bättre
att uppmuntra längre tid mellan
barnen, det skulle alla må bra av
och i längden skulle det nog löna
sig samhällsekonomiskt också.
Förutom Klas, Malin och deras tre
barn bor också ankor, hundar, gäss,
kaniner, får och höns på gården –
sammanlagt över 80 stycken. Klas
tog över gården från sina föräldrar
2002 efter att ha bott ett antal år i
bland annat London och Egypten.

Att det ”inte anses lika macho att vara hemma med barnen som att jobba i skogen” har inte hindrat Klas från att dela
på tre föräldraledigheter med sin fru Malin, som driver en handelsträdgård.

– Jag flyttade tillbaka när det slu
tade att vara viktigt att ha tio olika
pubar nere på gatan. Det är vanligt
att folk gör så och just flyttandet är
viktigt tror jag, folk drar efter gym
nasiet och kommer tillbaka med
nya influenser och idéer. Som
LRF-medlem och ordförande i en
företagarförening tycker jag själv
klart att en levande landsbygd är
väldigt viktigt.
På frågan om det krävs något speci
ellt för att få män på just landsbyg
den att ta ut mer föräldraledighet
svarar Klas att han inte tror att en
lagstadgad och tvingande delning

är rätt väg att gå, utan att det hand
lar om att förändra traditioner och
attityder.
– Målet är att kvinnor inte ska
förlora ekonomiskt på att vara
föräldralediga, som de gör idag
gällande pension och löneutveck
ling. Det borde finnas fler sätt att
kompensera för det bortfallet, vid
sidan om att dela på föräldraledig
heten. Själva ansvarsfördelningen
är självklart en attitydgrej, det
anses inte lika macho att vara
hemma med barnen. Män måste
vilja vara hemma och kvinnor
måste vilja släppa! A

De många kvällsuppdragen med vin- och whiskey
provningar byttes mot blöjbyten när Klas blev pappa.
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”Jag jobbade halvtid
under föräldraledigheterna”
Jeanette tog med sig både sin partner och sin mamma
och flyttade från stan till landsbygden, jobbade stenhårt både
som egenföretagare och anställd och fortsatte att arbeta
halvtid under båda sina föräldraledigheter. Att göra en
sak i taget är inte Jeanette Lewalds grej.
– Jag har alltid tyckt om att ha

många järn i elden, säger Jeanette.
När vi flyttade så var jag jätterädd
för att bara hamna hemma i soffan
och ha tråkigt, haha.
När Jeanette och hennes man
skulle få barn bestämde de sig för
att lämna Stockholm och köpte ett
stort hus i Gnesta. På samma tomt
fanns också ett tillhörande hus som
Jeanettes mamma bor i nu – ett så
kallat generationsboende. Även
om familjen trivs väldigt bra så är
Jeanette nöjd med att det trots allt
bara är en timmes resväg till stan.

”Skaffa barn! Det ger verkligen
en väg in i ett samhälle om
man är nyinflyttad”
– Mitt jobb går väldigt bra att göra
på distans men det är jätteskönt att
det går snabbt att ta sig in till city
när jag har möten. Jag kan kombi
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nera det lugnare tempot på lands
bygden med mitt yrke på ett bra
sätt, säger hon.
Jeanette jobbar med landsbygds
utveckling och under föräldraledig
heterna valde hon att fortsätta
jobba halvtid.
– Jag var över 40 år och ville inte
komma efter på arbetsmarknaden.
Sen var jag som sagt rädd för att
bli uttråkad också, säger Jeanette
och skrattar.

jeanette lewalds
Familj: Man, två barn och

Jeanettes mamma som också
bor på gården
Verksamhet: Landsbygdsutveckling
Bor: Gnesta

Jeanette har ett tips till alla egen
företagare som flyttar ut på lands
bygden:
–Skaffa barn! Det ger verkligen
en väg in i ett samhälle om man är
nyinflyttad. Det är mycket upp till
en själv hur bra man är på att bygga
kontakter, men med barn blir det
naturligt att träffa nya människor
och man kan börja bygga kontakt
nät därifrån. A
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Visste du att ...

”Barnen har lärt mig
att ta hand om gästerna”

Placering
2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
5
6
91
216
3
2
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15
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Källa: TCO Pappaindex 2013

– Viktigt, roligt och en rättighet
för både barn och föräldrar
Det är de främsta skälen till varför de intervjuade
i rapporten Heliga familjen, heliga kor eller heliga
jämställdheten? har delat på sin föräldraledighet.

Av männen som uppgett att de lever med en
partner är det bara två procent som säger att
de sköter mer än hälften av hemarbetet.
För kvinnorna är det 84 procent.

för företaget under föräldraledigheten?

A Kan min föräldraledighet bli en

möjlighet för någon som jag har
anställd att testa på att ta mer ansvar
och utvecklas under perioden?

– kan jag prata med mina kunder om
det på ett sätt som stärker vår relation
och möjliggör mer försäljning när jag
kommer tillbaka?

Fördelning av hemarbetet

Antal föräldrapenningdagar

A Män som driver företag gör statis
tiskt mindre än hälften av hemarbetet,
medan kvinnor som är företagare alltid
gör mer än så – hur ska vi göra?

Källa: LRF rapport: Trygghet ger balans

Antal föräldrapenningdagar
183

2%

114

84%
kvinnor
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A Hur ska jag som är bonde göra

för att vara föräldraledig?

A Om jag går på föräldraledighet

Studien är gjord av LRF 2014.

Fördelning av hemarbetet

och deras tre barn
Verksamhet: Tre restauranger,
ett bageri och en butik
Bor: Västervik

A Ska vi vara hemma samtidigt

någon period så vi skapar familje-
rutiner tillsammans?

A Skulle en ersättare kunna jobba

kvinnor

henrik arkåsen
Familj: Frun Emma

A Det vanligaste är att kvinnor tar
ut 75 procent av föräldraledigheten.
Ska vi ha den fördelningen eller dela
mer lika?

114

– En rolig sak som jag lärt mig
genom att vara pappa är att se till
att barnen som besöker våra restau
ranger har det bra. Istället för att
tycka att de är jobbiga små gäster,
som jag tyckte för kanske tio år
sedan, så ser vi till att även barnens
behov uppfylls och får superlyckliga
föräldrar på köpet. Glassbehov är
till exempel vanligt förekommande
bland barn, haha. A

Bjurholm
Munkfors
Krokom
Oxelösund
Ragunda
Öckerö
Vännäs
Leksand
Ekerö
Umeå

Föräldraledigheten går
att dela upp månadsvis,
veckovis och ända ner
till en åttondels dag. Med
andra ord går det jättebra
att jobba på förmiddagen,
byta av med den andra
föräldern vid lunch och
sedan vara föräldraledig
på eftermiddagen!

183

– Vi försöker leva ett Svensson-liv,
men det går inte. Varje gång vi fått
barn har vi tänkt vara hemma myck
et, men sen har vi kommit på att vi
ska starta en till restaurang istället,
haha. Men fredagsmyset, att vi ska
få till det, det har jag en dröm om!

Kommun

för att vara föräldralediga så mycket
som var och en av oss vill?

2%

– Under föräldraledigheterna har
vi fortsatt att båda två vara aktiva
i verksamheterna. Vem som varit
hemma när har styrts av säsonger,
arbetsuppgifter, amning och så
vidare. Det ligger ju i allas intresse
att vara med när barnen växer upp.

Det är mycket praktiskt som fått
styra hur Henrik och Emma har
delat på föräldraskapet. Henrik

Placering
2013

har oftast jobbat i köket och därför
mer kvällar än förmiddagar, efter
som ”folk vill ju inte äta middag
klockan nio på morgonen”.

Just nätverket är avgörande för att
få vardagen att gå ihop, berättar
han. Verksamheterna drivs tillsam
mans med familjens två bästa vän
ner, som i sin tur har två barn, och
de hjälps dagligen åt med lämnan
de, hämtande och jobbpass.

A Vad behöver vi planera för praktiskt

DE 10 BÄSTA KOMMUNERNA
I PAPPAINDEX 2013

84%

Driver du tre restauranger,
ett bageri och en butik och
samtidigt har tre barn krävs
två saker: nätverk och planeringsförmåga. Som tur är har
Henrik Arkåsen och hans
fru båda delarna.

– Det är ett evigt pusslande, men
som tur är så är det bara högsäsong
en gång om året, säger Henrik och
skrattar.

Har du funderat på…

män

anställda

företagare

män

Antal föräldrapenningdagar som egenföretagare och anställda tog ut under 2009
Enligt Försäkringskassan så tog företagare
som fött barn under 2009 ut i genomsnitt 114
föräldrapenningdagar, medan motsvarande
uttag för anställda var 183 dagar.
Källa: Försäkringskassan 2010

13 500 kronor

A

vi säger
anställda Om
företagare

att vi inte har råd

med att den som tjänar mest är
föräldraledig – hur mycket pengar
handlar det om och kan vi spara in
dem på något sätt? Skippa en resa,
pryl eller maskin, just i år?

A Kommer jag på ålderns höst ångra
att jag inte jobbade mer när mina barn
var små på tiotalet, eller kommer jag
ångra att jag inte var mer med mina
barn när de var små på tiotalet?

Så mycket kan par som delat lika på föräldraledigheten
få i jämställdhetsbonus från Försäkringskassan.
L RF 2014 – L RFs JÄM S TÄ L L D H E T SAK AD E M I

11

”En bra start är grunden
till ett jämlikt föräldraskap”
– Livet blir så mycket roligare när

Sanna har koll på vad som händer
i ladugården och jag har koll på vad
som händer med barnen. Och för
barnen att ha två föräldrar nära är
att ha dubbelt så många, säger
Stefan.

STEFAN SOLESKOG
Familj: Frun Sanna och deras fyra

barn. Barnen är 10 år, 8 år, 4 år
och 6 månader
Verksamhet: Lantbrukare
och mjölkbonde
Bor: Tranås

Lantbrukaren Stefan
Soleskog har alltid vetat
att när han får barn så vill han
vara med dem så mycket som
möjligt. Eftersom frun Sanna
längtade efter att börja jobba
snart efter föräldraledigheten
så var det en självklarhet
för dem att dela lika.
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– Jag är uppvuxen i en jämställd
familj så jag tycker det här är det
normala. Så har det inte riktigt varit
med Stefans familj, de är mer ojäm
ställda. Som när vi fick det första
barnet och jag skulle börja jobba så
pass snart efter, då sa folk omkring
oss att ”du förstår inte; du måste
passa på att njuta nu”. Men varför
ska jag passa på att njuta men inte
Stefan? Pappor kan ju också njuta
av sina barn! säger Sanna.
Eftersom Sanna också kan ta hand
om gården, och frilansar som råd
givare för mjölkbönder på deltid,
var det lätt att byta av med varandra
när Stefan skulle vara ledig.
– Som lantbrukare kan jag inte bara
säga att nu slutar jag jobba och går
på föräldraledighet. Har du djur så
finns det mycket som måste göras
nu, och med mjölkkor finns det
mycket arbete som vi inte kan läm
na över till någon annan eftersom
olika kor fungerar på olika sätt.
Med mjölkrobot så krävs det också
att den som är avbytare kan tekniken,
säger Stefan.

– Det har varit viktigt för Sanna att
kunna fortsätta med sitt jobb och få
komma ut och träffa folk, och det
har varit viktigt för mig att få vara
med barnen och ta helhetsansvaret
för dem. Just föräldraledigheten
har inte känts som det mest bety
dande, utan det är hur man gör sen.
Vi försöker till exempel dela på allt
hushållsarbete. Men visst, med en
bra start är det lättare att bibehålla
ett jämställt föräldraskap när bar
nen blir större, fortsätter han.

”När det gäller att få fler pappor
att ta ut sin föräldraledighet tror
han att det främst handlar om
att ändra attityder”
Stefan och Sannas äldsta barn har
blivit tio och åtta år, och kan både
vara med och hjälpa till på gården
och vara ensamma en stund inom
hus när föräldrarna behöver hjälpas
åt i lagården.
– De största fördelarna med att bo
och arbeta så här är att vi lever både
av och med naturen och årstidsväx
lingarna. Och det gäller ju barnen
också, de har egna djur de ansvarar
för. Idun tar hand om kaninerna,
Freja marsvinen och Vidar hönsen,
säger Stefan.

Att dela på ansvaret både i ladugården och för barnen har varit en självklarhet för Stefan och hans fru Sanna.
I takt med att barnen blivit större har även de fått dela på ansvaret, framförallt för kaninerna, marsvinen och hönsen.

”Livet blir så mycket
roligare när Sanna har koll på
vad som händer i ladugården
och jag har koll på vad som
händer med barnen”
När det gäller att få fler pappor att
ta ut sin föräldraledighet tror han
att det främst handlar om att ändra
attityder.
– Det är lite irriterande när lantbru
kare skryter om att de inte har varit
hemma en enda dag, och det är inte
särskilt smart heller, eftersom du
kan ta ut dagarna i åttondelsbitar.
Förut skröt lantbrukare om vem

som gick upp tidigast, men nu
börjar attityderna förändras och
det är inte längre fult att ha ett
fritidsintresse utöver gården.
– Möjligen behövs det också den
typ av avbytartjänst som fanns på
80-t alet, då jag själv jobbade som
avbytare. Det var en person som
hjälpte till på 5-6 gårdar och var
subventionerat av staten. I dag kan
det vara svårt att hitta någon an
ställd som klarar det, och få det att
fungera ekonomiskt. Hos oss fixar
vi det eftersom Sanna och jag kan
dela på arbetet och kan turas om,
säger Stefan. A

Vissa dagar är det roligare att arbeta och träffa
folk, andra dagar är det skönare att bara vara
hemma och vara förälder, tycker både Stefan
och hans fru Sanna.
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”Vi har lika stor rätt
och lika stor skyldighet”
Både Vivi Båvner och
hennes man Nils är upp
vuxna i Stockholmsförorter,
men närde en längtan till
landsbygden. Så när Vivi
skulle starta sitt företag
reste de runt i Bergslagen för
att känna sig för, och kanske
hitta drömboendet. Kraven
var pendlingsavstånd till
Skinnskatteberg där Nils
pluggade, att det skulle gå
att cykla till matbutiken, hitta
ett sammanhang för företa
get och dessutom gärna ett
rött hus med vita knutar.

– Vi värderar tid tillsammans väldigt

högt, har gemensamma intressen
och tillhör den här kategorin män
niskor som vill jobba med det vi
tycker är roligt. Allt måste alltså
inte generera pengar och vi har till
exempel Bjussa.se, en webbsida för
saker som bortskänkes. Det ger mer
goodwill, promotion för företaget
och visar att vi är seriösa, berättar
Vivi.
Hon menar att en av de möjligheter
som lockade med att flytta är att
dagens landsbygd skulle kunna
fungera som ett stort kollektiv,
fast där alla bor i sina egna hus.
– I stan kan du beställa matkassar
med ekologiska matvaror, men det
är här som livsmedlen produceras
och jag vill vara med och stärka de
initiativ som finns här. Vi odlar inte
själva, men en kilometer bort bor
en kvinna som gör det, och hon
skickar sms med vilka grönsaker
hon har just nu och undrar om vi
inte vill ha en kasse. Jag vill kunna
dra nytta av det faktum att köttdju
ren går här och grönsakerna odlas
här! säger Vivi.

Vivi Båvner
Familj: Maken Nils

och deras två barn
Verksamhet: Miljö- och
landsbygdsutveckling
Bor: Karbenning, Norberg
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Eftersom Nils har studerat och Vivi
haft eget företag är han den som
har varit mest föräldraledig med
båda barnen. De låter familjen
styra det mesta i livet, men vill

samtidigt vänja barnen vid att de
arbetar och att vara inkluderade
från början.

”En röd tråd för familjen har
varit att kunna dela på hela
föräldraskapet och vara
föräldralediga tillsammans
så mycket som möjligt”
– När Rebecka var elva dagar gam
mal gick Vivi på sitt första styrelse
möte efter förlossningen. Jag och
Rebecka satt på läktaren och i
pausen kunde Vivi komma ut och
amma. Men det var också viktigt
att acceptera när vi märkte att
Rebecka sa ifrån, då åkte vi hem
innan mötet var slut, berättar Nils.
En röd tråd för familjen har varit
att kunna dela på hela föräldra
skapet och vara föräldralediga
tillsammans så mycket som möjligt.
Eftersom det är billigare att bo på
landsbygden fungerade det, men
krävde också mycket planering och
många diskussioner.
– Vi är två som var där och ville ha
barnet, och har därför lika stor rätt
och skyldighet att ta hand om famil
jen. Vi pratar mycket om det, och
om skevheten i att det finns en
ojämlik fördelning som vi aldrig
kommer ifrån i och med att ena
parten bär på barnet. Hushållet

Vivi är övertygad om att det krävs mötesplatser där människor kan engagera sig i föreningsaktiviteter och lära känna varandra.
Hon har sitt kontor i ortens föreningshus, den gamla folkskolan, och arbetar mycket för att få huset att bli en levande plats i samhället.

har vi bestämt är ett gemensamt
ansvar och då måste vi också skapa
någon slags gemensam standard
tillsammans för vad som är färdig
städat eller färdigtvättat. Det hand
lar om prestige också, att kunna
lägga band på sig själv och låta bli
att gnälla om jag tycker att partnern
har ”gjort fel”. Om du är rabiat på
hur disken ska diskas, och partner
inte diskar i den ordningen, då
slutar det med att du åker på det
själv. Och partnern står där och
känner sig bakbunden. Det krävdes
mycket prat innan vi kom fram till
det, säger Vivi.

Till skillnad från många andra
på landsbygden har Vivi och Nils
varken far- eller morföräldrar i
närheten och har fått skapa ett
helt nytt kontaktnät.
– Att inte ha någon släkt i närheten,
det har varit utmaningen. Vi har ju
kompisar som bor en bit bort och
har byggt upp ett kontinuerligt
system med dem där vi turas om
att passa varandras barn. Det under
lättar att det här är en så pass
öppen by som är lätt att komma in
i och där hela byn har en så positiv
anda, säger Vivi. A

Vivi har många metoder för att skapa uppmärk
samhet för bygdegården och sin verksamhet,
här pratar hon med besökarna vid ett kosläpp.
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”Företagare måste få
känna sig trygga”
Maries första kund uppmanade henne att starta eget
och efter det har det bara rullat på. När första barnet kom
kunde hon anställa sin syster som ersättare under föräldra
ledigheten, men arbetade deltid för att sköta företagets
administration. En förutsättning för det var att hennes sambo
Anders ville vara hemma med nyfödda dottern Molly.

– Mycket handlar om hur man ser

MARIE MÖRK
Familj: Sambon Anders och ett barn
Verksamhet: Jobbar med massage

och friskvård
Bor: Älvdalen

på föräldraskapet och vi har klarat
oss rätt bra från att vara alltför
inrutade i stereotyper. Anders
tycker det är fantastiskt roligt att
vara hemma med Molly, så för oss
är det en självklarhet att båda är
delaktiga föräldrar, säger Marie.
Det finns många fördelar med att
vara egenföretagare och förälder,
som de friare tiderna, men också
nackdelar.
– Alla säger att man ska skaffa
barn först och företag sen. Det
finns någon slags rädsla för att
starta företag, att du inte har
någonstans att vända dig om du
till exempel blir sjuk. Och visst har
jag haft problem med Försäkrings
kassan, men samtidigt får inte den
rädslan hindra personer från att
till exempel starta företag. Skiter
det sig så skiter det sig. Då får jag
göra någonting annat. Jag tycker
att Försäkringskassan och andra
myndigheter borde se över vad
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som skapar rädslan, så att före
tagare känner sig trygga. Som
företagare är du så driven att det
ska mycket till för att du ska stanna
hemma och inte göra något,
säger Marie.

”Och visst har jag haft
problem med Försäkringskassan,
men samtidigt får inte den
rädslan hindra mig från att till
exempel starta företag”
Hon hoppas på att fler ska förstå
tjusningen med att bo nära naturen
och att de flesta som flyttar ut får
mer livskvalité på landet, men också
att statusen på landsbygden ska
höjas.
– Här i Älvdalen finns det så mycket
företagsamhet och driv, det borde
lyftas fram, allt som är positivt! Det
är ju så att de som bor här måste
vara beredda på att göra saker
själva, du kan inte vara säker på att
allt funkar. Det skapar ett stort enga
gemang bland människorna här. A
L RF 2014 – L RFs JÄM S TÄ L L D H E T SAK AD E M I
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”Jag struntar i vad han
sätter på barnen för kläder”
– Det var det mest praktiska efter

KAJSA PETERSSON
Familj: Maken Karl-Johan

och deras tre barn
Yrke: Mjölkbonde
Bor: Horndahl, utanför Avesta,
Dalarna

Med de två första barnen
delade Kajsa Petersson
föräldraledigheten rakt av
med maken Karl-Johan. När
det tredje barnet kom hade
hon tagit över föräldragården
och var mjölkbonde med 70
kor, då fick Karl-Johan ta
tjänstledigt och först ta över
gården det halvår hon var
föräldraledig för att sedan
själv ta hand om barnen
under sex månader.
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som Karl- Johan kan gå in och ta
över mitt jobb och vet hur allt
funkar. Som lantbrukare går det
inte att köra på halvfart eller lägga
verksamheten på is, du måste driva
den hela tiden. I andra branscher
går det att dra ner på tempot och
köra halvfart en tid, men inte när
det handlar om levande djur. Det
är också viktigt för Karl-Johan att
han får vara hemma med barnen,
han har lång resväg till sitt jobb
och tycker det har varit roligare
än mig att vara föräldraledig,
berättar Kajsa.
Hon har heller aldrig haft problem
med att släppa över ansvaret för
barnen helt till sin man.
– Jag har 150 djur och en anställd,
jag struntar i vad han sätter på
barnet för kläder. Jag litar på att
Karl- Johan klarar av att ta hand om
barnen minst lika bra som jag, och
det är inga problem. Det märks på
barnen också, de går lika gärna till
sin pappa som mamma, säger Kajsa.
De viktigaste frågorna för Kajsa och
Karl-Johan som föräldrar på lands
bygden är skolorna, och framför allt
att inte de lokala skolorna stängs ner.
– Vi vill att våra barn ska ha samma
förutsättningar som barnen i stan.
Om några år när barnen är större

kommer det vara extremt viktigt att
ha bredband också. Eftersom vi bor
på landet är vi vana vid att vill du ha
någonting så får du fixa det själv. Så
vi har bildat en lokal förening för
att dra hit det, säger Kajsa.

”Här i Dalarna är vi många
kvinnor som är minst lika aktiva
som männen på gårdarna, så
jag känner mig inte ensam,
och dessutom är flera
förtroendevalda i LRF”

För mjölkbonden Kajsa utanför Avesta är det självklart att maken Karl-Johan kan ta hand om barnen lika bra som hon kan.
– Barnen går lika gärna till sin pappa som till mig, säger hon.

Ofta får barnen följa med ut i ladu
gården, och när Kajsa behöver gå in
till djuren kan de vara inne i det
kombinerade personal/lekrummet,
så att föräldrarna kan arbeta utan
att behöva oroa sig för att barnen är
bland de tunga djuren.
– När de var små hade vi en speciell
ladugårds-barnvagn som bara var
med i ladugården, och när vi köpte
en ny traktor så sa vi att den måste
ha barnsits med bälte. De följer
med och plöjer och även om det
kanske inte är lika effektivt så är det
i alla fall kul. De yngsta är gärna
med och matar kalvar också, dot
tern brukar paxa varenda kalv som
föds; den är min! Jag tror det är
nyttigt för dem och ger en förstå
else för hur saker funkar som de
kanske inte skulle ha fått annars,
berättar Kajsa.

Kajsa är aktiv inom LRF och tycker
det är viktigt att positiva förebilder
lyfts fram.
– Här i Dalarna är vi många kvinnor
som är minst lika aktiva som män
nen på gårdarna, så jag känner mig
inte ensam, och dessutom är flera
förtroendevalda i LRF. I vår lokala
LRF-förening är den främsta filoso
fin att vi ska ha kul! De flesta där är
drivna företagare och vi anordnar
många roliga saker tillsammans,
som pubkvällar och ett traktor-race
under den stora byveckan på som
maren, berättar hon. A

Det var kärleken till naturen och korna som lockade Kajsa till att bli lantbrukare.
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För en egenföretagare som blir förälder
är situationen annorlunda än för den
som är fast anställd.

Vad händer med mina kunder? Med
verksamheten? Vem ska hålla reklam
byråns kundkontakter vid liv när jag går
på föräldraledighet? Eller korna?
Och dessutom vill man vara jämställd,
vara lika mycket föräldrar båda två.
Spelar det roll att man delar föräldra
ledigheten lika, blir det mer jämställt
då? Dessa och många andra frågor har
LRF ställt till företagare på landsbygden,
i hopp om att ett utbyte av erfarenheter
ska kunna hjälpa fler att göra de val de
vill göra, fler att kunna utföra livets vikti
gaste uppgift – föräldraskapet, samtidigt
som man vill ägna sig åt livets andra
viktigheter.

I en större intervjustudie som LRF
genomfört visar det sig att planering
är den gemensamma nämnaren hos
de egenföretagare på landsbygden som
upplever att de delar jämlikt på föräldra
ansvaret, och som delat mer än vanligt
på föräldraledigheten. De har inte låtit
det ”bara bli som det blir”, utan i god tid
planerat och ställt sig frågan: hur vill vi
ha det? Hur mycket vill jag vara hemma?
Hur löser vi det så att det blir som vi vill?
Det här materialet innehåller åtta av de
intervjuer som vi gjort inom ramen för
studien, åtta intervjuer som vi hoppas
ska kunna ge inspiration och perspektiv.
Alla som blir föräldrar, företagare eller
inte, har olika förhållanden, olika villkor,
olika liv. Men alla har gemensamt att
de vill vara bra föräldrar för sina barn.
Tillsammans kan vi hjälpas åt och göra
det lättare för varandra att vara det. A
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