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Frihet, jämställdhet och föräldraskap 
Pappan till en av mina bästa vänner har blivit intervjuad i tidningen. 
Nyhetsvärdet måste ha varit stort eftersom tidningen valde ett helt uppslag till 
artikeln. Året var 1977 och han skulle dela föräldraledigheten lika med min väns 
mamma. 

Modet att bryta normen under de första åren gjorde att steget inte var lika långt 
att bryta den därefter heller, det vill säga vara hemma och vårda min vän när hen 
var sjuk som barn och ta ansvar för allt annat som det innebär att ta hand om ett 
hem och vara förälder. 

Normbrytningen i föräldraskapet fick även andra konsekvenser. Mamman fick 
möjlighet att göra karriär, för hon orkade och var inte ensam i rollen som 
ansvarig för hushållet. Och pappan då? Jo han behövde inte gå ner i deltid för 
barnens skull eftersom han inte heller var ensam i sitt ansvar för hem och barn. 
Men det stannar inte där. Familjen ekonomi blev bättre och mer jämt fördelad 
under småbarnsåren och har så fortsatt ända fram till idag. Nu närmar sig 
föräldrarnas pensionering och ett nytt liv kommer snart att ta sin början. Och 
tänk, tack vare delat ansvar kommer inte mamman (eller pappan) att få flera 
tusenlappar mindre i månaden i utebliven pension. Så nu när barnen för länge sen 
är utflugna kan de fortsätta att ha en jämt fördelat ekonomi. 

Hur gick då för min vän? Jo hen växte upp till en fantastisk person med mycket 
bra relation till sin pappa och sin mamma. Sen att modet att välja att bryta 
normen den där vintern 1977 ledde till att föräldrarna fick större frihet och makt 
över sina egna liv är en annan historia.  

Hur är det idag då? 

Svenska män tar ut 25% av föräldradagarna. Detta innebär ju att kvinnor tar ut 
75% och därmed får sämre lön, pension och karriärutveckling. Men det innebär 
också att kvinnor får mycket mera tid med sina barn. Och barn får mycket mera 
tid med sina mammor. 



 

 
 
 
 

 

 
 

I en undersökning som tidningen KP gjorde 2008 så tillfrågades drygt 5700 barn i 
åldrarna åtta till femton år vem de i första hand vänder sig till om de behöver 
tröst. 40,9 % av barnen hade mamman som förstahandsval att söka tröst hos. 
Pappa var förstahandsval endast för 5,4%. 

De här vill svenska barn tala med om de blir ledsna (procent): 

Mamma 40,9 

Kompis 24,2 

Någon annan 11,7 

Inte någon alls 10,9 

Pappa 5,4 

Dessa skillnader beror sannolikt på flera orsaker, men min övertygelse är att 
pappors mindre närvaro med sina barn skapar en sämre kontakt. Idag har väldigt 
många barn en första förälder som är mamma och en andraförälder som är pappa. 
Som föräldraförsäkringen är konstruerad idag kan svenska pappor förhandla bort 
sitt föräldraskap. Vi motiverar detta med att det är viktigt att varje familj själva 
får välja hur de vill ordna sitt liv. Men är ett föräldraskap förhandlingsbart? För 
mig handlar föräldraskap om villkorslöshet. 

Jag är öppen för att familjer kan få skapa sina individuella lösningar och välja 
sina liv efter egna mönster. Idag väljer väldigt många att förvänta sig att pappor 
är mindre föräldrar. Jag tror att pappor kan bättre än så. Jag tror att pappor har 
förmågan att trösta sina barn. Hur ofta tröstar du? 

/ Calle 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KOLLEGOR 

 
Affi Kölevik 

 Mannen och jag HAR delat på föräldraledigheten (nästan hälften). Har 

delat på vabbandet. Gick båda ner i tid de första åren. Vi har båda kunnat 

göra karriär och ha kul jobb. Och barnen blir tröstade av båda (de spelar 

ut oss, och om inte den ena tycker jättesynd om dom går dom till den 

andra :) Just här är jag stolt över hur vi är föräldrar med delat ansvar. Där 

jag INTE är stolt är när det gäller barnens kläder… 15 år sedan: Första 

barnet på väg. Jag älskar att sy. Så kul det var att sy söta små barnkläder! 

Och ärva saker, och få saker till den lilla. Och handla alla dessa urgulliga 

små pyttinyttgrejer. Urkul tyckte jag. Glatt tog jag fullt ansvar för att klä 

den lilla. Kommer inte ens ihåg att jag bjöd in mannen i detta arbete. Så 

kommer barn nr 2. Det börjar bli mer än lite pyttinyttgrejer som ska fixas 

till barnen. Nutid: En tonåring och en klädförstörande 10-åring. Inga 

ärvda kläder längre. Och inte hinner jag sy. Så, nu står jag här - med fulla 

tidskrävande ansvaret för att fixa allt i klädväg till barnen. Hur kunde det 

bli så? 

/Affi 

_____________________________________________________________________ 

 
Dan Holmsten 

Calles text denna gång berör och gör ont. Den fick mig själv att göra en 

självrannsakan. Även om jag håller med om att det finns många aspekter 

till varför kontakten med våra barn är olika för mig och min fru, så kan 

jag tydligt se att fördelningen av föräldraledighet i vårt fall har varit usel 

utifrån jämställhet, men vårt val då, var utan att ursäkta sig nu ekonomi, 

ekonomi och åter ekonomi. 

Detta val gav min fru sämre lön, pension och karriärutveckling och är 

säkert en stor orsak till att hon idag har en plats som 1:a förälder, som jag 

ibland kan vara avundsjuk på. 

Våra barn är idag utflugna och har bildat egna familjer. Så nu börjar 

barnbarnen komma och fördelningen av föräldraledighet är en fråga för 

dem.   



 

 
 
 
 

 

 
 

Så när läge ges kommer jag att ge min syn till dem på vad vår fördelning 

av vår föräldraledighet gav oss. 

På återhörande 

Dan-Åke  
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