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Generaldirektörens förord 

Föräldraförsäkringens utformning sätter ramar för hur och när 

föräldrar kan använda sig av till exempel föräldrapenningen. Om 

regelverket för försäkringen ändras är det viktigt att följa upp 

reformen för att se om den har fått avsedd effekt på föräldrars 

beteende. 

Den här rapporten är en uppföljning av den reform som började gälla 

för barn födda år 2014. Reformen innebär bland annat att föräldrar 

kan spara högst 96 dagar med föräldrapenning efter att barnet har fyllt 

fyra år, och vid flerbarnsfödsel med ytterligare högst 36 dagar för 

varje barn utöver det första. Dessutom gjordes en tydlig uppdelning 

av dagar med olika ersättningsnivåer (dagtyper), där vardera föräldern 

kan använda 195 dagar med en ersättning på sjukpenningnivå och 45 

dagar med en ersättning på lägstanivå. 

En avsikt med reformen är att få föräldrar att ta ut fler dagar med 

föräldrapenning när barnet är litet och skicka en signal om att det här 

gäller både för mammor och för pappor. 

ISF:s analys visar att regeländringen har haft avsedd effekt. Föräldrar 

tar ut fler dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Och 

reformen har framför allt bidragit till att i stort sett alla grupper av 

pappor tar ut fler dagar oavsett föräldraparets utbildningsnivå, 

inkomst eller om de är inrikes eller utrikes födda. Det har i sin tur 

bidragit till ett något mer jämställt uttag. 

Rapporten är skriven av Susanne Fahlén (projektledare) och Mats 

Bengtsson. 

 

Göteborg mars 2020 

Marie Seijboldt
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Sammanfattning 

Den 1 januari 2014 infördes flera förändringar inom föräldra-

penningen. Bland annat infördes en gräns som innebär att föräldrar 

kan spara högst 96 dagar med föräldrapenning efter att barnet har  

fyllt fyra år. Dessutom delades dagarna tydligt upp i olika ersätt-

ningsnivåer (dagtyper), där vardera föräldern får 195 dagar med en 

ersättning på sjukpenningnivå (SGI-nivå) eller grundnivå, och  

45 dagar med en ersättning på lägstanivå. ISF har fått i uppdrag av 

regeringen att följa upp den genomförda reformen.  

Syfte och frågor 

Analysen syftar till att undersöka om reformen inom föräldra-

försäkringen har påverkat hur föräldrar använder dagar med 

föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Analysen svarar på 

följande frågor: 

– Har reformen haft någon effekt på uttaget av dagar med 

föräldrapenning, oavsett dagtyp, fram tills det att barnet har 

fyllt fyra år?  

– Har reformen haft någon effekt på mammors respektive 

pappors uttagsmönster av lägstanivådagar respektive dagar på 

SGI-nivå eller grundnivå?  

– Har reformen bidragit till ett mer jämställt uttag av dagar med 

föräldrapenning?  

Inom den första och sista frågan har vi även undersökt om reformen 

har haft olika effekt för olika sociodemografiska grupper av föräldrar, 

när det gäller föräldrarnas utbildningsnivå, inkomster och om de är 

inrikes eller utrikes födda. 
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Så har analysen genomförts 

Analyserna är baserade på data från Försäkringskassan. Populationen 

är föräldrar till barn födda under oktober–december år 2013 (före 

reformen), januari–mars år 2014 (efter reformen). Effekten av 

reformen skattas genom att ta hänsyn till skillnaden mellan grupperna 

efter reform och före reform.  

Perioden som vi har analyserat är barnets första 48 månader. 

Information om föräldrapenning är baserad på utbetalningsdata, det 

vill säga den månad som Försäkringskassan betalat ut ersättning för 

de uttagna dagarna.  

Undersökningen innehåller flera dimensioner som vi har analyserat  

ur olika perspektiv. En dimension är föräldratyperna uppdelat på kön, 

det vill säga om det rör sig om en- eller flerbarnsmammor, eller om 

en- eller flerbarnspappor. En annan dimension är de sociodemo-

grafiska faktorerna: föräldrars utbildningsnivå, föräldrars inkomstnivå 

samt om ena eller båda föräldern är inrikes eller utrikes född.  

ISF:s slutsatser och huvudresultat 

ISF anser att reformen har fått avsedda effekter. Föräldrar har 

anpassat sitt uttag till den nya 4-årsregeln. De tar ut fler dagar före 

barnets fyraårsdag än vad föräldrar till barn födda före reformen 

gjorde. Det här innebär att föräldrar inte längre sparar lika många 

dagar att ta ut efter det att barnet har blivit äldre än fyra år. Reformen 

har dessutom bidragit till att papporna har närmat sig mammornas 

uttag. 

Reformen har haft störst effekt på pappors uttag av 

föräldrapenning 

Reformen har bidragit till att öka uttaget av dagar med föräldra-

penning. Det är framför allt pappor som tar ut fler dagar med 

föräldrapenning fram tills det att barnet har fyllt fyra år. För en-  

och flerbarnspappor har reformen bidragit till ett ökat uttag med 

i genomsnitt runt 11 dagar. För enbarnsmammor har reformen 

bidragit till ett ökat uttag med i genomsnitt 4 dagar och för fler-

barnsmammor med i genomsnitt 2 dagar. 
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Analysen visar även att reformen har haft olika effekt för en- och 

flerbarnsmammor och en- och flerbarnspappor inom olika socio-

demografiska grupper. 

– För pappor har reformen bidragit till att nästan alla grupper  

av pappor tar ut fler dagar med föräldrapenning, oavsett 

föräldrarnas utbildning, inkomst och om de är inrikes eller 

utrikes födda. 

– Bland både en- och flerbarnsmammor ser vi störst ökning av 

uttagna dagar med föräldrapenning bland de utbildnings- 

inkomstgrupper samt grupper av inrikes eller utrikesfödda 

föräldrar som innan reformen tenderat att spara många dagar 

tills det att barnet har blivit äldre än fyra år. 

Reformen har haft störst effekt på mammors uttag av 

lägstanivådagar 

Reformen har påverkat mammors och pappors uttagsmönster på helt 

olika sätt.  

– För mammor som grupp är en stor del av deras ökade uttag  

av dagar med föräldrapenning lägstanivådagar. Både en- och 

flerbarnsmammor har ökat sitt uttag med lägstanivådagar men 

minskat sitt uttag av dagar på SGI-nivå eller grundnivå, jäm-

fört med mammor till barn födda före reformen. Reformens 

effekt är att enbarnsmammor tar ut knappt 10 fler lägstanivå-

dagar och att flerbarnsmammor tar ut nära 8 fler lägstanivå-

dagar. Men båda grupperna har minskat uttaget av dagar på 

SGI-nivå eller grundnivå med ungefär 6 dagar. 

– Reformen har haft en mindre effekt på pappornas uttag av 

lägstanivådagar. Både en- och flerbarnspappor tar ut drygt  

2 fler lägstanivådagar. Papporna har i stället främst ökat sitt 

uttag av dagar på SGI-nivå eller grundnivå, jämfört med 

pappor till barn födda före reformen. Reformens effekt är att 

både en- och flerbarnspappor tar ut runt 8 fler dagar på SGI-

nivå eller grundnivå. 
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Reformen har bidragit till ett mer jämställt uttag av dagar med 

föräldrapenning  

Även om mammor fortfarande tar ut merparten av dagar med 

föräldrapenning, visar vår analys att reformen bidragit till en viss 

förändring mot ett mer jämställt uttag av dagar med föräldrapenning. 

Reformens effekt på pappors andel av antalet uttagna dagar med 

föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag är runt 2 procentenheter. 

Det innebär att pappor i genomsnitt har närmat sig mammors uttag av 

dagar med föräldrapenning med cirka 10 dagar.  

Effekten på det jämställda uttaget ser olika ut för olika sociodemo-

grafiska grupper. I vissa fall har reformen haft tydligast effekt bland 

de grupper av pappor som redan före reformen tog ut en större del av 

föräldrapenningen. Det gäller bland annat enbarnspappor i par där 

båda har eftergymnasial utbildning, enbarnspappor i par där endast 

pappan har en hög inkomst, samt bland flerbarnspappor i par där 

enbart mamman är utrikes född. 

I andra fall har reformen haft tydligast effekt bland de grupper av 

pappor som tenderar att ta ut en mindre del av föräldrapenningen. Det 

gäller bland annat en- och flerbarnspappor i par där båda har högst 

gymnasial utbildning, flerbarnspappor i par där båda har låg inkomst 

och enbarnspappor i par där båda är utrikes födda. 

Reformen har inte bidragit till ett mer jämställt uttag av lägstanivå-

dagar. Pappors andel av det totala uttaget av lägstanivådagar har 

snarare minskat. 

Reformens olika delar kan ha påverkat olika föräldrar på olika sätt 

Orsaken till att föräldrar tar ut fler dagar med föräldrapenning och 

lägstanivådagar fram till barnets fyraårsdag kan se olika ut för 

mammor och pappor. Eftersom reformen består av flera delar, 

nämligen den nya 4-årsgränsen och en tydlig uppdelning av dagar  

på olika dagtyper, har det inte varit möjligt för oss att identifiera 

vilken del som haft störst effekt och på vilken grupp.  

Det är rimligt att anta att 4-årsregeln har haft störst inverkan på de 

grupper av föräldrar som annars tenderar att spara fler dagar tills att 

barnet blivit äldre, för att använda dessa dagar för att till exempel 

förlänga sommar- och vinterledigheter. Och den tydliga uppdelningen 

av dagtyper kan däremot ha haft en tydligare inverkan på de grupper 
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av föräldrar där papporna tenderar att endast ta ut en liten del och 

mammorna den största delen av föräldrapenningen. För den här 

gruppen kan uppdelningen av dagtyper ha ökat föräldrarnas kunskap 

om pappors rätt till föräldrapenningen. 

Mammor som grupp tar fortfarande ut merparten av dagar med 

föräldrapenning. Och en konsekvens av reformen, som bidragit till  

att pappor har ökat sitt uttag av dagar med en ersättning på SGI-nivå 

eller grundnivå, är att mammor nu i genomsnitt får en något lägre 

ersättning för i stort sett samma antal dagar. 
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1 Inledning 

Förändringar i reglerna för föräldraförsäkringen har i flera fall visat 

sig påverka hur föräldrar använder dagar med föräldrapenning och 

fördelar dagar sinsemellan.
1
 Den 1 januari 2014 infördes flera för-

ändringar inom föräldrapenningen, som bland annat syftade till att 

förändra hur föräldrar använder den. ISF har fått i uppdrag av 

regeringen att följa upp den genomförda reformen.
2
  

I och med 2014 års reform infördes bland annat en gräns som gör att 

föräldrar kan spara högst 96 dagar med föräldrapenning till efter att 

barnet har fyllt fyra år. Detta gäller även vid flerbarnsfödsel men med 

ytterligare högst 36 dagar för varje barn utöver det första.
3
 Enligt 

tidigare regelverk fanns inte en sådan gräns.  

Ytterligare en regeländring är att dagarna tydligt har deltat upp i olika 

ersättningsnivåer (dagtyper). Vardera föräldern får nu 195 dagar med 

en ersättning på sjukpenningnivå och 45 dagar med en ersättning på 

lägstanivå (180 kronor per dag).
4
 Enligt tidigare regler var lägstanivå-

dagarna inte uppdelade. 

                                                      
1 Se Duvander A.-Z. och Johansson M., Parental leave use for different fathers: a study of the 

impact of three Swedish parental leave reforms. Fatherhood in the Nordic Welfare States. 

Redaktör: Eydal, G. B. och Rostgaard, T., Policy Press, 2016, s. 347–369. Duvander A.-Z. och 

Johansson M., What are the effects of reforms promoting fathers’ parental leave use? Journal 
of European Social Policy 2012;22(3):319–330; Ekberg J. m.fl., Parental leave – A policy 

evaluation of the Swedish “Daddy-Month” reform. Journal of Public Economics 

2013;97:131–143; Eriksson R., Parental Leave in Sweden: The Effects of the Second Daddy 
Month, Working Paper 9/2005. Institutet for social forskning, Stockholms universitet; 

Försäkringskassan, Jämställd föräldraförsäkring. Socialförsäkringsrapport 2019:2; ISF, Ett 

jämställt uttag? Rapport 2012:4; ISF, Höjd grundnivå i föräldrapenningen. Rapport 2016:1. 
2 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för socialförsäkringen, 

S2017/07303/RS(delvis). 
3 12 kap. 12 § tredje stycket socialförsäkringsbalken. 
4 12 kap 15 § socialförsäkringsbalken. 
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En avsikt med reformen är att förändra såväl mammors som pappors 

uttagsmönster både när det gäller föräldrapenning baserad på den 

sjukpenninggrundade inkomsten (SGI-nivå) eller grundnivå och 

lägstanivådagar. Syftet är att uttaget av dagar med föräldrapenning 

ska koncentreras till barnets yngre år. Därmed ska barn få en tidig och 

nära anknytning till båda föräldrarna.
5
 Ytterligare en avsikt är att 

skapa förutsättningar för ett mer jämställt uttag och att tydliggöra 

föräldrarnas lika rätt till föräldrapenning.
6
  

I förarbetena till reformen understryks att det är just under barnets 

yngre år som barnet som mest behöver omvårdnad på heltid och 

under en längre period.
 
Det framhålls även att reformen är en signal 

om att båda föräldrarna bör förlägga huvuddelen av sin föräldra-

ledighet under barnets tidiga levnadsår. Bakgrunden till detta är att 

män tenderar att använda sin del av föräldrapenningen när barnet har 

blivit lite äldre.
7
  

I förarbetena motiveras likafördelningen av dagtyper mellan 

föräldrarna med att det kommer att bidra till ett jämställt uttag av 

föräldrapenning och att likafördelningen tydliggör att föräldrarna har 

lika rätt till förmånen.
8
 Innan reformen kunde den förälder som tog ut 

föräldrapenning först påverka vilken dagtyp som fanns kvar för den 

andra föräldern. Det kunde få konsekvensen att en mamma, efter att 

pappan avstått dagar som inte är reserverade för honom, tog ut dagar 

på i huvudsak SGI-nivå. Och för pappan återstod då, med undantag 

av de reserverade dagarna, dagar på i huvudsak lägstanivå.
9
 Den 

tydliga uppdelningen av dagtyper ger föräldrarna lika möjlighet att 

bestämma över på vilken nivå de vill ta ut föräldrapenning.10 

En tredje förändring innebär att tiden för att ta ut föräldrapenning 

förlängdes fram tills dess att barnet fyller 12 år, eller när barnet slutar 

årskurs fem i grundskolan.
11

 Den tidigare gränsen var 8 år, eller när 

barnet slutar årskurs ett i grundskolan.
12

 Den här förändringen 

                                                      
5 Prop. 2013/14:4, Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen, s. 26–27. 
6 Prop. 2013/14:4, s. 17. 
7 Prop. 2013/14:4, s. 26–27. 
8 Prop. 2013/14:4, s. 17. 
9 Prop. 2013/14:4, s. 16. 
10 Prop. 2013/14:4, s. 16–17. 
11 12 kap 13 § socialförsäkringsbalken. 
12 12 kap 13 § socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2014. 
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granskar vi inte eftersom det ännu inte har hunnit gå tillräckligt lång 

tid för att kunna undersöka effekter av att den bortre tidsgränsen.  

Reformen omfattar endast föräldrar till barn som har fötts efter den 

1 januari 2014. 

1.1 Syfte och frågor 

Syftet med analysen är att undersöka om reformen inom föräldra-

försäkringen har påverkat hur föräldrar använder dagar med föräldra-

penning. Vi studerar effekterna både av den nya 4-årsgränsen och av 

uppdelningen av lägstanivådagar. Vår uppföljningsperiod är fram till 

dess att barnet har fyllt fyra år. Mer specifikt svarar analysen på 

följande frågor: 

– Har reformen haft någon effekt på uttaget av dagar med 

föräldrapenning, oavsett dagtyp, fram tills det att barnet har 

fyllt fyra år?  

– Har reformen haft någon effekt på mammors respektive 

pappors uttagsmönster av lägstanivådagar respektive dagar på 

SGI-nivå eller grundnivå?  

– Har reformen bidragit till ett mer jämställt uttag av dagar med 

föräldrapenning?  

Inom den första och sista frågan undersöker vi även om reformen haft 

olika effekt för olika sociodemografiska grupper av föräldrar, när det 

gäller föräldrarnas utbildningsnivå, inkomster och om de är inrikes 

eller utrikes födda. 
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Kort om reglerna för föräldrapenningen 

För barn födda år 2012–2014 har föräldrarna rätt till föräldrapenning under 
totalt 480 dagar, givet att en förälder uppfyller vissa villkor för 
försäkringen.  

I 390 av 480 dagar lämnas föräldrapenning som är baserad på den sjuk-
penninggrundande inkomsten eller grundnivå. Villkoret för att vara 
berättigad till den sjukpenninggrundade ersättningsnivån är att föräldern 
varit försäkrad för ett visst belopp under minst 240 dagar före beräknad 
förlossning. Ersättningsnivån är knappt 80 procent av den sjukpenning-
grundande inkomsten. Dagar med föräldrapenning som är baserade på den 
sjukpenninggrundande inkomsten benämns i rapporten som dagar på SGI-
nivå.  

Om en förälder inte har haft någon inkomst, eller en mycket låg inkomst, 
får hen ersättning på grundnivå. För barn födda under år 2012 var grund-
nivån 180 kronor per dag och för barn födda från och med 1 januari 2013 
var grundnivån 225 kronor per dag. År 2016 höjdes grundnivån till 250 
kronor per dag. 

För resterande 90 dagar lämnas föräldrapenning på lägstanivå (180 kronor 
om dagen). Dessa dagar benämns som i rapporten som lägstanivådagar. 

Föräldrapenningen är uppdelad så att föräldrar med gemensam vårdnad 
har rätt till 240 dagar var, om varje förälder uppfyller vissa villkor för 
försäkringen.  

Vid tvillingfödsel betalas föräldrapenning ut under ytterligare 90 dagar på 
SGI- eller grundnivå och 90 lägstanivådagar. För varje barn utöver det andra 
betalas föräldrapenning ut under ytterligare 180 dagar på SGI-nivå. 

Den 1 januari 2014 infördes en gräns som innebär att föräldrar får spara 
högst 96 dagar med föräldrapenning till efter att barnet har fyllt fyra år, 
och vid flerbarnsfödsel ytterligare högst 36 dagar för varje barn utöver det 
första.  

En andra regeländring är att dagarna tydligt har delats upp på olika dag-
typer. Vardera föräldern har rätt till 195 dagar på SGI- eller grundnivå och 
45 lägstanivådagar, om föräldern uppfyller vissa villkor för försäkringen.  

En tredje ändring innebär att tiden för att ta ut föräldrapenning förlängs 
fram tills dess att barnet fyller 12 år, eller när barnet slutar årskurs fem i 
grundskolan. Den tidigare gränsen var 8 år, eller när barnet slutar årskurs 
ett i grundskolan. 
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1.2 Analysens genomförande 

I det här avsnittet beskriver vi övergripande hur analysen är genom-

förd och vilken data och metod vi använt. En mer detaljerad metod-

beskrivning finns i bilaga 1.  

Analyserna bygger på data från Försäkringskassans analysdatabaser 

STORE och MiDAS. Populationen är föräldrar till barn födda under 

perioderna oktober–december år 2013, januari–mars år 2014, 

oktober–december år 2012 och januari–mars år 2013. Information  

om föräldrapenning är baserad på utbetalningsdata, det vill säga den 

månad som Försäkringskassan betalat ut ersättning för de uttagna 

dagarna. Det innebär att när vi skriver om antal uttagna dagar av 

föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag så är det antalet ut-

betalade dagar som avses. 

Vi har använt samma analysstrategi som använts i tidigare studier  

av reformer inom föräldraförsäkringen.
13

 Denna strategi bygger på  

att införandet av den aktuella reformen kan liknas vid ett naturligt 

experiment.
14

 Vi använder oss således av liknande analysmetod att 

utvärdera effekten av 2014 års reform som använts för att utvärdera 

andra reformer inom föräldraförsäkringen. 

Den aktuella reformen fick till följd att föräldrar som fick barn strax 

före reformen och strax efter reformen omfattas av olika regler för 

hur föräldrapenningen kan tas ut. Men även om den här situationen 

kan liknas vid ett naturligt experiment kan en del av den observerade 

skillnaden ändå bero på att det finns skillnader i föräldrarnas socio-

demografiska egenskaper (till exempel ålder, utbildning, inkomst,  

om de är inrikes eller utrikes födda och boendeort). Skillnaderna kan 

alltså bero på att föräldrar som får barn tidigt på året skiljer sig åt från 

föräldrar som får barn vid slutet av ett år, vilket tidigare forskning har 

visat.
15

 För att rensa bort denna säsongsvariation har vi i den statis-

tiska analysen även inkluderat föräldrar till barn födda under samma 

                                                      
13 Se till exempel Ekberg J. m.fl., Parental leave – A policy evaluation of the Swedish “Daddy-

Month” reform. Journal of Public Economics 2013;97:131–143; Eriksson R., Parental Leave 

in Sweden: The Effects of the Second Daddy Month, Working Paper 9/2005. Institutet for 
social forskning, Stockholms universitet; Försäkringskassan, Jämställd föräldraförsäkring. 

Socialförsäkringsrapport 2019:2; ISF, Ett jämställt uttag? Rapport 2012:4.  
14 Rosenzweig M. A. och Wolpin K. I,’Natural’ natural experiments in economics. Journal of 

Economic Literature 2000;38:827–874. 
15 Dahlberg J. och Andersson G., Changing seasonal variation in births by sociodemographic 

factors: a population-based register study. Human Reproduction Open 2018;4:1–8. 
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månader ett år före införandet av reformen. I analyserna tar vi även 

hänsyn till andra faktorer, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, 

inkomst, arbetssektor och om någon av föräldrarna är utrikes född 

(för en utförligare beskrivning, se bilaga 1, avsnitt Variabler och 

bilaga 2, Tabell B.1 och Tabell B.2).
 

Genomgående i rapporten används kategorierna före reformen och 

efter reformen. Före reformen inkluderar föräldrar till barn födda i 

oktober–december år 2013, precis innan reformen trädde ikraft. Efter 

reformen inkluderar föräldrar till barn födda i januari–mars år 2014, 

alltså efter att reformen trätt ikraft.  

I alla delar av rapporten analyseras män och kvinnor i separata 

modeller, eftersom deras uttag av dagar med föräldrapenning skiljer 

sig åt. Även förstagångsföräldrar och föräldrar som redan har barn 

analyseras i separata modeller av liknande anledning, det vill säga att 

uttaget av dagar med föräldrapenning kan se olika ut för olika grupper 

av mammor respektive grupper av pappor som fått sitt första barn och 

mammor respektive pappor som redan har barn.
16

 Vi kallar dessa två 

grupper för enbarnsföräldrar och flerbarnsföräldrar. 

Undersökningen innehåller flera dimensioner som vi har analyserat ur 

olika perspektiv. En dimension är föräldratyperna uppdelat på kön, 

det vill säga om det rör sig om en- eller flerbarnsmammor, eller om 

en- eller flerbarnspappor. En annan dimension är de sociodemo-

grafiska faktorerna: föräldrars utbildningsnivå, föräldrars inkomstnivå 

samt om ena eller båda föräldern är inrikes eller utrikes född.  

I presentationen av resultaten har antalet tabeller medvetet reducerats 

för att underlätta läsningen av rapporten. Underlaget till de figurer 

som presenteras och ytterligare deskriptiv statistik om föräldrarna 

finns i bilaga 2. 

1.3 Avgränsning 

I den här analysen har vi enbart studerat effekter av reformen, 

avseende 4-årsgränsen och uppdelningen av dagtyper, fram till den 

                                                      
16 Se Sundström M. och Duvander A.-Z., Gender Division of Childcare and the Sharing of 

Parental Leave among New Parents in Sweden. European Sociological Review 
2002;18(4):433–447. 
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månad få barnet fyller fyra år. Det beror på att det ännu är för tidigt 

att se några eventuella effekter av den nya bortre tidsgränsen.  

Vi har avgränsat analyserna till olikkönade föräldrar som bodde ihop 

inom 6 månader efter barnets födelse och där minst en av föräldrarna 

har tagit ut minst en dag med föräldrapenning när barnet fyllt fyra år. 

En ytterligare avgränsning är att vi endast undersöker uttagsmönster 

hos föräldrar vars barn är födda i Sverige och inte är adopterade. 

Orsaken till avgränsningarna är att förutsättningarna och villkoren för 

att använda sig av föräldrapenningen ser något annorlunda ut för de 

grupper som vi inte har inkluderat. Till exempel har en tidigare studie 

visat att föräldrar med utrikes födda barn använder föräldrapenningen 

på ett annat sätt än med föräldrar med inrikes födda barn.
17

 Dessutom 

infördes den 1 juli 2017 en begränsning av antalet dagar med 

föräldrapenning för barn som blir bosatta i Sverige och som har fyllt 

1 år.
18

 

1.4 Rapportens disposition 

Kapitel 2 redogör för reformens effekt på föräldrars uttag av dagar 

med föräldrapenning, oavsett dagtyp. Kapitlet beskriver även om 

reformen haft olika effekt för olika sociodemografiska grupper av 

mammor och pappor.  

I kapitel 3 redogör vi för om reformen haft någon effekt på föräldrars 

uttagsmönster avseende olika dagtyper (dagar på SGI-nivå eller 

grundnivå och lägstanivådagar).  

I kapitel 4 redogör vi för om reformen haft någon påverkan på 

fördelningen av dagar med föräldrapenning. Vi undersöker om uttaget 

har blivit mer jämställt och om pappans andel av det totala uttaget av 

dagar med föräldrapenning skiljer sig åt mellan olika sociodemo-

grafiska grupper.  

I kapitel 5 presenterar våra slutsatser.

                                                      
17 Försäkringskassan, Outnyttjad föräldrapenning – En studie om föräldrapenningdagar som 

inte har använts. Socialförsäkringsrapport 2010:14. 
18 12 kap 12 § andra stycket socialförsäkringsbalken. 
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2 Reformens effekt på föräldrars 

uttag av dagar med föräldrapenning 

I det här kapitlet redogör vi för hur 2014 års reform har påverkat hur 

mammor och pappor tar ut sina dagar med föräldrapenning fram till 

barnets fyraårsdag, oavsett dagtyp. Vi redovisar även om reformen 

har påverkat olika sociodemografiska grupper av föräldrar på olika 

sätt. Vi har undersökt olika grupper utifrån föräldrars utbildningsnivå, 

föräldrars inkomster och om föräldrarna är inrikes eller utrikes födda.  

Genomgående använder vi begreppen före reformen och efter 

reformen. Före reformen gäller föräldrar till barn födda i oktober–

december år 2013. Efter reformen gäller föräldrar till barn födda i 

januari–mars år 2014.  

Resultatet visar att reformen har bidragit till att öka uttaget av dagar 

med föräldrapenning. Det är framför allt papporna som tar ut fler 

dagar med föräldrapenning fram tills det att barnet har fyllt fyra år.  

Resultatet visar även att reformen har haft olika effekt för en- och 

flerbarnsmammor och en- och flerbarnspappor inom olika 

sociodemografiska grupper. 

– För pappor har reformen bidragit till att nästan alla grupper av 

pappor tar ut fler dagar med föräldrapenning, oavsett socio-

demografisk grupp. 

– Bland både en- och flerbarnsmammor ser vi störst ökning av 

uttagna dagar med föräldrapenning bland de utbildnings-, 

inkomstgrupper och grupper av inrikes eller utrikesfödda 

föräldrar som tenderar att spara dagar tills det att barnet blivit 

äldre än fyra år. 
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2.1 Uttaget har ökat under det år som barnet 

fyller fyra år 

Det här avsnittet sätter in reformen i ett vidare tidsperspektiv genom 

att beskriva den generella trenden när det gäller hur föräldrar tar ut 

dagar med föräldrapenning. Vi redovisar hur mammor respektive 

pappor har tagit ut dagar med föräldrapenning för barn födda under 

åren 2005–2014.  

Vår genomgång visar en generell trend mot att mammor som grupp 

har minskat sitt uttag och att pappor som grupp har ökat sitt uttag av 

dagar med föräldrapenning för barn födda under åren 2005–2013. 

Men för barn födda år 2014 har uttaget av dagar med föräldrapenning 

ökat både för mammor och för pappor. Det är främst under det år som 

barnet fyller fyra år som ökningen har skett.  

Trenden visar att mammor till barn födda år 2014 tar ut färre dagar 

med föräldrapenning under barnets första två levnadsår, men fler 

dagar under det år när barnet uppnår fyra år, jämfört med mammor till 

barn födda under tidigare år (Figur 2.1).  

Trenden visar även att pappor som grupp tar ut fler dagar med 

föräldrapenning fram tills det att barnet uppnått fyra år. Ökningen tar 

extra fart för pappor till barn födda år 2014. Pappor till barn födda år 

2014 tar i genomsnitt ut fler dagar med föräldrapenning, jämfört med 

pappor till barn födda åren innan. Den ökningen är tydligast under det 

år när barnet uppnår fyra år (Figur 2.1).  
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Figur 2.1. Genomsnittligt uttag av dagar med föräldrapenning när 

barnet uppnått en viss ålder, för barn födda 2005–2014.
19

 

a) Mammor b) Pappor 

  
 

 
 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Minskningen av mammors uttag av dagar med föräldrapenning och 

den parallella ökningen av pappors uttag för barnets första levnadsår 

är en del av en generell trend. Men ökningen av både mammors och 

pappors uttag av dagar med föräldrapenning under det år som barnet 

fyller fyra år är ett brott i den generella trenden. I vilken utsträckning 

det förändrade uttaget är en effekt av 2014 års reform redogör vi för i 

följande avsnitt. 

2.2 Störst effekt på papporna uttag av dagar 
med föräldrapenning  

I det här avsnittet redogör vi för hur reformen har påverkat mammors 

och pappors uttag av dagar med föräldrapenning fram till barnets 

fyraårsdag. Vi har undersökt reformens effekt när hänsyn tagits till 

                                                      
19 Försäkringskassans webbplats: www.forsakringskassan.se/statistik/barn-

familj/foraldrapenning, hämtad den 2 oktober 2019. 
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säsongsvariation och flera bakgrundsfaktorer (se bilaga Tabell B.1 

och Tabell B.2). 

Analysen visar att reformen har bidragit till att öka uttaget av dagar 

med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Det är framför allt 

papporna som tar ut fler dagar med föräldrapenning fram tills det att 

barnet har fyllt fyra år, jämfört med pappor till barn födda före 

reformen.  

För enbarnsmammor är effekten av reformen nära 4 dagar. För 

flerbarnsmammor är effekten av reformen 2 dagar (Tabell 2.1).  

Det betyder att både en- och flerbarnsmammor till barn födda efter 

reformen i genomsnitt tar ut fler dagar fram till barnets fyraårsdag. 

Effekten av reformen är tydligare bland enbarnsmammor än bland 

flerbarnsmammor, där effekten inte är statistiskt signifikant. 

För pappor ser vi en större effekt än för mammorna. Effekten av 

reformen är runt 11 dagar för både en- och flerbarnspappor (Tabell 

2.1). Det betyder att både en- och flerbarnspappor till barn födda efter 

reformen i genomsnitt tar ut runt 11 fler dagar fram tills det att barnet 

har fyllt fyra år (Tabell 2.1). Reformen har alltså påverkat enbarns-

pappors och flerbarnspappors uttag av dagar med föräldrapenning 

ungefär lika mycket. 

Tabell 2.1. Effekten av reformen och observerade medelvärden av 

föräldrars uttag av dagar med föräldrapenning för barn 

födda före och efter reformen, när barnet uppnått fyra år 

 

Före reform Efter reform Reformeffekt 

Enbarnsföräldrar 
  

  

Mammor 276,3 278,4 3,8 * 

Pappor 96,7 107,4 10,6 *** 

Flerbarnsföräldrar 

  

   

Mammor 291,8 291,1 2,0   

Pappor 80,3 90,4 11,2 *** 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. Före reform=barn födda i oktober–december 2013; 

Efter reform=barn födda i januari–mars 2014. Se även bilaga Tabell B.3. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Reformen har bidragit till att föräldrar sparar, eller att framför allt 

pappor överlåter färre dagar till mamman, efter att barnet har fyllt 

fyra år.  

De genomsnittliga uttagen (se Tabell 2.1) tyder på att 

enbarnsföräldrar till barn födda efter reformen i genomsitt har 94 

dagar med föräldrapenning kvar efter att barnet har fyllt fyra år. 

Flerbarnsföräldrar har i genomsnitt knappt 99 dagar kvar. Det är 

något fler dagar än de 96 dagar som den nya 4-årsregeln tillåter att 

föräldrar kan spara till efter att barnet har fyllt fyra år. Men det här är 

inte det samma som att inga eller enbart fyra dagar fryser inne och 

därmed inte kommer att tas ut efter barnets fyraårsdag. Sett enbart till 

de föräldrar som har fler än  

96 dagar kvar efter barnets fyraårsdag är det för enbarnsföräldrar, 

som fått barn det första kvartalet 2014, i genomsnitt 17 dagar som 

fryser inne. För flerbarnsföräldrar, som fått barn under samma period, 

är det i genomsnitt 21 dagar som inte kan tas ut efter barnets fyraårs-

dag. Andelen som förlorar dagar är nära 36 procent av enbarns-

föräldrarna och drygt 39 procent av flerbarnsföräldrarna (se bilaga 

Tabell B.4). 

I nästa avsnitt redogör vi närmare för om reformen har påverkat olika 

grupper av föräldrar på olika sätt. 
 

2.3 Reformen har bidragit till ett ökat uttag 

bland grupper som ofta tar ut färre dagar  

I det här avsnittet redogör vi för hur reformen har påverkat mammor 

och pappor inom olika sociodemografiska grupper när det gäller hur 

de tar ut dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Vi 

studerar effekten på uttaget av dagar med föräldrapenning bland 

föräldrar med olika utbildningsnivå, inkomst och om föräldrarna är 

inrikes eller utrikes födda. Tidigare studier har visat att föräldrar i 
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olika sociodemografiska grupper använder föräldrapenningen på 

olika sätt.
20

 

Analysen visar att reformen har påverkat en- och flerbarnsmammor 

och en- och flerbarnspappor inom olika sociodemografiska grupper 

på olika sätt. 

– För pappor har reformen bidragit till att nästan alla grupper av 

pappor, oavsett sociodemografisk tillhörighet, har ökat sitt 

uttag av dagar med föräldrapenning, men att effekten av 

reformen i antal dagar varierar mellan olika sociodemo-

grafiska grupper av en- och flerbarnspappor. 

– För en- och flerbarnsmammor har reformen bidragit till ett 

ökat uttag framför allt bland dem i par där båda eller enbart 

den ena föräldern har hög utbildning. Det är de utbildnings-

grupper som vanligtvis tar ut minst antal dagar fram till 

barnets fyraårsdag. Bland enbarnspappor har reformen 

bidragit till störst ökning av uttaget av dagar med föräldra-

penning bland dem i par där båda har eftergymnasial utbild-

ning. Det är den utbildningsgrupp av enbarnspappor som 

vanligtvis tar ut flest dagar med föräldrapenning.  

– Reformen har även bidragit till att en- och flerbarnsföräldrar i 

par där båda har en hög inkomst tar ut fler dagar med föräldra-

penning. Så ser det ut för både mammor och pappor. Det här 

är den inkomstgrupp som tidigare tenderade att spara dagar 

tills barnet blivit äldre.  

– Reformen har också bidragit till att både en- och flerbarns-

mammor i par där båda är inrikes födda tar ut fler dagar med 

föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Den gruppen av 

mammor har tidigare sparat en del av dagarna tills det att 

barnet blivit något äldre. Men nu tar de ut dagarna tidigare. 

                                                      
20 Se till exempel Duvander A.-Z. och Viklund I., Kvinnors och mäns föräldraledighet. SOU 

2014:28, Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser, s. 23–61; Eriksson 
H., Taking Turns or Halving It All: Care Trajectories of Dual-Caring Couples, European 

Journal of Population 2019;35:191–219; Eriksson H., Fathers and Mothers Taking Leave 

from Paid Work to Care for a Child – Economic Considerations and Occupational 
Conditions of Work. Stockholm Research Reports in Demography 2018:12; 

Försäkringskassan, Föräldrapenning – Båda föräldrarnas försäkring? 

Socialförsäkringsrapport 2011:13; Försäkringskassan, Outnyttjad föräldrapenning – En studie 
om föräldrapenningdagar som inte har använts. Socialförsäkringsrapport 2010:14. 
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För enbarnspappor är effekten av reformen tydligast bland 

dem i par där båda är utrikes födda, vilket är den grupp som 

vanligtvis tar ut minst antal dagar med föräldrapenning fram 

till barnets fyraårsdag. 

 Reformen har haft en tydlig effekt bland 2.3.1
mammor där någon av föräldrarna har hög 

utbildning 

Mammor och pappor inom de flesta utbildningsgrupperna tar ut  

fler dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Men 

storleken på denna ökning varierar mellan en- och flerbarnsmammor 

och mellan en- och flerbarnspappor samt mellan olika utbildnings-

grupper. 

Bland enbarnsmammor är effekten av reformen tydligast bland dem i 

par där båda eller enbart mamman har eftergymnasial utbildning. För 

den gruppen motsvarar effekten ett ökat uttag av dagar med föräldra-

penning på nära 7 respektive nära 15 dagar (Figur 2.2a). De här två 

utbildningsgrupperna av enbarnsmammor tar i genomsnitt ut minst 

antal dagar med föräldrapenning både före och efter reformen, jäm-

fört med övriga inkomstgrupper (bilaga Tabell B.5).  

Bland flerbarnsmammor är reformens effekt tydligast i par där båda 

eller enbart pappan har eftergymnasial utbildning. För de grupperna 

motsvarar effekten ett ökat uttag med drygt 12 dagar respektive 13 

dagar (Figur 2.2a). Flerbarnsmammor i par där båda har efter-

gymnasial utbildning tar i genomsnitt ut minst antal dagar med 

föräldrapenning både före och efter reformen, jämfört med övriga 

inkomstgrupper (bilaga Tabell B.5). 

Bland enbarnspappor är effekten av reformen tydligast bland dem  

i par där båda har eftergymnasial utbildning. För den gruppen mot-

svarar effekten ett ökat uttag med drygt 15 dagar (Figur 2.2b). Den 

här gruppen tar i genomsnitt ut flest dagar med föräldrapenning innan 

barnet har fyllt fyra år både före och efter reformen, jämfört med 

övriga utbildningsgrupper (bilaga Tabell B.5). Men även bland 

enbarnspappor i par där båda har högst gymnasial utbildning är 

reformens effekt tydlig. För den gruppen motsvarar effekten ett ökat 

uttag på nära 10 dagar (Figur 2.2b). Den här gruppen tar i genomsnitt 
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ut minst antal dagar med föräldrapenning både före och efter 

reformen, jämfört med övriga utbildningsgrupper (bilaga Tabell B.5). 

Bland flerbarnspappor är effekten av reformen likartad för de flesta 

utbildningsgrupperna. Men vi kan notera en marginellt större effekt 

för flerbarnspappor i par där båda har högst gymnasial utbildning. För 

den gruppen motsvarar effekten ett ökat uttag på nära 13 dagar (Figur 

2.2b). Den här gruppen tar i genomsnitt ut minst antal dagar med 

föräldrapenning innan barnet har fyllt fyra år både före och efter 

reformen, jämfört med övriga utbildningsgrupper (bilaga Tabell B.5). 

Vi ser en likartad effekt av reformen bland flerbarnspappor i par där 

båda har eftergymnasial utbildning (Figur 2.2b). Den gruppen tar i 

genomsnitt ut flest dagar med föräldrapenning både före och efter 

reformen, jämfört med övriga utbildningsgrupper (bilaga Tabell B.5).  

Resultaten tyder på att de utbildningsgrupper som tidigare sparade 

flest dagar tills det att barnet blivit lite äldre nu har tagit ut sina dagar 

tidigare. Det gäller både för mammor och för pappor. För mammorna 

ser vi även att reformen har medfört att skillnaden har minskat mellan 

olika utbildningsgrupper när det gäller uttag av dagar med 

föräldrapenning.  

Vi ser inte samma utjämning mellan olika utbildningsgrupper hos 

papporna. Vi bedömer också att det ökade uttaget som vi ser bland 

pappor i par där båda har högst gymnasial utbildning till viss del är  

en spegling av den negativa effekt vi ser för samma grupp av en- och 

flerbarnsmammor (Figur 2.2a). Det tyder på att den här gruppen av 

pappor i huvudsak tar ut fler dagar med föräldrapenning, som annars 

kanske skulle ha överlåtits till mamman, snarare än att de har 

tidigarelagt sitt uttag. 
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Figur 2.2. Reformens effekt på föräldrars uttag av dagar med 

föräldrapenning. Uppdelat på båda föräldrarnas 

utbildning vid barnets födelse 

a) Mammor 

 

b) Pappor 

 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. M = mamma; P = pappa; ≤gymn. = gymnasial 

utbildning eller lägre; eftergy.= eftergymnasial utbildning. Modellerna kontrollerar för flera 

variabler som är satta till medelvärdet. Se även bilaga Tabell B.5. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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 Reformen har haft en tydlig effekt bland 2.3.2
föräldrar med hög inkomst  

Mammor och pappor inom de flesta inkomstgrupperna
21

 tar ut fler 

dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Men stor-

leken på denna ökning varierar mellan en- och flerbarnsmammor och 

mellan en- och flerbarnspappor samt mellan olika utbildningsgrupper. 

För enbarnsmammor är reformens effekt tydligast i par där båda har 

en hög inkomst. För den gruppen motsvarar effekten ett ökat uttag 

med nära 10 dagar (Figur 2.3a). Den här gruppen av enbarnsmammor 

tar i genomsnitt ut färre antal dagar med föräldrapenning både före 

och efter reformen, jämfört med andra inkomstgrupper (bilaga Tabell 

B.6).  

Även bland flerbarnsmammor är reformens effekt störst bland dem  

i par där båda har hög inkomst. För den gruppen motsvarar effekten 

ett ökat uttag med drygt 13 dagar (Figur 2.3a). Den här gruppen av 

flerbarnsmammor tar i genomsnitt ut minst antal dagar med föräldra-

penning före reformen men inte efter reformen, jämfört med andra 

inkomstgrupper (bilaga Tabell B.6).  

Bland enbarnspappor ser vi tydligast effekt av reformen bland dem  

i par där båda eller endast pappan har en hög inkomst. För de grupp-

erna motsvarar effekten ett ökat uttag med drygt 11 dagar respektive 

nära 19 dagar (Figur 2.3b). De här grupperna tog i genomsnitt ut näst 

flest dagar före reformen. Men efter reformen tar dessa grupper i 

genomsnitt ut flest dagar med föräldrapenning, jämfört med övriga 

inkomstgrupper (bilaga Tabell B.6). 

Bland flerbarnspappor är effekten av reformen störst bland dem i par 

där båda har en låg inkomst eller där båda har en hög inkomst. För de 

grupperna motsvarar effekten ett ökat uttag med drygt 13 respektive 

drygt 12 dagar (Figur 2.3b). Flerbarnspappor i par där båda har en låg 

inkomst tar i genomsnitt ut minst antal dagar med föräldrapenning 

både före och efter reformen, jämfört med övriga inkomstgrupper 

(bilaga Tabell B.6). Flerbarnspappor i par där båda har en hög 

inkomst tar i genomsnitt ut näst flest antal dagar med föräldrapenning 

                                                      
21 Inkomst är baserad på den pensionsgrundande årsinkomsten, och kategoriserad utifrån 

medianen för respektive undersökningsgrupp. Se bilaga 1 avsnitt Variabler för en utförligare 
beskrivning. 
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både före och efter reformen, jämfört med övriga inkomstgrupper 

(bilaga Tabell B.6). 

Dessa resultat tyder inte på att olika inkomstgrupper av mammor 

respektive pappor har närmat sig varandra i uttag av dagar med 

föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Det ökade uttaget som  

vi ser bland flerbarnspappor i par där båda har en låg inkomst är till 

viss del en spegling av den negativa effekt vi ser för samma inkomst-

grupp av flerbarnsmammor (Figur 2.3a). Det tyder på att den här 

gruppen av pappor i huvudsak tar ut fler dagar med föräldrapenning, 

som annars kanske skulle ha överlåtits till mamman, snarare än att de 

har tidigarelagt sitt uttag. 
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Figur 2.3. Reformens effekt på föräldrars uttag av dagar med 

föräldrapenning. Uppdelat på båda föräldrarnas inkomst 

vid barnets födelse 

a) Mammor 

 

b) Pappor 

 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. M = mamma; P = pappa. Inkomst (pensionsgrundande 

inkomst) är kategoriserad utifrån inkomstfördelningen i urvalet för respektive undersöknings-

grupp. Låg inkomst = 1–2:a kvartilen i urvalet (0–50 % av fördelningen); Hög inkomst = 3–4:e 

kvartilen (50–100 % av fördelningen). Modellerna kontrollerar för flera variabler som är satta 

till medelvärdet. Se även bilaga Tabell B.6. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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 Reformen har haft olika effekt för olika grupper 2.3.3
av inrikes och utrikes födda föräldrar 

Även i fråga om föräldrarna är inrikes eller utrikes födda har 
reformen påverkat en- och flerbarnsmammors och en- och 
flerbarnspappors uttag av dagar med föräldrapenning på olika sätt.  

Bland enbarnsmammor är reformens effekt tydligast i par där båda är 

inrikes födda. För den gruppen motsvarar effekten ett ökat uttag med 

nära 6 dagar (Figur 2.4a). Den här gruppen av enbarnsmammor tar i 

genomsnitt ut näst minst antal dagar med föräldrapenning både före 

och efter reformen, jämfört med övriga grupper av enbarnsmammor 

(bilaga Tabell B.7).  

Även bland flerbarnsmammor är effekten av reformen störst bland 

dem i par där båda är inrikes födda. För den gruppen motsvarar 

effekten ett ökat uttag med drygt 6 dagar (Figur 2.4a). Likt enbarns-

mammor tar den här gruppen av flerbarnsmammor i genomsnitt ut 

näst minst antal dagar med föräldrapenning både före och efter 

reformen, jämfört med övriga grupper av flerbarnsmammor (bilaga 

Tabell B.7). Vi ser även en negativ effekt bland flerbarnsmammor  

i par där båda är utrikes födda (Figur 2.4a). Det innebär att den här 

gruppen i genomsnitt tar ut drygt 11 färre dagar med föräldrapenning. 

Den här gruppen av flerbarnsmammor tog i genomsnitt ut flest antal 

dagar med föräldrapenning före reformen men inte efter reformen 

(bilaga Tabell B.7).  

Bland enbarnspappor är effekten av reformen störst bland pappor i 

par där båda är utrikes födda. För den gruppen motsvarar effekten ett 

ökat uttag med drygt 13 dagar (Figur 2.4b). Den här gruppen av en-

barnspappor tar i genomsnitt ut minst antal dagar både före och efter 

reformen, jämfört med övriga grupper av enbarnspappor (bilaga 

Tabell B.7).  

Bland flerbarnspappor är effekten av reformen störst bland dem i  
par där endast mamman är utrikes född. För den gruppen motsvarar 
effekten ett ökat uttag med nära 20 dagar (Figur 2.4b). Den här 
gruppen av flerbarnspappor tog i genomsnitt ut näst flest antal dagar 
med föräldrapenning före reformen, men flest dagar efter reformen, 
jämfört med övriga grupper av flerbarnspappor (bilaga Tabell B.7).  

Analysen av inrikes och utrikes födda föräldrar tyder på att de 
grupper av både en- och flerbarnsmammor som tidigare har sparat  
en del av dagarna tills det att barnet blivit lite äldre har tidigarelagt 
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uttaget som en följd av reformen. Det här är inte lika entydligt bland 
enbarnspapporna där reformens effekt är större bland dem som 
vanligtvis tar ut minst antal dagar med föräldrapenning fram till 
barnets fyraårsdag. För den här gruppen tycks det som att reformen 
bidragit till att de har ökat det totala uttaget fram till barnets fyra-
årsdag snarare än att det rör sig om att uttaget av dessa dagar har 
tidigarelagts. Vår analys ger ingen tydlig indikation på att de olika 
grupperna av inrikes eller utrikes födda föräldrar har närmat sig 
varandra i uttag av dagar med föräldrapenning.  

I nästa kapitel redogör vi för om reformen haft någon effekt på 

mammors och pappors uttag av lägstanivådagar.  
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Figur 2.4. Reformens effekt på föräldrars uttag av dagar med 

föräldrapenning. Uppdelat på om föräldrarna är inrikes 

eller utrikes födda 

a) Mammor 

 

b) Pappor 

 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. M = mamma; P = pappa; inrikes = inrikes född; utrikes 

= utrikes född. Modellerna kontrollerar för flera variabler som är satta till medelvärdet. Se även 

bilaga Tabell B.7. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar.

5,9*** 

5,7 

5,6 

-7,4 

6,5*** 

-0,9 

1,5 

-11,5** 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Båda inrikes födda

M inrikes / P utrikes

M utrikes / P inrikes

Båda utrikes födda

Båda inrikes födda

M inrikes / P utrikes

M utrikes / P inrikes

Båda utrikes födda

En
b

ar
n

sm
am

m
o

r
Fl

er
b

ar
n

sm
am

m
o

r

Antal dagar 

10,5*** 

12,0 

3,3 

13,4** 

11,1*** 

7,6 

19,6** 

9,7* 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Båda inrikes födda

M inrikes / P utrikes

M utrikes / P inrikes

Båda utrikes födda

Båda inrikes födda

M inrikes / P utrikes

M utrikes / P inrikes

Båda utrikes födda

En
b

ar
n

sp
ap

p
o

r
Fl

er
b

ar
n

sp
ap

p
o

r





Reformens effekt på föräldrars uttag av lägstanivådagar 
 

37 

3 Reformens effekt på föräldrars 

uttag av lägstanivådagar 

I det här kapitlet redogör vi för om reformen har påverkat föräldrars 

uttagsmönster när det gäller lägstanivådagar i förhållande till dagar på 

SGI-nivå eller grundnivå. Vi undersöker även om reformen har på-

verkat uttaget av lägstanivådagar i olika sociodemografiska grupper 

av föräldrar på olika sätt. 

En del av reformen innebär att den tydligt delar upp dagtyper så att 

vardera föräldern har rätt till 45 dagar på lägstanivå och 195 dagar på 

SGI-nivå eller grundnivå. Innan reformen började gälla kunde den 

förälder som tog ut föräldrapenning först påverka vilken dagtyp som 

fanns kvar för den andra föräldern. Det kunde få konsekvensen att en 

mamma, efter att pappan avstått dagar som inte är reserverade för 

honom, tog ut dagar på i huvudsak SGI-nivå. För pappan återstod då, 

med undantag av de reserverade dagarna, främst dagar på 

lägstanivå.
22

  

Avsikten med den tydliga uppdelningen av dagtyper är att ge föräld-

rarna lika möjlighet att bestämma över på vilken nivå de vill ta ut 

föräldrapenning.23 Antagandet är att det kommer att bidra till ett 

jämställt uttag av föräldrapenning samt att likafördelningen tydliggör 

att föräldrarna har lika rätt förmånen.
24

 

Lägstanivådagar kan börja användas först när föräldrarna har tagit ut 

180 dagar på SGI-nivå eller grundnivå.
25

 Det här innebär att lägsta-

nivådagarna används först när barnet är något äldre.
26

 En tidigare 

                                                      
22 Prop. 2013/14:4, s. 16. 
23 Prop. 2013/14:4, s. 16–17. 
24 Prop. 2013/14:4, s. 17. 
25 12 kap 19 § socialförsäkringsbalken. 
26 SOU 2017:101, Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för 

föräldraförsäkringen, s. 342–343. 
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studie har visat att en stor del av just denna dagtyp förblir oanvänd 

när barnet har uppnått den ålder då rätten till föräldrapenning 

upphör.
27

 Det är därför relevant att undersöka om föräldrars uttags-

mönster när det gäller olika dagtyper har förändrats som ett resultat 

av reformen.  

Vår analys visar att reformen har påverkat mammors och pappors 

uttagsmönster på helt olika sätt. Mammor som grupp har minskat sitt 

uttag av SGI-nivå eller grundnivådagar fram till barnets fyraårsdag, 

men ökat sitt uttag av lägstanivådagar. Pappor som grupp har fram-

för allt ökat sitt uttag av SGI-nivå eller grundnivådagar. 

3.1 Olika effekt på mammors och pappors 

uttag beroende på olika dagtyper 

I det här avsnittet redovisar vi hur reformen har påverkat föräldrars 

uttagsmönster av lägstanivådagarna respektive dagar på SGI-nivå 

eller grundnivå, fram till barnets fyraårsdag. 

Både mammor och pappor tar ut fler dagar med föräldrapenning som 

en effekt av reformen (se avsnitt 2.2). Vår analys visar att en del av 

det ökade uttaget kan förklaras av lägstanivådagarna, framför allt 

bland mammorna. Både en- och flerbarnsmammor har ökat sitt uttag 

med lägstanivådagar men minskat sitt uttag av dagar på SGI-nivå 

eller grundnivå, jämfört med mammor till barn födda före reformen. 

Reformen har haft en svagare effekt på pappors uttag av lägsta-

nivådagar. Papporna har främst ökat sitt uttag av dagar på SGI-nivå 

eller grundnivå, jämfört med pappor till barn födda före reformen. 

Mammor tar, fram till barnets åttaårsdag, ut majoritet av 

lägstanivådagarna.
28

 Vår analys pekar på samma sak. Det vill säga att 

mammor, även fram till barnets fyraårsdag, tar ut en betydligt större 

del av lägstanivådagarna jämfört med pappornas uttag av dessa dagar. 

Så ser det ut både före och efter reformen. Men reformen har bidragit 

till att enbarnsmammor i genomsnitt tar ut nära 10 fler 

lägstanivådagar och att flerbarnsmammor i genomsnitt tar ut nära 8 

fler lägstanivådagar än mammor till barn födda före reformen (Tabell 

                                                      
27 Försäkringskassan, Outnyttjad föräldrapenning – En studie om föräldrapenningdagar som 

inte har använts. Socialförsäkringsrapport 2010:14. SOU 2017:101, s. 342–343. 
28 SOU 2017:101, s. 341–343. 
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3.1). Det observerade genomsnittliga uttaget av lägstanivådagar efter 

reformen är 39 dagar för enbarnsmammor och nära 40 dagar för 

flerbarnsmammor (Tabell 3.1). 

Parallellt med ökningen av lägstanivådagar tar en- och flerbarns-

mammor ut färre dagar på SGI-nivå eller grundnivå än en- och fler-

barnsmammor till barn födda före reformen. Effekten av reformen på 

mammors uttag av SGI-nivådagar eller grundnivådagar motsvarar ett 

minskat uttag med runt 6 dagar för både en- och flerbarnsmammor 

(Tabell 3.1).  

Reformen har haft en svagare effekt på pappors uttag av lägsta-

nivådagar. Effekten motsvarar ett ökat uttag av lägstanivådagar med 

drygt 2 dagar för både en- och flerbarnspappor (Tabell 3.1). Det 

observerade genomsnittliga uttaget av lägstanivådagar efter reformen 

är runt 12 dagar för både en- och flerbarnspappor (Tabell 3.1).  

Pappor har i stället ökat sitt uttag av SGI-nivå eller grundnivådagar, 

fram till och med barnets fyraårsdag. Effekten av reformen innebär att 

enbarnspappor i genomsnitt tar ut nära 8 fler dagar på SGI-nivå eller 

grundnivå och att flerbarnspappor i genomsnitt tar ut nära 8 fler dagar 

på SGI-nivå eller grundnivå (Tabell 3.1).  
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Tabell 3.1  Effekten av reformen och observerade medelvärden av 

föräldrars uttag av lägstanivådagar och SGI-nivå eller 

grundnivådagar, för barn födda före och efter reformen, 

när barnet uppnått fyra år 

  Före reform Efter reform Reformeffekt  

a) Lägstanivådagar     

Enbarnsföräldrar     

Mammor 29,9 38,6 9,6 *** 

Pappor 9,1 11,3 2,6 *** 

Flerbarnsföräldrar     

Mammor 33,1 38,9 7,7 *** 

Pappor 8,4 10,5 2,2 *** 

b) Dagar på SGI-nivå eller 

grundnivå 

    

Enbarnsföräldrar     

Mammor 246,5 239,8 -6,0 *** 

Pappor 87,6 96,1 7,8 *** 

Flerbarnsföräldrar     

Mammor 258,7 252,1 -5,8 *** 

Pappor 71,9 79,9 8,6 *** 

Anm.: Före reform=barn födda i oktober–december 2013; Efter reform=barn födda i januari–

mars 2014. Modellerna kontrollerar för flera variabler som är satta till medelvärdet. Se även 

bilaga Tabell B.8. Skattningen av lägstanivådagar är baserad på föräldrar som tagit ut minst en 

dag med föräldrapenning på SGI-nivå eller grundnivå.  

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

I nästa kapitel redogör vi för om reformen har haft någon påverkan på 

pappors andel av det totala uttaget av dagar med föräldrapenning. 

Därmed undersöker vi om reformen har bidragit till ett mer jämställt 

uttag fram till barnets fyraårsdag eller inte. 
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4 Reformens effekt på ett mer 

jämställt uttag 

I förarbetena motiveras den nya 4-årsgränsen och likafördelningen av 

dagtyper mellan föräldrarna med att förändringarna kommer att bidra 

till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och även att likafördel-

ningen tydliggör att föräldrarna har lika rätt till förmånen.
29

 Följakt-

ligen bör reformen bidra till att mammor minskar och pappor ökar sin 

andel av det totala uttaget av dagar med föräldrapenning.  

Vår analys visar en viss förändring mot ett mer jämställt uttag av 

dagar med föräldrapenning. Effekten på pappors andel av det totala 

uttaget av dagar med föräldrapenning är runt 2 procentenheter. Även 

om mammor fortfarande tar ut merparten av dagar med föräldra-

penning, visar vår analys att reformen bidragit till att pappor i genom-

snitt har närmat sig mammors uttag av dagar med föräldrapenning 

med cirka 10 dagar.  

Men effekten av reformen i fråga om ett mer jämställt uttag ser olika 

ut i olika sociodemografiska grupper. I vissa fall har reformen haft 

tydligast effekt bland de grupper av pappor som redan innan reformen 

tog ut en större del av föräldrapenningen. Det gäller bland annat en-

barnspappor i par där båda har eftergymnasial utbildning, enbarns-

pappor i par där endast pappan har en hög inkomst, samt flerbarns-

pappor i par där enbart mamman är utrikes född. 

I andra fall har reformen haft tydligast effekt bland de grupper av 

pappor som tenderar att ta en mindre del av föräldrapenningen. Det 

gäller bland annat en- och flerbarnspappor i par där båda har högst 

gymnasial utbildning, flerbarnspappor i par där båda har låg inkomst 

och enbarnspappor i par där båda är utrikes födda. 

                                                      
29 Prop. 2013/14:4, s. 17. 
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När det gäller hur föräldrar fördelar lägstanivådagar sinsemellan har 

reformen inte bidragit till ett mer jämställt uttag av lägstanivådagar, 

utan snarare till det motsatta. Pappors andel av det totala uttaget av 

lägstanivådagar har minskat, åtminstone fram till barnets fyraårsdag. 

4.1 Ett steg mot ett mer jämställt uttag 

I detta avsnitt redogör vi för hur reformen har påverkat ett mer 

jämställt uttag, sett utifrån pappors andel av det totala uttaget av 

dagar med föräldrapenning. 

Analysen visar att reformen har haft effekt på ett mer jämställt uttag 

av dagar med föräldrapenning, åtminstone fram till barnets fyraårs-

dag. Mammor tar fortfarande ut merparten av det totala antalet dagar 

med föräldrapenning som betalas ut fram till barnets fyraårsdag. Men 

pappor har i viss mån närmat sig mammors uttag efter reformen.  

Reformens effekt på både en- och flerbarnspappors andel av det  

totala uttaget av dagar med föräldrapenning är runt 2 procentenheter 

(Tabell 4.1). Störst effekt på andelen av det totala uttaget ser vi bland 

flerbarnspappor som vanligtvis tar ut minst andel av det totala antalet 

utbetalade dagar med föräldrapenning (Tabell 4.1). För 

enbarnspappor motsvarar 1,7 procentenheter att de i genomsnitt har 

närmat sig mammors uttag med 9 dagar. För flerbarnspappor 

motsvarar  

2 procentenheter att de i genomsnitt har närma sig mammors uttag 

med 11 dagar. 

Tabell 4.1. Reformens effekt på pappors andel av totalt uttag av 

dagar med föräldrapenning och observerad andel för 

pappor till barn födda före och efter reformen, när barnet 

uppnått fyra år 

 Före reform Efter reform Reformeffekt 

Enbarnspappor 28,9 30,2 1,7 *** 

Flerbarnspappor 25,9 27,0 2,0 *** 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. Före reform=barn födda i oktober–december 2013; 

Efter reform=barn födda i januari–mars 2014. Se även bilaga Tabell B.9. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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I nästa avsnitt redovisar vi på vilka olika sätt som reformen har 

påverkat olika sociodemografiska grupper på olika sätt när det gäller 

pappors andel av det totala uttaget av dagar med föräldrapenning. 

4.2 Effekten på ett mer jämställt uttag ser 

olika ut för olika grupper  

I det här avsnittet redovisar vi vilka olika effekt som reformen har 

haft på ett mer jämställt uttag av föräldrapenning för olika socio-

demografiska grupper av föräldrar. Tidigare studier visat att föräldrar 

i olika sociodemografiska grupper använder föräldrapenningen på 

olika sätt (se avsnitt 2.3). Vi fokuserar här på pappors andel av det 

totala uttaget av dagar med föräldrapenning. Denna andel är en 

indikator på om uttaget blivit mer jämställt eller inte. 

Analysen visar att reformen har bidragit till att i stort sett samtliga 

grupper av pappor har närmat sig mammors uttag av dagar med 

föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag, oavsett utbildning, 

inkomst eller om föräldrarna är inrikes eller utrikes födda. Men 

effekten ser olika ut för olika sociodemografiska grupper av en-  

och flerbarnspappor. 

I vissa fall har reformen haft en tydligare effekt på pappors ökade 

andel av dagar med föräldrapenning. Det gäller grupper som tenderar 

att dela minst jämställt på dagar med föräldrapenning: 

– en- och flerbarnspappor i par där båda har högst gymnasial 

utbildning 

– flerbarnspappor i par där båda har låg inkomst 

– enbarnspappor i par där båda är utrikes födda. 

I andra fall har reformen haft en tydligare effekt på pappors ökade 

andel av dagar med föräldrapenning. Det gäller grupper som redan 

innan reformen delade på dagar med föräldrapenning mer jämställt än 

andra grupper: 

– enbarnspappor i par där båda har eftergymnasial utbildning 

– enbarnspappor i par där endast pappan har en hög inkomst 

– flerbarnspappor i par där enbart mamman är utrikes född. 
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 Tydligast förändring bland pappor i par där båda 4.2.1
föräldrarna har låg utbildning 

Reformen har bidragit till att de flesta utbildningsgrupperna av en- 

och flerbarnspappor tar ut en större andel av det totala uttaget av 

dagar med föräldrapenning. Men omfattningen av den här för-

ändringen ser olika ut för olika utbildningsgrupper. 

Bland enbarnspappor ser vi störst effekt av reformen för två grupper. 

Det gäller pappor i par där båda har högst gymnasial utbildning och 

pappor i par där båda har eftergymnasial utbildning.  

För enbarnspappor i par där båda har högst gymnasial utbildning 

motsvarar effekten en ökad andel med 2,2 procentenheter (Figur 4.1). 

Den här utbildningsgruppen av enbarnspappor har det minst jäm-

ställda uttaget av dagar med föräldrapenning både före och efter 

reformen (bilaga Tabell B.10). 

Enbarnspappor i par där båda har eftergymnasial utbildning är den 

grupp av föräldrar som har det mest jämställda uttaget av dagar med 

föräldrapenning både före och efter reformen (bilaga Tabell B.10). 

För den utbildningsgruppen motsvarar effekten en ökad andel med 

2,1 procentenheter (Figur 4.1). 

Även bland flerbarnspappor har reformen haft störst effekt bland dem 

i par där båda har högst gymnasial utbildning. För den gruppen 

motsvarar effekten en ökad andel med 3,3 procentenheter (Figur 4.1). 

Den utbildningsgruppen av flerbarnspappor har det minst jämställda 

uttaget av dagar med föräldrapenning både före och efter reformen 

(bilaga Tabell B.10).  
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Figur 4.1. Reformens effekt på pappors andel av totalt uttagna 

dagar med föräldrapenning. Uppdelat på föräldrarnas 

utbildning 

 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. M = mamma; P = pappa; ≤gymn. = gymnasial 

utbildning eller lägre; eftergy.= eftergymnasial utbildning. Modellerna kontrollerar för flera 

variabler som är satta till medelvärdet. Se även bilaga Tabell B.10. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

 Tydlig förändring bland flerbarnspappor i par där 4.2.2

båda föräldrarna har låg inkomst 

Reformen har bidragit till att de flesta inkomstgrupper av en- och 

flerbarnspappor tar ut en större andel av det totala uttaget av dagar 

med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag.
30

 Men omfattningen 

av den här förändringen ser olika ut för olika inkomstsgrupper. 

Bland enbarnspappor har reformen haft störst effekt bland dem i par 

där endast pappan har en hög inkomst. För den gruppen motsvarar 

effekten en ökad andel på 3,3 procentenheter (Figur 4.2). Den 

inkomstgruppen av enbarnspappor hade det näst mest jämställda 

uttaget av dagar med föräldrapenning före och det mest jämställda 

uttaget efter reformen (bilaga Tabell B.11). Skillnaden mellan olika 

inkomstgrupper av enbarnspappor har ökat något efter reformen.  

Vi ser ett något annorlunda mönster bland flerbarnspapporna. Störst 

effekt finns bland dem i par där båda har låg inkomst. För den 

                                                      
30 Inkomst är baserad på den pensionsgrundande årsinkomsten, och kategoriserad utifrån 

medianen för respektive undersökningsgrupp. Se bilaga avsnitt Variabler för en utförligare 
beskrivning. 
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gruppen motsvarar effekten en ökad andel på 3,2 procentenheter 

(Figur 4.2). Det är den grupp av flerbarnspappor som har det minst 

jämställda uttaget både före och efter reformen, men som nu har 

närmat sig några av de övriga inkomstgrupperna (bilaga Tabell B.11). 

Figur 4.2. Reformens effekt på pappors andel av totalt uttagna 

dagar med föräldrapenning. Uppdelat på båda 

föräldrarnas inkomst 

 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. M = mamma; P = pappa. Inkomst (pensionsgrundande 

inkomst) är kategoriserad utifrån inkomstfördelningen i urvalet för respektive 

undersökningsgrupp. Låg inkomst = 1–2:a kvartilen i urvalet (0–50 % av fördelningen); Hög 

inkomst = 3–4:e kvartilen (50–100 % av fördelningen). Modellerna kontrollerar för flera 

variabler som är satta till medelvärdet. Se även bilaga Tabell B.11. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

 Olika effekt på pappors andel för olika grupper 4.2.3
av inrikes eller utrikes födda 

Reformen har bidragit till att hälften av de olika inrikes eller utrikes 

födda grupperna av en- och flerbarnspappor tar ut en större andel av 

det totala uttaget av dagar med föräldrapenning. 

Bland enbarnspappor har reformen haft störst effekt för dem i par där 

båda är utrikes födda. För den gruppen motsvarar effekten en ökad 

andel på 3,1 procentenheter (Figur 4.3). Det är den grupp av 

enbarnspappor som har det minst jämställda uttaget både före och 

efter reformen. men de har sedan reformen närmat sig några av de 

övriga grupperna av inrikes och utrikes födda föräldrar (bilaga Tabell 

B.12).   
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Vi ser ett annorlunda mönster bland flerbarnsföräldrarna. Störst effekt 

kan observeras bland dem i par där enbart mamman är utrikes född. 

För den gruppen motsvarar effekten en ökad andel på 3,5 procent-

enheter (Figur 4.3). Den gruppen har det mest jämställda uttaget både 

före och efter reformen (bilaga Tabell B.12). Skillnaden i flerbarns-

pappors uttag mellan olika grupper av inrikes och utrikes födda 

föräldrar har i viss mån ökat efter reformen. 

Figur 4.3. Reformens effekt på pappors andel av totalt uttagna 

dagar med föräldrapenning, för barn födda före och efter 

reformen. Uppdelat på båda om föräldrarna är inrikes 

eller utrikes födda 

 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. M = mamma; P = pappa; inrikes = inrikes född; utrikes 

= utrikes född. Modellerna kontrollerar för flera variabler som är satta till medelvärdet. Se även 

bilaga Tabell B.12. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

4.3 Uttaget av lägstanivådagar har inte blivit 
mer jämställt  

I det här avsnittet redovisar vi hur reformen har påverkat pappors 

andel av det totala uttaget av lägstanivådagar.  

Analysen visar att reformen har bidragit till att pappors andel av 

lägstanivådagarna har minskat. Det innebär att klyftan mellan 

mammas och pappas uttag av lägstanivådagar har ökat.  

Det förekommer en viss skillnad i pappors genomsnittliga uttag av 

lägstanivådagar mellan pappor till barn födda före respektive efter 
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reformen. Men reformens effekt på pappornas andel av 

lägstanivådagarna är inte statistiskt signifikant (Tabell 4.2). 

Tabell 4.2. Reformens effekt på pappors andel av totalt uttag av 

lägstanivådagar när barnet uppnått fyra år, och 

observerad andel för pappor till barn födda före och efter 

reformen 

 Före reform Efter reform Reformeffekt 

Enbarnspappor 29,2 26,8 -1,5 

Flerbarnspappor 27,6 26,5 -1,5 

Anm.: *p≤0,05; **p≤0,01; *** p≤0,001. Före reform=barn födda i oktober–december 2013; 

Efter reform=barn födda i januari–mars 2014. Analysen inkluderar pappor som tagit ut minst en 

dag med föräldrapenning på SGI-nivå eller grundnivå. Modellerna kontrollerar för flera 

variabler som är satta till medelvärdet. Se även bilaga Tabell B.9. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Reformen har därmed inte haft någon effekt mot ett mer jämställt 

uttag av lägstanivådagar, åtminstone inte fram till barnets fyraårsdag. 

Det förklaras av att det framför allt är mammorna som har tagit ut fler 

lägstanivådagar.  
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5 Slutsatser och diskussion 

Den 1 januari 2014 infördes flera förändringar inom föräldra-

penningen. Bland annat infördes en gräns som gör att föräldrar kan 

spara högst 96 dagar med föräldrapenning till efter att barnet har fyllt 

fyra år. Dessutom gjordes en tydlig uppdelning av dagar med olika 

ersättningsnivåer (dagtyper), där vardera föräldern kan använda 195 

dagar med en ersättning på sjukpenningnivå och 45 dagar med en 

ersättning på lägstanivå. 

En avsikt med reformen är att förändra såväl mammors som pappors 

uttagsmönster både när det gäller föräldrapenning på SGI-nivå eller 

grundnivå och lägstanivådagar. Syftet är att koncentrera uttaget av 

dagar med föräldrapenning till barnets yngre år. Ytterligare en avsikt 

är att skapa förutsättningar för ett mer jämställt uttag.  

ISF anser att avsikten med reformen är uppnådd. Analysen visar att 

föräldrar har anpassat sitt uttag till den nya 4-årsregeln. De tar ut fler 

dagar före barnets fyraårsdag än föräldrar till barn födda före refor-

men. Det innebär att föräldrar inte längre sparar lika många dagar att 

ta ut när barnet blivit äldre än fyra år. Även om mammor fortfarande 

tar ut huvuddelen av dagar med föräldrapenning, har reformen i viss 

mån bidragit till att pappor närmat sig mammors uttag. 

5.1 Reformen har haft störst effekt på 

pappors uttag av föräldrapenning 

Analysen visar bland annat att reformen har bidragit till att både 

mammor och pappor tar ut fler dagar med föräldrapenning före 

barnets fyraårsdag. Men reformen har haft störst effekt på pappors 

uttag av föräldrapenning. 
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Vår analys visar även att reformen har påverkat olika sociodemo-

grafiska grupper av föräldrar på olika sätt. Vi ser bland annat att 

reformen haft en större inverkan på pappors uttag av dagar med 

föräldrapenning, oavsett sociodemografisk grupp. Det innebär att  

i sort sett samtliga grupper av pappor tar ut fler dagar med föräldra-

penning, än pappor till barn födda före reformen. Men storleken på 

effekten sett till antal dagar varierar mellan pappor i olika socio-

demografiska grupper.  

Bland mammor ser vi en tydligare effekt av reformen när det gäller 

ett ökat uttag bland de grupper som vanligtvis tar ut minst antal dagar 

med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Det här har i flera 

fall medfört att uttaget har blivit mer jämlikt mellan mammor i olika 

sociodemografiska grupper.  

Vi ser inte någon tydlig utjämning mellan olika sociodemografiska 

grupper bland papporna. Det kan bero på att deras ökade uttag inte 

enbart beror på att de tar ut sina dagar tidigare. För vissa grupper av 

pappor kan det snarare röra sig om att de tar ut fler dagar med 

föräldrapenning, som de annars kanske skulle ha överlåtit åt 

mamman.  

5.2 Reformen har haft störst effekt på 
mammors uttag av lägstanivådagar 

Vår analys visar att reformen har påverkat föräldrars uttagsmönster 

när det gäller lägstanivådagar i förhållande till dagar på SGI-nivå 

eller grundnivå. Men effekten har varit helt olika för mammor och 

pappor.  

Reformen har bidragit till att både mammor och pappor tar ut fler 

lägstanivådagar fram till barnets fyraårsdag. Men effekten är störst 

bland mammorna och mindre bland papporna. Det beror på att 

mammor till barn som är födda efter reformen tar ut färre dagar på 

SGI-nivå eller grundnivå men fler lägstanivådagar än mammor till 

barn födda före reformen. Och pappor som grupp tar i huvudsak ut 

fler dagar på SGI-nivå eller grundnivå, jämfört med pappor till barn 

födda före reformen.  
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Mammors ökade uttag av lägstanivådagar kan ses som en konsekvens 

av att pappor som grupp tar ut fler dagar på SGI-nivå eller grundnivå, 

och därmed inte skriver över dessa dagar till mammorna. 

5.3 Reformen har bidragit till ett mer 

jämställt uttag av föräldrapenningen  

Vår analys visar att reformen har bidragit till ett något mer jämställt 

uttag.  Papporna har närmat sig mammornas uttag med i genomsnitt 

10 dagar. Men mammorna tar fortfarande ut huvuddelen av dagarna 

med föräldrapenning 

När det gäller hur föräldrar fördelar lägstanivådagar sinsemellan har 

reformen inte bidragit till ett mer jämställt uttag, utan snarare det 

motsatta. Mammornas ökade uttag av lägstanivådagar har bidragit till 

att pappornas andel av dessa dagar har minskat, åtminstone fram till 

barnets fyraårsdag. Det ännu för tidigt att avgöra vad som händer med 

pappornas lägstanivådagar efter att barnet fyllt fyra år. Det är tänkbart 

är att de förblir oanvända eller att de skrivs över på mamman. 

5.4 Reformens olika delar kan ha påverkat 

föräldrar på olika sätt 

Orsaken till att föräldrar tar ut fler dagar med föräldrapenning och 

lägstanivådagar fram till barnets fyraårsdag kan se olika ut för olika 

grupper av mammor och pappor. Men eftersom reformen består av 

flera delar, nämligen den nya 4-årsgränsen och den tydliga upp-

delningen av olika dagtyper, har det inte varit möjligt för oss att 

identifiera vilken del som haft störst effekt och på vilken grupp.  

Det är rimligt att anta att 4-årsregeln har haft störst inverkan på de 

grupper av föräldrar som annars tenderar att spara fler dagar tills att 

barnet blivit äldre, för att använda dessa dagar för att till exempel 

förlänga sommar- och vinterledigheter. Och uppdelningen av dag-

typer kan däremot ha haft en tydligare inverkan på de grupper av 

föräldrar där pappor tenderar att endast ta ut en liten del och mammor 

den största delen av föräldrapenningen. För den här gruppen kan 

uppdelningen av dagtyper ha ökat föräldrarnas kunskap om pappors 

rätt till föräldrapenningen. 
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Mammor som grupp tar fortfarande ut merparten av dagar med 

föräldrapenning. Och en konsekvens av reformen, som bidragit till  

att pappor har ökat sitt uttag av dagar med en ersättning på SGI-nivå 

eller grundnivå, är att mammor nu i genomsnitt får en något lägre 

ersättning för i stort sett samma antal dagar.  



Referenser 
 

53 

Referenser 

Dahlberg J. och Andersson G., Changing seasonal variation in births 

by sociodemographic factors: a population-based register study. 

Human Reproduction Open 2018;4:1–8. 

Ds 2013:36, Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i 

föräldraförsäkringen. 

Duvander A.-Z. och Viklund I., Kvinnors och mäns föräldraledighet. 

SOU 2014:28, Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och 

konsekvenser. 

Duvander A.-Z. och Johansson M., Parental leave use for different 

fathers: a study of the impact of three Swedish parental leave reforms. 

Fatherhood in the Nordic Welfare States. Redaktör Eydal G. B. och 

Rostgaard T., Policy Press, 2016, s. 347–369. 

Duvander A.-Z. och Johansson M., What are the effects of reforms 

promoting fathers’ parental leave use? Journal of European Social 

Policy 2012;22(3):319–330. 

Ekberg J. m.fl., Parental leave – A policy evaluation of the Swedish 

“Daddy-Month” reform. Journal of Public Economics 2013;97:131–

143. 

Eriksson H., Fathers and Mothers Taking Leave from Paid Work to 

Care for a Child – Economic Considerations and Occupational 

Conditions of Work. Stockholm Research Reports in Demography 

2018:12. 

Eriksson H., Taking Turns or Halving It All: Care Trajectories of 

Dual-Caring Couples, European Journal of Population 2019;35:191–

219. 



Referenser 

 

54 

Eriksson R., Parental Leave in Sweden: The Effects of the Second 

Daddy Month, Working Paper 9/2005. Institutet för social forskning, 

Stockholms universitet. 

Försäkringskassan, Föräldrapenning – Båda föräldrarnas 

försäkring? Socialförsäkringsrapport 2011:13. 

Försäkringskassan, Jämställd föräldraförsäkring – Utvärdering av  

de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen. 

Socialförsäkringsrapport 2019:2. 

Försäkringskassan, Outnyttjad föräldrapenning – En studie om 

föräldrapenningdagar som inte har använts. Socialförsäkringsrapport 

2010:14. 

Försäkringskassans webbplats. www.forsakringskassan.se/statistik/ 

barn-familj/foraldrapenning. Hämtad den 2 oktober 2019. 

Gujarat D. N. och Porter D. C., Basic Econometrics. McGraw Hill 

International Edition, Fifth edition, 2009. 

Heckman J., Sample selection bias as a specification error. 

Econometrica 1979;47:153–161. 

Heckman J., The common structure of statistical models of 

truncation, sample selection and limited dependent variables and a 

simple estimator for such models. Annals of Economic and Social 

Measurement 1976;5:475–492. 

ISF – Inspektionen för socialförsäkringen, Ett jämställt uttag? 

Reformer inom föräldraförsäkringen. Rapport 2012:4. 

ISF – Inspektionen för socialförsäkringen, Höjd grundnivå i 

föräldrapenningen. Har uttaget av föräldrapenning påverkats? 

Rapport 2016:1. 

Prop. 2013/14:4, Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i 

föräldraförsäkringen. 

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för 

socialförsäkringen, S2017/07303/RS(delvis). 

Rosenzweig M. A. och Wolpin, K. I.,’Natural’ natural experiments in 

economics. Journal of Economic Literature 2000;38:827–874. 

http://www.forsakringskassan.se/statistik/%20barn-familj/foraldrapenning
http://www.forsakringskassan.se/statistik/%20barn-familj/foraldrapenning


Referenser 
 

55 

SOU 2017:101, Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för 

barn – en ny modell för föräldraförsäkringen. Slutbetänkande av 

Utredningen om en modern föräldraförsäkring. 

Sundström M. och Duvander A.-Z., Gender Division of Childcare and the 

Sharing of Parental Leave among New Parents in Sweden. European 

Sociological Review 2002;18(4):433–447. 

Tobin J., Estimation of relationships for limited dependent variables. 

Econometrica 1958;26(1):24–36.





Bilaga 1: Data och metod 
 

57 

Bilaga 1: Data och metod 

Analyserna av föräldrars uttag av dagar med föräldrapenning fram  

till barnets fyraårsdag är baserade på data från Försäkringskassans 

analysdatabaser STORE och MiDAS.  

Data om antalet nettodagar av föräldrapenning är hämtat från register 

om utbetalningar av föräldrapenning. I det registret är det möjligt att 

se vilken så kallad dagtyp (SGI-/grundnivå eller lägstanivådagar) av 

föräldrapenning som har betalats ut och vilken månad som ersättning 

för uttagna dagar har betalas ut.  Nettodagar är en omräkning av 

bruttodagar där dagar med partiell ersättning är omräknade till hela 

dagar. Det innebär att två utbetalda dagar med halv ersättning räknas 

om till en hel dag.  

Eftersom vi utgår från tidpunkten för utbetalning av föräldrapenning 

och inte då en förälder faktiskt var föräldraledig finns en risk för att  

vi underskattar antalet uttagna dagar fram till barnets fyraårsdag. Det 

gör vi om en utbetalning registreras flera månader efter det faktiska 

uttaget av dagar med föräldrapenning. 

Populationen är föräldrar till barn födda under perioderna oktober–

december år 2013, januari–mars år 2014, oktober–december år 2012 

och januari–mars år 2013. Kriterierna för att ingå i studien är 

följande: 

– Barnet ska vara fött i Sverige. 

– Barnet eller någon av föräldrarna ska inte ha avlidit under 

barnets första levnadsår. 

– Det ska ha utgått ersättning till minst en av föräldrarna under 

barnets första levnadsår. 
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– Föräldrarna ska vara registrerade föräldrar till barnet i under-

sökningspopulationen. Samkönade föräldrar, adopterade barn 

eller barn där någon förälder är okänd är inte inkluderade. 

– Barnet ska vara ensamfött. Flerbarnsfödslar är inte 

inkluderade. 

– Föräldrarna ska vara bosatta på gemensam adress senast när 

barnet är sex månader.  

Utifrån ovanstående kriterier är populationen i denna studie föräldrar 

till totalt 58 144 barn som är födda under observationsmånaderna.  

Se bilaga Tabell B.1 och Tabell B.2 för en utförligare beskrivning av 

analyspopulationen. Anledningen till att samkönade föräldrar, 

föräldrar till adopterade barn, flerbarnsfödslar och barn födda 

utomlands inte är inkluderade är att speciella regler gäller i dessa fall. 

Det innebär att möjligheten att ta ut dagar med föräldrapenning ser 

annorlunda ut för dessa föräldrar än för de föräldrar som ingår i våra 

analyser.  

Analysmetod 

Syftet med rapporten är att undersöka i vilken utsträckning reformen 

inom föräldraförsäkringen, avseende den nya 4-årsregeln och 

uppdelningen av dagtyper, har påverkat föräldrarnas uttag av dagar 

med föräldrapenning. Den aktuella reformen kan liknas vid andra 

reformer inom den svenska föräldraförsäkringen som har utvärderats 

tidigare.
31

 

I likhet med de reformer som utvärderats i tidigare studier kan 

situationen för 2014 års reform (4-årsregeln och uppdelningen av 

dagtyper) liknas vid ett naturligt experiment.
32

 Vi använder oss 

således av en liknande strategi för att utvärdera effekten av 2014 års 

                                                      
31 Se till exempel Ekberg J. m.fl., Parental leave – A policy evaluation of the Swedish “Daddy-

Month” reform. Journal of Public Economics 2013;97:131–143; Eriksson R., Parental Leave 
in Sweden: The Effects of the Second Daddy Month, Working Paper 9/2005. Institutet for 

social forskning, Stockholms universitet; Försäkringskassan, Jämställd föräldraförsäkring. 

Socialförsäkringsrapport 2019:2; ISF, Ett jämställt uttag? Rapport 2012:4. 
32 Rosenzweig, M. A. och Wolpin, K. I.,’Natural’ natural experiments in economics. Journal of 

Economic Literature, 2000, 38: 827–874. 
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reform som använts för att utvärdera andra reformer inom föräldra-

försäkringen.
33

 

Reformen som infördes den 1 januari 2014 fick till följd att föräldrar 

som fick barn strax före reformen och strax efter reformen omfattas 

av olika regler för hur föräldrapenningen kan tas ut. Den här tydliga 

gränsen gör det möjligt att skatta vilken effekt reformen har haft på 

föräldrars uttag av dagar med föräldrapenning, genom att jämföra 

uttaget bland föräldrar som fick barn efter reformen med föräldrar 

som fick barn före reformen.  

För att det ska vara möjligt att jämföra föräldrar som fick barn efter 

reformen och föräldrar som fick barn strax innan reformen bör dessa 

grupper ha liknade egenskaper när det till exempel gäller ålder, 

utbildning, inkomst, arbetssektor, födelseort och så vidare. 

Beskrivande statistik visar att det inte finns några större systematiska 

skillnader mellan dessa grupper (se Tabell B.1och Tabell B.2).   

Skillnaden i uttag av dagar med föräldrapenning mellan dessa grupper 

är delvis en effekt av reformen som infördes i januari 2014. Men en 

viss del kan även bero på säsongsvariation mellan föräldrar som fått 

barn under olika månader, det vill säga att föräldrar som får barn 

tidigt på året skiljer sig åt från föräldrar som får barn vid slutet av ett 

år, vilket tidigare forskning har visat.
34

 För att rensa bort säsongs-

variationen inkluderas även föräldrar till barn födda under samma 

månader ett år före införandet av reformen i den statistiska analysen. 

I analysen avgränsar vi oss till tre födelsemånader precis före och 

efter reformen, samt tre födelsemånader på vardera sidan om 

årsskiftet ett år före reformen. Orsaken till detta är att föräldrar till 

barn födda under den första månaden efter reformen, i januari 2014, 

troligtvis började planera sitt uttag ett tag innan barnet föddes. På så 

sätt tar vi hänsyn till att reformens effekt inte är omedelbar, vilket 

illustreras i Figur B.1. Där framgår att föräldrars genomsnittliga uttag 

av dagar med föräldrapenning före barnets fyraårsdag ökar först 

månaderna strax efter den första reformmånaden. De något färre 

                                                      
33 Se till exempel Ekberg J. m.fl., Parental leave – A policy evaluation of the Swedish “Daddy-

Month” reform. Journal of Public Economics 2013;97:131–143; Eriksson R., Parental Leave 
in Sweden: The Effects of the Second Daddy Month, Working Paper 9/2005. Institutet for 

social forskning, Stockholms universitet; Försäkringskassan, Jämställd föräldraförsäkring. 

Socialförsäkringsrapport 2019:2; ISF, Ett jämställt uttag? Rapport 2012:4. 
34 Dahlberg J. och Andersson G., Changing seasonal variation in births by sociodemographic 

factors: a population-based register study. Human Reproduction Open, 2018;4:1–8. 
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registrerade dagar för barn födda i januari 2014 kan även ha 

ytterligare en förklaring. Vid den här tidpunkten automatiserades 

Försäkringskassans handläggning, vilket kan ha medfört vissa för-

ändringar i datalagret. Vi har inte med säkerhet fått detta bekräftat av 

Försäkringskassan, alltså att de något färre antal registrerade dagar 

för barn födda i januari 2014 beror på just automatiseringen. Om så 

vore fallet skulle detta kunna medföra att vi underskattar reformens 

effekt. Vi bedömer att detta är ett mindre problem än att effekten 

överskattas, vilket skulle kunna ske om vi på felaktiga grunder 

exkluderar föräldrar till barn födda i januari 2014.  

Figur B.1. Genomsnittligt antal dagar med föräldrapenning för de 

fyra olika undersökningsgrupperna, totalt för båda 

föräldrarna 

 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Den grupp av föräldrar som fick barn i oktober–december år 2013 

utgör gruppen som i rapporten kallas före reformen. Den grupp av 

föräldrar som fick barn i januari–mars år 2014 kallas efter reformen.  

I analysen inkluderas även två kontrollgrupper – barn födda i 

oktober–december år 2012 (kontrollgrupp 1) och barn födda i 

januari–mars år 2013 (kontrollgrupp 2).  
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Effekten av reformen skattas genom att ta hänsyn till skillnaden 

mellan grupperna efter reform och före reform och skillnaden mellan 

de två kontrollgrupperna. När skillnaden mellan kontrollgrupp 1 och 

kontrollgrupp 2 året innan reformen räknas bort från skillnaden 

mellan före reform-gruppen och efter reform-gruppen återstår en 

skattning av reformens effekt. Skattningen av reformens effekt kan 

skrivas på följande sätt:  

Reformens effekt=(efter reform – före reform) – (kontrollgrupp 2 – kontrollgrupp 1) 

I våra analyser är det vissa föräldrar, framför allt pappor, som inte har 

använt några dagar med föräldrapenning alls. Det är inte rimligt att 

anta att beteendet att inte ta ut föräldrapenning är slumpmässigt, utan 

att det snarare kan kopplas till egenskaper hos föräldrarna, så kallad 

selektion. 

I våra analyser har vi gjort antagandet att det är samma variabler som 

påverkar om vi kan observera noll och sedan storleken på uttaget. En 

modell som klarar att hantera den beskrivna situationen är en så 

kallad Tobit-modell.
35

 Om det har varit olika egenskaper som har 

styrt över att inte ta ut några dagar alls och att faktiskt ta ut dagar med 

föräldrapenning hade i stället en så kallad Heckman-modell varit 

lämplig.
36

    

En Tobit-modell fångar två aspekter av uttag av dagar med föräldra-

penning. Den första skattar sannolikheten att antalet dagar ska vara 

större än noll. Den andra skattar ett genomsnittligt antal uttagna dagar 

med föräldrapenning när hänsyn tagits till flera oberoende variabler, 

under förutsättning att uttaget av dagar är större än noll. 

Lägstanivådagar är villkorade att föräldrar först har använt minst 180 

dagar med föräldrapenning på SGI-nivå eller grundnivå. Det innebär 

att det för lägstanivådagarna inte kommer att finnas någon som 

tidigare inte tagit ut dagar, som var fallet när det rör sig om dagar 

med föräldrapenning på SGI-nivå eller grundnivå. I analysen av 

lägstanivådagar har vi därför använt oss av linjära regressioner 

baserade på minsta-kvadrat-metoden (OLS-regressioner). 

                                                      
35 Se Tobin J., Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica 

1958;26(1):24–36.  
36 Se Heckman J., Sample selection bias as a specification error. Econometrica 1979;47:153–

161; Heckman J., The common structure of statistical models of truncation, sample selection 

and limited dependent variables and a simple estimator for such models. Annals of Economic 
and Social Measurement 1976;5:475–492. 
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Genomgående har vi genomfört separata analyser för förstagångs-

föräldrar och föräldrar som redan har barn. Vi kallar dessa för 

enbarnsföräldrar respektive flerbarnsföräldrar. 

I samtliga regressionsmodeller har hänsyn tagits till en uppsättning 

oberoende variabler. I detta fall kontrollerar vi för flera 

sociodemografiska variabler (se bilaga 2, Tabell B.1 och Tabell B.2). 

Utifrån de olika regressionsmodellerna har vi skattat marginaleffekter 

och medelvärden, där övriga variabler i modellen är beräknade utifrån 

medelvärdet. Det är dessa marginaleffekter och medelvärden som 

redovisar i rapporten och i bilaga 2. 

Variabler 

Regressionsanalyserna och de skattade marginaleffekterna tar hänsyn 

till flera sociodemografiska och demografiska variabler (se bilaga 

Tabell B.1 och Tabell B.2). I de flesta fall tar vi hänsyn till båda 

föräldrarnas sociodemografiska egenskaper eftersom båda föräld-

rarnas samverkar när beslut om föräldrapenningen fattas. Här nedan 

beskriver vi hur variablerna är definierade och konstruerade. 

Utbildningsnivå är en kombinerad variabel baserad på båda föräld-

rarnas utbildningsnivå året före barnets födelse. Förgymnasial och 

gymnasial utbildning är sammanslagna till kategorin högst gymnasial 

utbildning. Eftergymnasial utbildning inkluderar all utbildning på 

högskola eller universitet. 

Inkomst är baserad på förälderns pensionsgrundande inkomst (PGI) 

för taxeringsåret före barnets födelse. Inkomst är därefter uppdelad i 

två kategorier – under eller över medianen i inkomstfördelningen i 

datamaterialet för respektive undersökningsgrupp. Båda föräldrarnas 

inkomst är en kombination av respektive förälders inkomstkategori. 

Inrikes eller utrikes född avgörs av om föräldern är född i Sverige 

eller i ett annat land. I analysen används en kombinationsvariabel 

baserad på om respektive förälder är inrikes född eller utrikes född. 

Föräldrarnas arbetssektor är en kombinerad variabel baserad på om 

ena eller båda föräldrarna arbetade inom offentlig eller privat sektor 

året före barnets födelse. Offentlig sektor inkluderar statlig för-

valtning, statliga affärsverk, primärkommunal förvaltning, landsting, 

statligt eller kommunalt ägda företag och organisationer samt övriga 
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offentliga institutioner. Privat sektor inkluderar aktiebolag (inte 

offentligt ägda aktiebolag) och övriga företag och organisationer som 

inte är offentligt ägda. 

Typ av boendeort vid barnets födelse, är baserad på befolknings-

storleken för respektive ort. Storstad definieras som städer med en 

befolkning på fler än 200 000 personer. Större städer definieras som 

städer med en befolkning på 50 000–199 000 personer. Mindre städer 

definieras som städer och orter med en befolkning på färre än 50 000 

personer. Hänsyn har tagits till befolkningsstorleken för år 2012, 

2013 och 2014. 

Variabeln föräldrars uttag före barnets födelse avgörs av om någon 

av föräldrarna har registrerade dagar med föräldrapenning som har 

betalats ut någon gång fram till barnets födelse. 

Respektive förälders ålder refererar till åldern vid barnets födelse. 

Variabeln ålder är indelad i tre kategorier för att ta hänsyn till kurv-

linjäritet som förekommer i vissa modeller. Valet av kategorier för 

mammor respektive pappor avspeglar de åldersgrupper då barna-

födande är mer eller mindre frekvent. I modellerna kontrollerar vi 

enbart för mammans ålder eftersom den är starkt korrelerad med 

pappans ålder. Vi har även inkluderat barnets kön i regressions-

modellerna.





Bilaga 2: Tabeller 
 

65 

Bilaga 2: Tabeller 

Tabell B.1. Beskrivning av enbarnsföräldrarna till barn födda före 

och efter reformen samt samma månader ett år tidigare. 

Fördelning i procent inom respektive variabel 

 

 

Före 

reform  

Efter 

reform 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 
Totalt 

Barnets kön Flicka 48 % 49 % 49 % 49 % 49 % 

Pojke 52 % 51 % 51 % 51 % 51 % 

Mammas ålder ≤27 år 43 % 44 % 44 % 43 % 43 % 

28–35 år 49 % 48 % 47 % 49 % 48 % 

≥36 år 8 % 8 % 9 % 9 % 8 % 

Pappas ålder ≤30 år 50 % 51 % 48 % 49 % 50 % 

31–38 år 40 % 40 % 42 % 41 % 41 % 

≥39 år 10 % 9 % 10 % 10 % 10 % 

Föräldrarnas 

utbildnings- 

nivå 

Båda ≤gymnasial 31 % 32 % 32 % 32 % 32 % 

M ≤gymn/P eftergymn. 7 % 7 % 7 % 8 % 7 % 

M eftergymn./ P ≤gymn. 19 % 20 % 19 % 20 % 19 % 

Båda eftergymnasial 33 % 36 % 33 % 35 % 34 % 

Utbildning okänd 10 % 5 % 9 % 5 % 7 % 

Föräldrarnas  

inkomst 

Båda låg inkomst 20 % 23 % 21 % 24 % 22 % 

M låg/P hög inkomst 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

M hög/P låg inkomst 21 % 21 % 20 % 20 % 20 % 

Båda hög inkomst 31 % 32 % 32 % 32 % 32 % 

Inkomst okänd 16 % 12 % 16 % 13 % 14 % 

Föräldrar inrikes 

eller utrikes födda 

Båda inrikes födda 69 % 72 % 71 % 71 % 71 % 

M inrikes/P utrikes född 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 

M utrikes/P inrikes född 7 % 6 % 7 % 7 % 7 % 

Båda utrikes födda 16 % 15 % 16 % 14 % 15 % 

Föräldrars uttag 

på grundnivå 

Ingen grundnivå 73 % 77 % 77 % 77 % 76 % 

M grund/P ej grundnivå 17 % 16 % 17 % 16 % 17 % 

M ej grund/P grundnivå 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 

Båda grundnivå 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Föräldrars uttag 

före barnets 

födelse 

Inget uttag före födelsen 91 % 97 % 91 % 92 % 93 % 

M uttag/P inget uttag 8 % 3 % 8 % 8 % 7 % 

M inget uttag/P uttag* - - - - - 

Båda uttag före födelsen* - - - - - 

Föräldrarnas 

arbetssektor 

Båda offentlig sektor 7 % 8 % 7 % 7 % 8 % 

M offentlig/P privat sektor 21 % 22 % 21 % 24 % 22 % 

M privat/P offentlig sektor 5 % 5 % 5 % 6 % 5 % 

Båda privat sektor 38 % 40 % 38 % 39 % 39 % 

Övriga 28 % 25 % 28 % 25 % 26 % 

Typ av  

boendeort 

Storstad 31 % 29 % 30 % 29 % 30 % 

Större städer 38 % 38 % 37 % 39 % 38 % 

Mindre städer/tätorter 32 % 33 % 33 % 32 % 33 % 

 Totalt antal 8 653 9 137 8 882 9 162 35 834 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 
födda januari–mars år 2013. M=Mamma; P=Pappa. *=andelen är mindre än 1 procent. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Tabell B.2. Beskrivning av flerbarnsföräldrarna till barn födda före 

och efter reformen samt samma månader ett år tidigare. 

Fördelning i procent inom respektive variabel 

 

 

Före 

reform  

Efter 

reform 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 
Totalt 

Barnets kön Flicka 49 % 49 % 48 % 48 % 49 % 

Pojke 51 % 51 % 52 % 52 % 51 % 

Mammas ålder ≤27 år 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 

28–35 år 55 % 57 % 55 % 56 % 56 % 

≥36 år 24 % 22 % 24 % 23 % 23 % 

Pappas ålder ≤30 år 23 % 24 % 23 % 23 % 23 % 

31–38 år 50 % 52 % 50 % 51 % 51 % 

≥39 år 27 % 24 % 27 % 25 % 26 % 

Föräldrarnas 

utbildnings- 

nivå 

Båda ≤gymnasial 37 % 37 % 38 % 37 % 37 % 

M ≤gymn/P eftergymn. 8 % 8 % 9 % 8 % 8 % 

M eftergymn./ P ≤gymn. 19 % 20 % 18 % 20 % 19 % 

Båda eftergymnasial 29 % 31 % 29 % 31 % 30 % 

Utbildning okänd 8 % 4 % 6 % 4 % 5 % 

Föräldrarnas  

inkomst 

Båda låg inkomst 27 % 29 % 28 % 28 % 28 % 

M låg/P hög inkomst 22 % 21 % 22 % 20 % 21 % 

M hög/P låg inkomst 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

Båda hög inkomst 24 % 26 % 24 % 27 % 25 % 

Inkomst okänd 12 % 9 % 11 % 9 % 10 % 

Föräldrar inrikes 

eller utrikes 

födda 

Båda inrikes födda 64 % 67 % 65 % 70 % 67 % 

M inrikes/P utrikes född 7 % 6 % 7 % 6 % 7 % 

M utrikes/P inrikes född 7 % 6 % 7 % 6 % 6 % 

Båda utrikes födda 23 % 20 % 21 % 18 % 20 % 

Föräldrars uttag 

på grundnivå 

Ingen grundnivå 74 % 77 % 77 % 79 % 77 % 

M grund/P ej grundnivå 18 % 17 % 18 % 16 % 17 % 

M ej grund/P grundnivå 4 % 3 % 2 % 2 % 3 % 

Båda grundnivå 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Föräldrars uttag 

före barnets 

födelse 

Inget uttag före födelsen 90 % 97 % 90 % 91 % 92 % 

M uttag/P inget uttag 10 % 3 % 10 % 9 % 8 % 

M inget uttag/P uttag* - - - - - 

Båda uttag före födelsen* - - - - - 

Föräldrarnas 

arbetssektor 

Båda offentlig sektor 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 

M offentlig/P privat sektor 23 % 24 % 23 % 24 % 24 % 

M privat/P offentlig sektor 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Båda privat sektor 33 % 34 % 34 % 36 % 34 % 

Övriga 31 % 28 % 31 % 27 % 29 % 

Typ av  

boendeort 

Storstad 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 

Större städer 38 % 39 % 38 % 39 % 38 % 

Mindre städer/tätorter 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

 Totalt antal 12 747 14 774 12 648 14 616 54 785 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. M=Mamma; P=Pappa. *=andelen är mindre än 1 procent. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 



Bilaga 2: Tabeller 
 

67 

Tabell B.3. Skattade effekter och medelvärden för föräldrars uttag av 

dagar med föräldrapenning för enbarnsföräldrar och 

flerbarnsföräldrar, när barnet har fyllt fyra år 

 

Före 

reform 

Efter 

reform 
Skillnad P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 
Skillnad P>t 

Reform- 

effekt 
P>t 

Enbarnsföräldrar           

Mammor 275,6 279,8 4,2 0,000 279,3 279,7 0,4 0,736 3,8 0,023 

Pappor 93,1 103,8 10,6 0,000 88,3 88,4 0,0 0,982 10,6 0,000 

Flerbarnsföräldrar            

Mammor 290,5 292,3 1,8 0,089 292,3 292,1 -0,2 0,834 2,0 0,175 

Pappor 73,3 83,9 10,6 0,000 70,4 69,8 -0,6 0,565 11,2 0,000 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. Modellerna kontrollerar för flera variabler (se Tabell B.1och Tabell 

B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Tabell B.4. Observerade medelvärden av oanvända dagar och andel 

föräldrar som har dagar kvar när barnet har fyllt fyra år 

 Enbarnsföräldrar Flerbarnsföräldrar 

 Barn födda 

före  

reformen 

Barn födda 

efter 

reformen 

Barn födda 

före  

reformen 

Barn födda 

efter 

reformen 

Antal oanvända dagar efter barnets 

fyraårsdag 

107,0 94,3 108,0 98,7 

Antal dagar som förloras*  30,6 16,9 32,4 21,0 

Andel som har 96 eller fler dagar kvar 97,7 98,3 97,4 97,9 

Andel som har dagar kvar om förloras* 48,9 35,7 46,7 39,4 

Anm.: Om dagar går förlorade eller inte avser endast dagar för barn födda från och med 1 

januari 2014 8 (efter reformen). 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Tabell B.5. Skattade effekter och medelvärden för antal uttagna 

dagar med föräldrapenning, när barnet har fyllt fyra år, 

för olika utbildningsgupper 

 Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

Enbarnsmammor           

Båda ≤gymnasial 302,5 301,4 -1,1 0,600 304,1 306,4 2,4 0,221 -3,4 0,220 

M ≤gymn/P eftergy. 283,2 290,2 7,0 0,133 291,4 289,2 -2,2 0,625 9,2 0,156 

M eftergy./P ≤gymn. 272,4 280,4 8,0 0,002 282,6 275,7 -6,9 0,007 14,9 0,000 

Båda eftergymnasial 248,4 256,8 8,5 0,000 251,7 253,5 1,9 0,346 6,6 0,017 

Enbarnspappor           

Båda ≤gymnasial 74,8 84,3 9,5 0,000 68,3 68,1 -0,2 0,894 9,8 0,000 

M ≤gymn/P eftergy. 84,4 94,7 10,3 0,012 76,8 79,1 2,3 0,578 8,0 0,168 

M eftergy./P ≤gymn. 94,8 104,1 9,3 0,000 88,7 92,2 3,5 0,138 5,8 0,090 

Båda eftergymnasial 111,9 125,5 13,6 0,000 110,8 109,2 -1,6 0,369 15,3 0,000 

Flerbarnsmammor           

Båda ≤gymnasial 316,5 312,0 -4,5 0,005 312,5 315,7 3,2 0,047 -7,7 0,001 

M ≤gymn/P eftergy. 295,8 301,6 5,8 0,132 302,5 295,3 -7,2 0,053 13,0 0,015 

M eftergy./P ≤gymn. 285,5 288,3 2,8 0,216 290,1 287,9 -2,2 0,329 5,0 0,117 

Båda eftergymnasial 258,8 267,5 8,7 0,000 266,5 262,7 -3,9 0,038 12,6 0,000 

Flerbarnspappor           

Båda ≤gymnasial 56,4 67,5 11,1 0,000 58,5 56,8 -1,7 0,308 12,8 0,000 

M ≤gymn/P eftergy. 70,2 74,2 4,0 0,270 57,5 63,6 6,0 0,097 -2,0 0,691 

M eftergy./P ≤gymn. 75,2 88,2 12,9 0,000 72,5 72,8 0,3 0,899 12,7 0,000 

Båda eftergymnasial 94,3 105,5 11,3 0,000 88,6 87,4 -1,2 0,508 12,4 0,000 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. M = mamma; P = Pappa. Modellerna kontrollerar för flera 

variabler (se Tabell B.1och Tabell B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar.  
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Tabell B.6. Skattade effekter och medelvärden för föräldrars uttag av 

dagar med föräldrapenning, när barnet har fyllt fyra år, 

för olika inkomstgrupper 

 Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

Enbarnsmammor           

Båda låg inkomst 280,8 283,7 2,9 0,252 287,6 287,5 -0,1 0,970 3,0 0,393 

M låg/P hög inkomst 275,5 275,3 -0,1 0,975 274,1 273,9 -0,1 0,973 0,0 0,998 

M hög/P låg inkomst 279,5 285,5 6,0 0,010 284,5 283,6 -1,0 0,668 7,0 0,032 

Båda hög inkomst 267,0 274,2 7,2 0,000 275,2 272,5 -2,7 0,132 9,9 0,000 

Enbarnspappor           

Båda låg inkomst 96,9 104,9 8,0 0,001 90,9 89,4 -1,6 0,502 9,6 0,005 

M låg/P hög inkomst 95,3 110,4 15,1 0,000 92,7 88,9 -3,8 0,229 18,9 0,000 

M hög/P låg inkomst 94,4 102,5 8,1 0,000 91,6 90,5 -1,2 0,607 9,3 0,004 

Båda hög inkomst 95,4 109,2 13,8 0,000 90,4 92,7 2,3 0,166 11,5 0,000 

Flerbarnsmammor           

Båda låg inkomst 299,1 296,4 -2,7 0,173 297,1 300,3 3,2 0,097 -5,9 0,033 

M låg/P hög inkomst 289,2 296,4 7,2 0,001 293,5 294,7 1,2 0,591 6,0 0,059 

M hög/P låg inkomst 288,3 287,2 -1,1 0,616 294,3 286,8 -7,5 0,001 6,4 0,048 

Båda hög inkomst 283,2 288,9 5,7 0,001 289,5 281,9 -7,6 0,000 13,2 0,000 

Flerbarnspappor           

Båda låg inkomst 70,4 81,3 10,9 0,000 72,0 69,6 -2,4 0,239 13,3 0,000 

M låg/P hög inkomst 71,3 82,6 11,3 0,000 66,1 66,3 0,2 0,937 11,1 0,000 

M hög/P låg inkomst 86,3 96,9 10,5 0,000 79,6 84,2 4,6 0,055 6,0 0,074 

Båda hög inkomst 77,7 89,1 11,4 0,000 75,4 74,7 -0,8 0,661 12,2 0,000 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. M = mamma; P = Pappa. Modellerna kontrollerar för flera 

variabler (se Tabell B.1och Tabell B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Tabell B.7. Skattade effekter och medelvärden för föräldrars uttag av 

dagar med föräldrapenning, när barnet har fyllt fyra år, 

för inrikes och utrikes födda föräldrar 

 Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

Enbarnsmammor           

Båda inrikes födda 269,9 275,1 5,2 0,000 275,8 275,0 -0,7 0,560 5,9 0,001 

M inrikes/P utrikes född 293,7 294,7 1,0 0,082 300,7 296,0 -4,7 0,280 5,7 0,357 

M utrikes/P inrikes född 261,6 271,6 9,9 0,066 263,7 268,1 4,3 0,427 5,6 0,467 

Båda utrikes födda 299,2 298,1 -1,2 0,754 292,6 298,8 6,2 0,107 -7,4 0,166 

Enbarnspappor           

Båda inrikes födda 100,0 110,5 10,4 0,000 94,9 94,7 -0,1 0,933 10,5 0,000 

M inrikes/P utrikes född 75,8 88,3 12,6 0,004 73,0 73,6 0,6 0,887 12,0 0,051 

M utrikes/P inrikes född 101,9 108,7 6,8 0,151 96,0 99,5 3,5 0,453 3,3 0,623 

Båda utrikes födda 65,6 77,7 12,1 0,001 62,2 60,8 -1,3 0,701 13,4 0,007 

Flerbarnsmammor           

Båda inrikes födda 286,4 290,3 3,9 0,001 291,2 288,5 -2,7 0,020 6,5 0,000 

M inrikes/P utrikes född 301,7 303,5 1,8 0,649 301,4 304,1 2,7 0,488 -0,9 0,871 

M utrikes/P inrikes född 278,8 283,2 4,4 0,335 276,5 279,3 2,9 0,548 1,5 0,816 

Båda utrikes födda 303,5 298,0 -5,5 0,046 298,4 304,4 6,1 0,030 -11,5 0,003 

Flerbarnspappor           

Båda inrikes födda 81,1 91,8 10,7 0,000 77,8 77,3 -0,5 0,681 11,1 0,000 

M inrikes/P utrikes född 65,8 71,0 5,2 0,194 62,6 60,1 -2,4 0,546 7,6 0,179 

M utrikes/P inrikes född 80,8 97,9 17,2 0,000 81,4 79,0 -2,5 0,585 19,6 0,002 

Båda utrikes födda 47,7 57,8 10,1 0,000 44,9 45,3 0,4 0,888 9,7 0,012 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. M = mamma; P = Pappa. Modellerna kontrollerar för flera 

variabler (se Tabell B.1och Tabell B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Tabell B.8. Skattade effekter och medelvärden för föräldrars uttag av 

lägstanivådagar och dagar på SGI-nivå eller grundnivå, 

när barnet har fyllt fyra år 

 

Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

a) Lägstanivådagar           

Enbarnsföräldrar           

Mammor 29,7 39,3 9,6 0,000 30,7 30,6 0,0 0,925 9,6 0,000 

Pappor 10,0 12,3 2,3 0,000 9,5 9,2 -0,3 0,275 2,6 0,000 

Flerbarnsföräldrar           

Mammor 32,8 39,8 7,1 0,000 33,7 33,0 -0,6 0,099 7,7 0,000 

Pappor 10,0 11,9 2,0 0,000 9,44 9,20 -0,2 0,329 2,2 0,000 

b) Dagar på SGI-nivå eller grundnivå         

Enbarnsföräldrar           

Mammor 246,1 240,7 -5,4 0,000 248,9 249,4 0,5 0,571 -6,0 0,000 

Pappor 84,3 92,5 8,2 0,000 80,0 80,4 0,4 0,683 7,8 0,000 

Flerbarnsföräldrar           

Mammor 258,1 252,8 -5,3 0,000 259,0 259,5 0,5 0,575 -5,8 0,000 

Pappor 65,4 73,7 8,3 0,000 63,1 62,8 -0,3 0,746 8,6 0,000 

Anm.: Analysen inkluderar föräldrar som tagit ut en dag med föräldrapenning på SGI-nivå eller 

grundnivå. Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda 

januari–mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 

2=barn födda januari–mars år 2013. Modellerna kontrollerar för flera variabler (se Tabell 

B.1och Tabell B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Tabell B.9. Skattade effekter och medelvärden för pappors andel av 

det totala uttaget av dagar med föräldrapenning och 

andel av det totala uttaget av lägstanivådagar, när barnet 

har fyllt fyra år 

 Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

Dagar med föräldrapenning          

Enbarnspappor 25,2 27,0 1,8 0,000 23,9 24,0 0,1 0,727 1,7 0,000 

Flerbarnspappor 19,9 22,0 2,1 0,000 18,9 19,0 0,1 0,753 2,0 0,000 

Lägstanivådagar           

Enbarnspappor 29,2 26,6 -2,5 0,000 28,5 27,5 -1,0 0,117 -1,54 0,356 

Flerbarnspappor 27,8 26,2 -1,7 0,001 26,8 26,5 -0,2 0,686 -1,5 0,668 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. Modellerna kontrollerar för flera variabler (se Tabell B.1och Tabell 

B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Tabell B.10. Skattade effekter och medelvärden för pappors andel av 

det totala uttaget av dagar med föräldrapenning, när 

barnet har fyllt fyra år, för olika utbildningsgupper 

 Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

Enbarnspappor             

Båda ≤gymnasial 19,5 21,6 2,1 0,000 18,0 17,9 -0,1 0,789 2,2 0,001 

M ≤gymn/P eftergy. 23,1 24,6 1,5 0,186 20,9 21,6 0,7 0,548 0,8 0,611 

M eftergy./P ≤gymn. 25,7 27,0 1,2 0,058 23,5 24,9 1,3 0,04 -0,1 0,948 

Båda eftergymnasial 31,2 33,0 1,8 0,000 30,7 30,4 -0,3 0,555 2,1 0,003 

Flerbarnspappor           

Båda ≤gymnasial 14,4 17,3 2,8 0,000 15,0 14,5 -0,5 0,262 3,3 0,000 

M ≤gymn/P eftergy. 19,0 19,5 0,4 0,660 15,3 17,6 2,3 0,026 -1,8 0,204 

M eftergy./P ≤gymn. 20,4 23,2 2,8 0,000 19,4 20,0 0,6 0,334 2,3 0,008 

Båda eftergymnasial 26,6 28,1 1,5 0,002 24,7 24,8 0,1 0,908 1,5 0,035 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. M = mamma; P = Pappa.  Modellerna kontrollerar för flera 

variabler (se Tabell B.1och Tabell B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Tabell B.11. Skattade effekter och medelvärden för pappors andel av 

det totala uttaget av dagar med föräldrapenning, när 

barnet har fyllt fyra år, för olika inkomstgrupper 

 Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

Enbarnspappor             

Båda låg inkomst 25,6 26,8 1,2 0,065 23,9 23,6 -0,3 0,584 1,5 0,088 

M låg/P hög inkomst 26,0 28,8 2,9 0,001 25,6 25,2 -0,5 0,597 3,3 0,008 

M hög/P låg inkomst 24,7 26,1 1,5 0,012 23,6 23,4 -0,2 725 1,7 0,043 

Båda hög inkomst 26,2 28,2 2,0 0,000 24,5 25,1 0,7 0,127 1,3 0,037 

Flerbarnspappor           

Båda låg inkomst 18,6 21,2 2,6 0,000 18,9 18,3 -0,6 0,24 3,2 0,000 

M låg/P hög inkomst 19,8 21,6 1,7 0,003 18,2 18,3 0,1 0,823 1,6 0,060 

M hög/P låg inkomst 21,9 24,5 2,6 0,000 20,2 21,6 1,5 0,017 1,2 0,170 

Båda hög inkomst 21,0 23,2 2,1 0,000 20,0 20,5 0,4 0,358 1,7 0,010 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–

mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. M = mamma; P = Pappa.  Modellerna kontrollerar för flera 

variabler (se Tabell B.1och Tabell B.2) som är satta till medelvärdet 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Tabell B.12. Skattade effekter och medelvärden för pappors andel av 

det totala uttaget av dagar med föräldrapenning, när 

barnet har fyllt fyra år, för inrikes och utrikes födda 

föräldrar 

 Före 

reform 

Efter 

reform 

Skill-

nad 
P>t 

Kontroll-

grupp 1 

Kontroll-

grupp 2 

Skill-

nad 
P>t 

Reform-

effekt 
P>t 

Enbarnspappor           

Båda inrikes födda 27,1 28,6 1,5 0,000 25,4 25,6 0,1 0,702 1,4 0,002 

M inrikes/P utrikes född 19,6 22,6 3,0 0,007 18,8 19,2 0,3 0,774 2,7 0,097 

M utrikes/P inrikes född 29,2 28,9 -0,4 0,789 28,0 27,8 -0,2 0,896 -0,2 0,929 

Båda utrikes födda 17,5 20,7 3,2 0,001 17,5 17,6 0,1 0,938 3,1 0,029 

Flerbarnspappor           

Båda inrikes födda 21,6 23,7 2,1 0,000 20,6 20,7 0,1 0,746 2,0 0,000 

M inrikes/P utrikes född 17,3 18,4 1,1 0,313 16,0 15,8 -0,3 0,810 1,4 0,376 

M utrikes/P inrikes född 22,6 25,7 3,1 0,012 23,1 22,6 -0,5 0,721 3,5 0,049 

Båda utrikes födda 14,2 16,5 2,3 0,002 12,8 13,2 0,4 0,664 2,0 0,076 

Anm.: Före reform=barn födda oktober–december år 2013; Efter reform=barn födda januari–
mars år 2014; Kontrollgrupp 1=barn födda oktober–december år 2012; Kontrollgrupp 2=barn 

födda januari–mars år 2013. M = mamma; P = Pappa. Modellerna kontrollerar för flera 

variabler (se Tabell B.1och Tabell B.2) som är satta till medelvärdet. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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