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Ökat uttag av dagar med föräldrapenning
En analys av införandet av en 4-årsgräns och uppdelning av dagar med olika
ersättningsnivåer
Den 1 januari 2014 infördes en 4-årsgräns för föräldrapenningen som innebär att föräldrar kan spara högst 96 dagar efter
att barnet fyllt fyra år. Samtidigt infördes en tydlig uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer, där vardera föräldern
får 195 dagar med en ersättning på sjukpenningnivå eller grundnivå och 45 dagar med en ersättning på lägstanivå.
Regeländringen omfattar föräldrar till barn födda från och med år 2014. ISF har, på uppdrag av regeringen, undersökt om
reformen har påverkat hur föräldrar använder dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag.
Reformen har haft störst effekt på
pappors uttag av föräldrapenning

Reformen har bidragit till att framför allt papporna tar ut
fler dagar med föräldrapenning fram tills det att barnet
fyllt fyra år. För förstagångspappor och flerbarnspappor
är reformens effekt ett ökat uttag med runt 11 dagar. För
förstagångsmammor är effekten ett ökat uttag med 4
dagar och för flerbarnsmammor är effekten 2 dagar.
Vår analys visar även att reformen har haft olika effekt
för mammor och pappor inom olika 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 mammorna ser vi störst
ökning av uttagna dagar med föräldrapenning, bland
grupper som tenderar att spara dagar tills det att barnet
blivit äldre än fyra år.
Figur 1 visar reformens effekt i ett ökat antal dagar med
föräldrapenning när barnet uppnått fyra år, för
förstagångsföräldrar och flerbarnsföräldrar
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För mammor som grupp är en stor del av deras ökade
uttag av dagar med föräldrapenning lägstanivådagar.
Både förstagångsmammor och flerbarnsmammor har
ökat sitt uttag med lägstanivådagar men minskat sitt
uttag av dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå,
jämfört med mammor till barn födda före reformen.
Reformens effekt är att förstagångsmammor tar ut
knappt 10 fler lägstanivådagar och att flerbarnsmammor
tar ut nära 8 fler lägstanivådagar. Men båda grupperna
har minskat uttaget av dagar på sjukpenningnivå eller
grundnivå med ungefär 6 dagar.
Reformen har haft en mindre effekt på pappornas uttag
av lägstanivådagar.
Både förstagångspappor och flerbarnspapport tar ut
drygt 2 fler lägstanivådagar. Papporna har i stället främst
ökat sitt uttag av dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå, jämfört med pappor till barn födda före reformen.
Både förstagångspappor och flerbarnspappor tar ut runt
8 fler dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå.
Mammornas ökade uttag av lägstanivådagar kan också
vara en konsekvens av att pappor som grupp tar ut fler
dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå, och därmed
inte skriver över dessa dagar till mammorna.
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Reformen har haft störst effekt på
mammors uttag av lägstanivådagar
Reformen har påverkat mammors och pappors uttagsmönster på helt olika sätt (se figur 2).
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Anm.: Figuren är baserad på en regressionsanalys där hänsyn tagits till flera
bakgrundsvariabler som är satta till medelvärdet.

Reformen har bidragit till ett mer jämställt
uttag av dagar med föräldrapenning

par där båda föräldrarna har högst gymnasial utbildning,
flerbarnspappor i par där båda har låg inkomst eller
förstagångspappor i par där båda är utrikes födda.

Figur 2 visar reformens effekt, i antal dagar, på mammors
och pappors uttag av dagar på sjukpenning- eller
grundnivå (röda staplar) och dagar på lägstanivå (blå
staplar), när barnet uppnått fyra år.
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Reformen har inte bidragit till ett mer jämställt uttag av
lägstanivådagar. Pappornas andel av det totala uttaget av
lägstanivådagar har minskat. Det innebär att klyftan
mellan mammas och pappas uttag av lägstanivådagar
fram till barnets fyraårsdag har ökat.
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Reformen har inte bidragit till ett mer jämställt
uttag av lägstanivådagar
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ISF:s slutsatser: Reformens olika delar kan
ha påverkat olika föräldrar på olika sätt
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Orsaken till att föräldrar tar ut fler dagar med föräldrapenning och lägstanivådagar fram till barnets fyraårsdag
kan se olika ut för mammor och pappor. Det har inte
varit möjligt att identifiera vilken del av reformen som
haft störst effekt och på vilken grupp.
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Anm.: Figuren är baserad på en regressionsanalys där hänsyn tagits till
flera bakgrundsvariabler som är satta till medelvärdet.

Reformen har bidragit till ett något mer jämställt uttag
av dagar med föräldrapenning. Innan reformen tog
förstagångspappor ut i genomsnitt 29 procent av dagarna
med föräldrapenning och flerbarnspappor tog ut 26
procent. Som en effekt av reformen ökar pappornas
andel med runt 2 procentenheter för båda grupperna.
Även om mammorna fortfarande tar ut merparten av
dagarna med föräldrapenning, visar vår analys att
reformen bidragit till att pappor i genomsnitt har närmat
sig mammornas uttag av dagar med föräldrapenning med
cirka 10 dagar.
Effekten, sett till ett mer jämställt uttag, ser olika ut för
olika sociodemografiska grupper.
I vissa fall har reformen haft tydligast effekt bland de
grupper av pappor som redan innan reformen tog en
större del av föräldrapenningen. Det gäller till exempel
förstagångspappor i par där båda har eftergymnasial
utbildning, eller där endast pappan har en hög inkomst.
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 till exempel pappor i

Det är rimligt att anta att 4-årsregeln haft störst inverkan
på de grupper av föräldrar som annars tenderar att spara
fler dagar tills att barnet blivit äldre och 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
av föräldrar där papporna tenderar att endast ta en liten
del och mammorna den största delen av föräldrapenningen. För den här gruppen kan den tydliga uppdelningen av dagtyper bidragit till en ökad kunskap om
pappors rätt till föräldrapenningen.
En konsekvens av reformen är att mammor i genomsnitt
får en något lägre ersättning för de dagar som tas ut. Det
beror på pappornas ökade uttag av dagar med en
ersättning på sjukpenningnivå eller grundnivå.
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