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” Pappan hemma? 
Otänkbart!”

ÄLSKAR DU INTE dina barn, är en vanlig 
fråga i Schweiz. Heltidsarbetande mammor 
får räkna med att försvara sig. En del  
säger upp sig när mammaledigheten är slut 
och det är kärvt att ta sig in på arbetsmark
naden igen. Kampen om förskoleplatserna  
är hård och kösystemet är lite hursomhelst. 

– Det är en ond cirkel. När du går på jobb
intervju måste du säga att du har barnom
sorg. För att komma förbi kön behöver du 
samtidigt ha ett jobb. De föräldrar som är 
mest flexibla får platsen. Det lönar sig att 
vara angelägen och prata med ledningen,  
berättar svenska Camilla Bohman som just  
nu är hemmamamma på heltid.

Camilla hade turen att ha med sig en 
svensk föräldraförsäkring när hon flyttade  
till Schweiz med sin Fredrik år 2008.

– Vi hade länge pratat om att flytta utom
lands och Fredrik fick ett jobberbjudande  
när jag var gravid. Alexander var tre månader 
när flyttlasset gick så vi använde barnledig
heten för att prova på. Huset och bilen sålde 
vi, trots att vi inte visste hur det skulle bli.

Utan schweizisk utbildning var det svårt 
för Camilla att få jobb. 
Efter lite letande hittade 
hon en kurs som gjorde 
henne till HRassistent. Ett 
lyckligt sammanträffande 
gjorde att hon samtidigt 
fick en tillfällig anställning 
på ett finansanalysföretag.

– Jag var nästan säker  
på att jag var gravid med 
Noelle när kontraktet tog 

9%
av papporna och 83 
procent av mammorna 
med barn under sju år 
arbetar deltid i Schweiz.

GRAVID&BABY

slut. I samma veva var det på vippen att jag 
fick ett heltidsjobb. Vi ordnade plats på två 
olika förskolor för att jag skulle kunna jobba 
mer. Jobbet fick jag aldrig, men Alexander 
gick ändå i förskolan två dagar i veckan. Jag 

kände mig som en lyxhustru – njöt av gravidi
teten, fikade och städade.

Jag träffar Camilla på en av Svenska kyr
kans sångstunder. Det är skönt att dela en bit 
bekant vardag tillsammans – och ventilera 
tankar kring det ojämställda familjelivet.

När jag själv flyttade till min Daniel i 
Schweiz för fem år sedan bytte jag bort värl
dens bästa föräldraförsäkring och vabbande. 
Jag var tvungen att testa om vårt långdistans
förhållande fungerade utanför mysiga helg
frukostar och romantiska restaurangbesök. 

Under graviditeten konfronterades jag 
snabbt med verkligheten. Ville jag behålla 
jobbet kunde jag vara hemma med Samuel i 
ett halvår, fyra månaders mammaledighet 
och två månaders tjänstledighet för att sedan 
jobba 100 procent. Att Daniel skulle få ledigt 
för att ta hand om vår guldklimp var helt 
otänkbart.

Något som krånglar till den arbetande 
mammans vardag riktigt mycket är att ”vab
ba” inte finns. Schweiziska arbetsgivare tar 
för givet att någon annan än föräldrarna – till 

16 veckors mammaledigt
Kvinnor har rätt till 16 veckors betald föräld
raledighet. Pappor tillåts bara en dag ledigt, 
men generösa arbetsgivare ger fem dagar. 
Fast anställda kan inte bli uppsagda under 
graviditeten eller mammaledigheten. 
Arbetsrätten tillåter vård av sjukt barn upp  
till tre dagar vid varje sjuktillfälle, mot upp
visande av läkarintyg. I praktiken finns det 
ingenting som heter ”vård av sjukt barn” utan 
föräldrar måste själva sjukanmäla sig när de 
behöver stanna hemma.   

FÖRÄLDRALIV  
I SCHWEIZ

Fem dagars eftervård på bb
Sjukförsäkringen betalar förlossningen och 
de flesta stannar fem dagar eller mer på bb. 
En barnmorska gör hembesök de första tio 
dagarna efter sjukhusvistelsen. Hon hjälper 
till med första badet, kontrollerar att mam
man läker och att barnet går upp i vikt.

Förskola för 1 000 kr/dag
De flesta ställer sig i förskolekö när gravidi
teten är ett faktum. Någon platsgaranti finns 
inte. Varje dag kostar mellan 100 och 130 
schweizerfranc, motsvarande 750 till 1 000 
svenska kronor per dag. Det är svårt att få  
en plats fem dagar i veckan. Platsen måste 
betalas även om den inte utnyttjas, om  
familjen är på semester till exempel.

Kindergarten och skola
Det är obligatoriskt för alla barn att börja  
i kindergarten vid fyra, fem års ålder.  
Som de flesta skolor har kindergarten bara 
undervisning på förmiddagarna. Skollunch 
serveras inte (barnen går hem och äter).
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23% 
av landets mammor är 
hemma på heltid med 
barnen.

ELISABETH FORSLUND
Ålder: 34 år.
Familj: Gift med Daniel. Sonen 
Samuel, 18 månader.
Bor: Pfäffikon utanför Zürich, 
Schweiz sedan år 2007.
Gör: Frilansar som journalist. Samuel 
är på förskola två dagar i veckan.

Pappor får en dags föräldraledighet och sjuka barn är mammornas  
problem (en man som snyter näsor, absurt!). Möt svenskorna Elisabeth 
och Camilla i Schweiz – ett av västvärldens mest ojämställda länder.
av Elisabeth Forslund  foto Oliver Mack, Fredrik Bohman

”JAG KÄNDE MIG 
SOM EN 

LYXHUSTRU”

Journalisten Elisabeth 

kämpade för att maken 

Daniel skulle få vara 

hemma med Samuel.

Camilla trivs väldigt bra som hemmamamma 
till Alexander och Noelle i Schweiz.

CAMILLA BOHMAN
Ålder: 34 år.
Familj: Gift med Fredrik. 
Barnen Alexander, 4 år  
och Noelle, 8 månader.
Bor: Horgen utanför Zürich, 
Schweiz sedan år 2008.
Gör: Just nu hemma 
mamma på heltid. exempel mormor eller farmor – kan rycka in 

när barnen är febriga eller behöver hämtas 
från skolan, som dessutom ofta slutar vid 
lunchtid. Arbetar båda har många nanny, au 
pair eller så turas vänner om att lappa ihop 
vardagspusslet. Åttiotre procent av mammor
na jobbar deltid, så det finns i princip alltid  
någon som kan hjälpa till.

När Samuel började förskolan och förkyl
ningarna avlöste varandra tilläts Daniel  
konstigt nog inte vara hemma alls. Min ilska 
gjorde att han frågade igen. Med stöd av  
arbetsrätten har han nu rätt att vara hemma 
tre dagar åt gången – mot uppvisande av  
läkarintyg.

Camilla och Fredrik turades i stället om när 
Alexander var sjuk.

– Fredrik tog förmiddagen och gick till  
jobbet när jag kom hem vid halv två. Var jag 
tvungen att vara hemma fick jag ingen lön,  
så var mitt kontrakt, säger Camilla.

 För mig kändes vardagen utan mamma
nätverk snårig så jag sa upp mig och började 
frilansa. Tur var det, för Samuel var över ett 
år när han äntligen erbjöds en förskoleplats 
två dagar i veckan.

Camilla säger å sin sida att det var ett stort 
beslut att säga upp sig från det roliga jobbet 
på Ericsson i Lund, men att hon är nöjd. 
Familjen har högre standard med Fredriks 
heltidslön än när båda jobbade i Sverige.

– Livet som småbarnsmamma är som att  
ha semester eftersom solen skiner oftare här. 
Det finns inga tider att passa och alla är gla
da och nöjda. Det är rent och tryggt och 
schweizarna är hjälpsamma. Här finns inte 
samma stress och press som i Stockholm. Jag 
kan njuta av långa somrar, resa mycket och 
pyssla hemma. m

TVÅ SVENSKA MAMMOR I SCHWEIZ:
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