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Föräldrar sparar
mer till barnen
Föräldrar sparar i snitt 515 kronor per
barn och månad till sina barn vilket
är en ökning med 3,5 procent sedan
2009. I snitt har ett barn under 18 år
32 658 kronor i sparat belopp och den
vanligaste sparformen är fortfarande
fonder. Andelen hushåll som inte sparar
alls till sina barn har minskat från 20
till 14 procent sedan 2009. Det visar en
undersökning från Länsförsäkringar.

Tre av fyra tjänstemän jobbar när
de är hemma med sjuka barn. Enligt fackförbundet Unionen är det
för att de inte har någon att lämna
över arbetet till.
Undersökningen visar att en av tre har då-

ligt samvete gentemot sin arbetsgivare när
de vabbar, och av dem som vobbar, vabbar
och jobbar samtidigt, skulle två av fem helst
vilja slippa.
Två av fem känner inte att de kan lägga
tillräckligt med energi på sitt barn när de
vobbar. Kvinnor i högre grad än män.
– Ledarskapet måste tydligt visa att det är
okej att vara hemma när barnen är sjuka.
Chefens signaler är viktiga för att skapa ett
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Henrik Erickson: Om att signalpejla på en osäkrad handgranat

Vobbande allt vanligare
! ULRICEHAMN
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föräldravänligt arbetsliv, säger Martin Linder, som är andre vice ordförande i Unionen,
i ett pressmeddelande.
Kvinnor som vabbar oftare än sin partner
gör det i stor utsträckning för att familjen
hade förlorat mer ekonomiskt om mannen
tog hand om barnet, uppger de i undersökningen som Unionen låtit göra.
Henrik Erickson
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Jag har all respekt för att det är jobbigt att
vara kvinna veckorna innan förlossning.
Det är tungt att bära, trångt för tarmar och
magsäck och en del hormoner i gungning.
Med det sagt är det dags att slå fast följande.
Det är inte så förbaskat lätt att vara
blivande pappa veckorna innan förlossning
heller.
Mycket handlar så här de sista dagarna
om att läsa signaler. En grimas, en tung
suck eller en lätt lutande pose mot köksbän-

ken kan få mig att greppa bilnyckeln.
Nu är det andra gången för egen del och,
trots att jag glömmer snabbt, så finns det ju
en viss rutin med i spelet. I alla fall tror jag
det.
Då, för fem år sedan snart, kom jag
ovetandes hem från jobbet då vattnet hade
gått och väskan var packad. Överraskning
alltså.
Tidigt har jag därför den här gången
deklarerat att vi inte kör med något

rävspel. Tidig signal, bra förberedelser och
lugn Boråsresa är vad som gäller.
Att bo med en utbildad barnmorska är i det
här sammanhanget som att sova med en
osäkrad handgranat. Det är lite av en sport
för den här yrkeskategorin att inte ligga
för länge på sitt gamla jobb och krysta.
Allt talar alltså för en överraskning den
här gången också. Kanske har äggklockan
tickat färdigt just när du läser det här.
Kanske går vi fortfarande där hemma och

försöker läsa signaler.
Personligen har jag sett
fram emot en lugn
söndagsförmiddag på
BB med Vasaloppet på
TV:n. Om det slår in
så har de senaste
veckornas signalpejl
varit alldeles i
onödan.

En vardag hemma hos
familjen Frid Sundvall:
7-7.30:

Karin och barnen vaknar, äter frukost och
startar dagen.

Ca 10.00:

Hittar på någon aktivitet: går till skogen, hälsar på någon kompis eller en äldre släkting.
Emanuel sover tre timmar.

13.00:

Lunch följt av vila.

14.15:

Tavla inspirerad av naturen.

Henrik kommer hem.

15.00:

Eftermiddagsaktivitet, ofta lek ute eller sällskapsspel inne.

17.00:
Middag.

19.00:
Sänggång.

Elliots första huvudfoting.

Tips för ekonomin:

" Se över boendekostnaderna. Lägg eventuellt om lån

och byt bank.
" Avsluta dyra abonnemang.
" Laga storkok. Baka själv.
" Köp begagnat.
" Skjut upp renoveringar och andra utgifter som inte
är akuta.
Tack vare Henriks schema kan familjen umgås hela eftermiddagen och kvällen.
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Elliot och Emanuel får hjälp av pappa Henrik Sundvall innan de kan ge sig ut i snön.

Fler tips finns på www.hemmaforaldrar.se

Familjen som väljer att vara hemma hela tiden
! BRUNN

Ingen vab, inga stresssiga mornar och inga
sena hämtningar –
bröderna Elliot, Emil
och Emanuel kan ta
dagen som den kommer.
Ballongerna från minstingen Emanuels ettårskalas
hänger kvar på ytterdörren
sedan några dagar. Emanuel
själv hälsar UT:s reporter
med ett delvis tandlöst leende och några stapplande
steg upp i hennes famn. Han

är van att vara hemma, van
vid att det kommer folk och
hälsar på. Det är så vardagen
ser ut för honom och hans
två äldre bröder. Pojkarnas
föräldrar har valt att stanna
hemma så länge som möjligt, men att samtidigt ge
barnen stimulans genom att
ta emot besök och hälsa på
andra familjer.
Karin Frid är förskollärare,
och när hon för drygt fyra år
sedan väntade sitt och sambon Henrik Sundvalls första
barn såg hon förskola som
en naturlig del i deras kommande familjeliv. De planer-

na ändrades snart.
– När Elliot väl kom ut
kände jag att nej, vi vill ha
honom för oss själva. Så vi
bestämde oss för att försöka
vara hemma så länge som
möjligt.
17 månader senare föddes en
lillebror, Emil. Karin och
Henrik snålade med föräldradagarna, drygade ut med
vårdnadsbidrag och levde så
snålt de kunde.
För två år sedan jobbade
Karin Frid halvtid på ett fritids under eftermiddagarna.
Henrik gick ner några procent i arbetstid från sitt jobb

på CJ Automotive i Dalstorp.
Paret möttes i dörren och
fick på så vis ihop pusslet
med att stanna hemma med
sönerna.
De kallar sig hemmaföräldrar, ett fenomen som har
växt sig starkare de senaste
åren. Mycket tack vare nätverket Hemmaföräldrar. På
en hemsida samlas material
som kan vara användbar för
mammor och pappor som
vill stanna hemma med sina
barn längre än den tid som
föräldraförsäkringen räcker.
Där ges tips på hur man får
ekonomin att gå ihop, det pu-

bliceras nyheter om lagar
och regler som rör småbarnsföräldrar, och medlemmarna kan utbyta funderingar och erfarenheter med
varandra.
Gemenskapen är mycket
värd, förklarar Karin Frid.
Det händer att andra ifrågasätter hennes val, och då är
det skönt att veta att det
finns andra som resonerar
som hon och Henrik.
De är överens om att det de
förlorar i pengar vinner de
flerfaldigat i tid och kärlek
tillbarnen.
– Det är så stressigt i samhället i dag. Det är olyckligt

att man inte hinner med sina
egna barn. Så vill inte vi leva,
säger hon.
– Det är en så kort stund av
livet de är så här små känner
vi, tillägger Henrik Sundvall.
Tack vare hans arbetstider
med tidiga mornar hinner
han träffa sina barn mycket,
berättar han. Han jobbar
mellan 5.30 och 13.30. Ungefär 14.15 är han hemma hos
familjen. Då ansluter han
ofta till barnens utelek. Eller
så är det barnen som hjälper
honom att byta däck och
tvätta bilen. Pojkarna är
vana att delta i de vardagliga

sysslorna. De hjälper till att
baka och tvätta och vet hur
torktumlaren fungerar.
– De vet nästan mer än
Henrik var köksgrejorna
finns, säger Karin Frid halvt
på skämt, halvt på allvar.
Hon tänker på att få in pedagogiska moment i vardagen. Innan de åker och handlar skriver de matlista
tillsammans, när de bakar
räknar de deciliter och när
de är ute i skogen pratar de
om vad de ser i naturen.
Självklart är det en tillgång
att hon är utbildad förskollärare, men Karin poängterar att man inte måste vara

utbildad för att ta hand om
sina barn.
Bröderna leker bra tillsammans. Familjen besöker
ändå regelbundet öppna förskolor för att alla ska få umgås med någon i sin egen ålder. Det blir även spontana
träffar med andra hemmaföräldrar, och ibland deltar
de i nätverket Hemmaföräldrars regionala träffar.
Snart väntar exempelvis en
dag på Mösseberg.
– I somras hade jag öppen
förskola här hemma när den
öppna förskolan i Brunn
hade stängt. Vi kunde vara

upp till fem, sex familjer, säger Karin.
För att få ekonomin att gå
ihop har familjen sett över
sina kostnader rejält. Här ingår inte utlandssemestrar eller dyra läsplattor, förklarar
de. Huslån, telefonabonnemang och TV-abonnemang
har inte valts av en slump. De
vuxna köper sällan nya kläder, och de tänker sig alltid
för innan de investerar i något nytt.
– Man får prioritera. Är det
till exempel jätteviktigt att
renovera just nu, eller kan
det vänta tills barnen är större? säger Henrik Sundvall.

Han och Karin är glada över
att bo i en kommun som har
vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag innebär att familjen
kan få 3 000 kronor per månad under den tid barnen är
mellan ett och tre år, förutsatt att barnen inte är inskrivna i barnomsorg.
Vårdnadsbidrag har fått kritik
för att vara en kvinnofälla.
Hur ser ni på det?
Henrik: – För mig är det naturligt att mamman stannar
hemma de första åren. Har
man satt barn till världen
tycker jag att man ska ta
hand om dem. Jag gör vad

jag kan för att dra in så
mycket pengar som möjligt
och samtidigt hinna umgås
med familjen.
Karin: – För mig är det inte
något problem. Jag kommer
att skriva i mitt CV att jag
har varit hemma med barnen länge, det är inget negativt i mitt yrke.
Trots vissa uppoffringar
känner de att de har valt rätt.
Samtidigt betonar de att alla
familjer är olika och att det
inte finns något rätt och fel.
Det som fungerar för dem
kanske är fel lösning för en
annan familj.

”

Det är en så kort
stund av livet de är
så här små känner
vi.
HENRIK SUNDVALL

– Jag känner att jag hinner
jobba i så många år, den här
tiden vill jag ta vara på, säger
Karin Frid.
Kajsa Kettil
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