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Söndagen den 10 november är det Fars dag, som är en hyllningsdag till 

landets alla pappor. För att uppmärksamma dagen har 

Försäkringskassan tagit fram färska siffror över hur jämställt pappor 

vabbar. 

 
Fars dag firades första gången på 1930-talet, sedan dess har papparollen 

förändrats. Idag har papporna helt andra möjligheter att vara hemma med sina 

barn. Totalt sett tar papporna ut 37 procent av alla vabbdagar. 

 

- Femton procent av landets kommuner kan under den senaste 

tolvmånadersperioden uppvisa ett jämställt uttag av vabb, säger 

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på 

Försäkringskassan. 

 

Bilden skiljer sig åt mellan kommunerna där Vindeln toppar jämställdhetslistan 

och papporna tar ut hälften av vabbdagarna. Åsele kommun hamnar sist där 

papporna tar ut ungefär en fjärdedel av dagarna.  

 

Här kan du se hur pappors andel av vabb i kommunerna har förändrats från 

2000 till 2012. 

Mest jämställda vabb-kommunerna, andel dagar män/kvinnor 

1. Vindeln 50/50 

2. Vara 45/55 

3. Mullsjö 45/55 

4. Vadstena 44/56 

5. Norberg 44/56 

 

(Minst jämställda vabb-kommunerna, forts sidan 2) 

 

http://www.forsakringskassan.se/
http://twitter.com/dan_eliasson
http://www.forsakringskassan.se/statistik/barnochfamilj/foraldrapenning/nettoman/grafik_2/
http://www.forsakringskassan.se/statistik/barnochfamilj/foraldrapenning/nettoman/grafik_2/
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Minst jämställda vabb-kommunerna, andel dagar män/kvinnor 

1. Åsele 26/74 

2. Färgelanda 27/73 

3. Jokkmokk 27/73 

4. Haparanda 29/71 

5. Eda 29/71  

 

Du får vabba när du avstår från förvärvsarbete och istället är hemma och tar 

hand om ditt sjuka barn. Läs mer om vabb här. 

Tips från Niklas Löfgren 

Du får vabba om du behöver gå till tandläkaren med ditt barn. 

Du kan använda vabbappen för att anmäla och ansöka om vabb. 

Du kan överlåta vabbdagar åt exempelvis en nära vän. 

Två personer kan dela på en vabbdag genom att ta ut en halv dag var. 

Du får inte vabba bara för att förskolan är stängd. 

Fakta 

Om pappors andel av utbetalda dagar inte är lägre än 40 procent och inte högre 

än 60 procent anses det vara ett jämställt uttag. 

I mindre kommuner där uttaget av vabb inte är så stort kan pappornas andel av 

de uttagna dagarna variera från år till år.  

 Relaterat   

En dag är inte tillräckligt 

 

Kvinnan i socialförsäkringen  

 

Föräldrar som inte vabbar 

 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_sjukt/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3B0DjIAKIoEKDHAARwN8-s08zKD68SggYH-4fhQhJegKHM0MDTwNPUIMA_2cgly8TaEK8PkBnxWBfkb6fh75uan6BbmhEQaZnroAWHxzdw!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHUU4y/
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2013/en_dag_ar_inte_tillrackligt/!ut/p/b1/hZLJrqtIEES_5X6Am2KGJWWb2WUmY6gN4poZM5jZfH37vt68t-juXKSU0lFIkREEJgICt_FS5vFUdm38_LkxFwkUuEBISuDKMQzQRBmR0DQpWSWJOxHgEPCnUVvPkm8xovnWBXkrN6ntzl0cH8ikush4uHi0vCllR79iI417x6X09DBayJ7ENLi0_JAOQKGqLIuQ2xW3HKvMvrrD7krgcTtp0je2q9rr-iRE4DXfaeRvwJU88GTe2bv2ffPCVuHVsup20kukKkA9JujhDtZl02wwO0PAsVF9Ork2-5a-vj7Gwo8x8C8jgf_zrRM4q__qh3QcPz_Av_D_UvtTDxiCALQzYgWHJinhA4QfgI9oEgDxB1AEBQDNutGKL1GOr_GERwRVSKKYsdezhqP3xgh9X9fNXKW0cdcKRgecE4uFuvX2fhu4Ni4WnuNEOTSOq3VazH23zAp6uHhqb7uSUANZ-VjDG8TLt1q2yAoe77Y-RLLs9xYv9NkQGO21zd50SnVkD3S7oJ0Sap3_0J2nGxq57L-9TS7g0WB0BvkrZL2hcKL7gDtVzs6KGlK0sR_0e9x7OSOZeWO8ZN8oYWx3Hn_fqlaZpijOt0lRT9PDqfTrNysK5FWZkoHRyfA-Jboo8AGKLiOMfGFQLEbN9XJdTC5rs-Wj3Z9hCI-s9tpfvT4_g0LeBBpERmbFh3t0tMdleQgTPUPecEY1_Po9uH92kyZJ-ozbJG0Jvwo59leXz260lcEmFSCxWwegY4ymsA7CWTbF2jzS1PV66tyObnKgVFTPKnLulSOURrx9K3vb7CwnYUR3dqFdnQ7ComWfdSGpK_JCVB9WwXGPSSnMC01d4sSlF_gpZ30pRl3ttscarK-8k6gUKXjiGL_hyF2J5n18OXyEPez6oi7N8evZwGfCxv4-1YcQ
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2013/internationella_kvinnodagen_kvinnan_i_socialforsakringen/!ut/p/b1/hZHJzrNGEEWfJQ_g0MywdBsaMKOZYdNi5gMMtplsnj7-k02ySFKLkko6utI9RaRETKRjtv002fIzjdnw6045LFDAhJA8A5tjGKCJyCKhYVBIJYmIiNOANKRZa2SJtIb9NoXGTL5bC5ARo-2DpIKnDJmtH57-EvMsVhHPMM--FIW890VwC58y5_jtnnrbCKWFlRbbg7g9_AvXc01EJZ8wNaGEspmmbrp6588Puuh75Pe9md-EF8rb-6PND1Hl6GGqIKdPVXUwFoVOUZDK6rOJxjTDKdA7-ObrQPs0AWxW3J1wguQFMWXz22_fosm3KPiXOYP_83Al0rr__fGq5vnrJP0T_6-0f-YBXRCAJlus4NIkJXyB5AvwmCYBEH8BiqAAoDkBrYRnyg01nvCJuEtEK2Oss6yl2NuZajlW_snx97Q3XWkPH5n2ZA175h79ApAfXEWrpBN6frWFdK4l6XBWfNMOiotcapCbvamjJGXl3g6u_qZ1Yo9t8uY50bsi46FFBR_bqTfScNvw5fGKzPUalJ4LMi-QLRN0nn4xbp_XMPTK3Ccvt735ZIMuC3ZbWq6ED7zQfagm7yVzM-Xauoq5XD6mZ7aMp0xd1Oheu_c62PW1HiexW7Iyg_HZtmUBc0l13xOedx9A5GgjldaeLGhAkfI2ivO5nKwcXGh-oPGG-z2An-QyO-xejM93I9grOD2EpWCsrsYeLv1Mz7b7HnblUpiAw04vxVNde0a0KlF--FWYF2v994f-te9VWVZDNpbVSIRjwvF5o71lOcLvn5C5IMC1luEC78hfSh7f6Ex2IieV2Vyo01SFe6iXGV5vx_MkJLVrqAJXSNACrMEvcAd2_tPrVgiNdiqg5AEa7DZsg84scXWYocBQkD9wWpP
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/850a5d38-6708-4cdc-8a86-a7e3325c8426/socialforsakringsrapport_2013_06.pdf?MOD=AJPERES

