”Här sitter jag och
ruvar …”

Syrran,
är du där
inne?

Frys
äggen
– på
jobbet
Rädd att karriären ska frysa inne medan
du ammar? Snart kan du kanske lägga
barnafödandet på is, på jobbet. Trendigaste
löneförmånen just nu är äggfrysning.
”Mina frysta ägg är min investering”,
säger Ida, 36.
av Karin Herou foto Daniel Strandroth (Ida)
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rbetskläder, en extra
semestervecka – och
nedfrysning av dina
ägg. I oktober
berättade Apple och
Facebook om den annorlunda löneförmån som ska ge
kvinnor som jobbar hos dem möjlighet att koncentrera
sig på karriären utan att stressas av den biologiska
klockan. Fenomenet att friska kvinnor fryser in sina ägg
för att använda dem längre fram kallas social freezing,
och metoden har tidigare använts inom sjukvården, till
exempel av kvinnor med cancer.
Och Sverige hänger på, så nu är det fritt fram för arbetsgivare att erbjuda äggfrysning som skattefri förmån.
Företaget Benify är bland de första att anamma idén. De
hjälper också andra företag att administrera löneförmåner, och under 2015 räknar de med att ungefär 50
svenska kvinnor nappar på erbjudandet.
– Det är inte många, men det är en unik livsförändrande förmån, säger August von Sydow, förmånsexpert
på Benify.
För företaget kommer det att kosta ungefär 70 000
kronor per kvinna, och beroende på lön gör varje medarbetare en skattebesparing på 15 000–40 000.
Ida , 36, har alltid drömt om familj, men innan hon
skaffade barn ville hon utbilda sig och få ett fast jobb
med bra lön. Efter 12 års studier fick hon i fjol sitt första
fasta jobb – och i en kryofrys i Göteborg väntar 12 ägg,
nedfrusna till -196 grader.
De är hennes säkerhetslina för att få en familj i
framtiden.
– Jag ville inte kompromissa med min barnlängtan
och det här kändes som det vettigaste alternativet,
säger hon.
Äggfrysningen har gjort att hon inte stressat över vare
sig karriär eller barn. Att äggen finns där känns som en
extra trygghet, även om fertilitetsutredningen Ida gjort

”Min förhoppning är
att träffa någon som
vill bilda familj, men
kärleken måste få ta
tid. Då är äggfrysning
ett bra alternativ”
visade goda värden och läkarna sa att det ännu fanns tid
för henne att bli mamma på naturlig väg.
– Jag är singel och det här har framför allt gjort mig
lugnare när jag tänker på en framtida relation. Min
önskan och förhoppning är ju att träffa någon som vill
bilda familj med mig, men kärleken måste få ta tid, den
kan inte tvingas fram. Då är äggfrysningen en bra backup av två anledningar: dels om det visar sig vara svårt
att bli gravid, men också om jag inte skulle hinna träffa
någon innan klockan klämtat, säger Ida.
Men det finns inga garantier. Chansen att bli gravid
med den här metoden är cirka 15 procent per ägg, och
det behövs i snitt sex ägg för att få ett barn.
Ändå säger Ida att det kändes självklart att ta den
chansen. Hon har varit öppen med sitt val och reaktionen från familj och vänner har varit rakt igenom positiv.
– Jag får ofta stärkande kommentarer. Jag kör med
öppna kort både för min egen skull och för alla andra
kvinnor som lever med stor barnlängtan, men som inte
har rätt förutsättningarna just nu.
För en framtida partner berättar hon gärna att hon
har frysta ägg på lut.
– Barnfrågan har hög prioritet och är inget jag
kommer att kompromissa med, säger hon.
Att företag hjälper kvinnor att frysa ägg ser Ida som
bra hjälp på vägen för karriärkvinnor, och hon tycker
att både arbetsgivarna och kvinnorna vinner på det.

Skulle du frysa ägg för att göra karriär?
Malin Wellberg, 28,
mamma till Wilma, 2:
– Jag säger inte nej
till att frysa ägg, men är
man äldre när man skaffar barn tror jag att det
blir tuffare. Jag vill vara
en pigg förälder och
hoppas jag kan fortsätta kombinera föräldraskap och karriär när det
förhoppningsvis blir fler
barn i framtiden.

Linn De Miguel,
33, mamma till
Elroy, 3,5, och
Leenox, 1:
– Nej. Jag
prioriterar att
skaffa familj före
karriär. Men det är
helt klart en ovärderlig löneförmån
för dem som
faktiskt är karriärslystna.

Johanna Rastas, 32,
mamma till Gino,
8 och Lily, 2,5:
– Javisst, om jag
kände att jag måste
göra ett val mellan
karriär och barn.
Däremot kanske det
på lång sikt kan bli
ett bakslag för dem
som väljer att inte
använda sig av
förmånen.
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Samtidigt inser hon att det kan bli en stor press på
tjejer att skjuta upp familjeplanerna när möjligheten
finns.
I USA pågår en debatt om de privata företagens
roll i äggfrysningsbranschen. Vissa menar att de
överdriver chanserna att bli gravid och gör business
av kvinnors desperation. Företaget Eggbanxx
presentarar till exempel sina rabatterade äggfrysningserbjudanden på stora ”egg-freezing parties”,
dit intresserade kvinnor kan komma för att få information om hur behandlingen går till.
Nina Jansdotter, karriärcoach och mamma till två
tjejer, 16 resp 13, tycker att äggfrysning sänder
dubbla signaler.
– Kvinnor har blivit allt viktigare på arbetsmark-

naden och företagen ser äggfrysning som en investering. De vill ha fler kvinnor på viktiga positioner och
då krävs att de inte hamnar efter, som man kan göra
av en föräldraledighet. Men jag tycker ändå att det
är fel tänkt. Vi människor är inte maskiner som ska
tuffa på utan paus, man måste kunna få vara hemma
med barn och ändå kunna nå toppen, säger hon.
I sin vardag möter hon många som valts bort för
att de är just kvinnor i barnafödande ålder. Som
karriärcoach skulle hon inte rekommendera en
kvinna att frysa in ägg för att göra karriär, men hon
dömer inte dem som gör det.
– Det är en backup, och även om lösningen är
okonventionell så är det ett sätt att få in fler kvinnor
på chefsposter, säger hon.
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Från start har kvinnan cirka
400 000 äggceller i äggstockarna. Vid klimakteriet, i 50-årsåldern, är äggcellsdepån tom.
När man är 25 är chansen till
en spontan graviditet över 80
procent, medan den vid 35–39
års ålder sjunkit till 50 procent.
Chansen att bli gravid när man
är över 43 räknas som mycket
små.
Vid infrysning fryses äggcellerna mycket snabbt och
förvaras i behållare med flytande kväve i -196 grader.
Tekniken kallas vitrifikation.
Man räknar med cirka 15
procents chans till lyckad
graviditet för varje ägg.

Coachens bästa
kids- och karriärtips

Hitta ett flexibelt jobb där du
kan jobba hemifrån ibland, eller
starta eget.
Gå igenom veckan med din partner.
Vilka dagar måste du jobba och
vilka dagar skulle du kunna vabba?
Paxa vissa dagar.
Kom ihåg att du har rätt att
jobba 75 procent fram till det att
barnet fyller åtta år.
Visa din arbetsplats att du
fortfarande finns under föräldraledigheten. Var med på en kickoff,
ett möte eller ta med bebisen på fika.
Boka utvecklingssamtal med
din chef innan du börjar jobba
efter föräldraledigheten.
Behåll ditt jobbjag under
föräldraledigheten, gå en
kvällskurs, utveckla dig.

Källa: Nina Jansdotter, karriärcoach

Äggfakta

Källa: IVF Nordic

När vetenskapen nu formar
framtiden med möjlighet att
frysa ägg blickar vi stillsamt
tillbaka på tidigare sätt att hjälpa
kvinnor att stanna kvar i
karriären, efter att de fått barn:
Fram till 1984 fanns i Sverige
kommunala ”barnvårdare” som
kom hem till familjen och tog
hand om de sjuka barnen.
Nyligen föreslog ett par folkpartister ett återinförande av detta,
för att få bukt med vabbandet,
som enligt dem kostar samhället fem miljarder om året.
I Sverige har det förekommit
att företag satt upp improviserad barnomsorg på kontoret när
det varit mycket att göra,
exempelvis försäkringsbolaget
där gruppchefen på kundservice blev tillfällig förskolelärare under mellandagarna.
Här på mama har vi en lång
tradition av att ta med barnen
på jobbet. Tidningens grundare, Carina Nunstedt, ammade
sonen Oscar, i dag 11, i takt
med att de första numren.
Ett danskt universitet inrättade föris på universitetsområdet
och möjlighet att köpa med
familjens kvällsmat för att locka
fler kvinnliga forskare.
I amerikanska Silicon Valley
har attraktiv arbetskraft, förutom flexibel arbetstid, erbjudits
amningsrum, barnomsorg och
hjälp med adoptioner.

Bebben som
kom in från
kylen.
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