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Nu börjar årets sjuksäsong – om 25 år vabbar vi jämställt 

Oktober är här. Eller är det snarare ”hostober”? Sjuksäsongen är nu igång på 

allvar och vid denna tid på året börjar uttaget av VAB-dagar att stiga. Det är 

mammorna som tar störst ansvar för att vara hemma från arbetet när barnen är 

sjuka. Utvecklingen visar att vi år 2040 kommer att vabba jämställt*.  

Oktober är den månad då det sker en tydlig ökning i uttaget av tillfällig föräldrapenning 

(även kallat VAB, vård av barn). En ökning som håller i sig under den sista delen av året 

för att kulminera i februari. Så ser det ut – år efter år.  

Mammorna fortsätter att dra det tyngsta lasset när barnen är sjuka. Under förra året stod 

kvinnorna för 62,5 procent av vabbandet. Utvecklingen närmar sig ett jämställt uttag, men 

det tar tid. Om 25 år beräknas vi vabba jämställt. 

- Försäkringskassan har ett uppdrag att verka för ett jämställt uttag av bland annat 

VAB-dagar. Hur man väljer att fördela VAB-dagarna kan påverka lönen, den 

framtida pensionen och förankringen på arbetsmarknaden, säger Niklas Löfgren, 

familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan. 

Oplanerad arbetsfrånvaro komplicerar ofta vardagen för föräldrar och det kan vara svårt 

att få ihop föräldraskapet med arbetslivet. Därför är det bra att planera vem som gör vad i 

förtid. Försäkringskassan har samlat ett antal tips och hjälpmedel för att underlätta för 

föräldrar och barn. 

- Anmäl och ansök om VAB i mobilen – ladda ner appen ”Mina Sidor”.  

- Avlös varandra – vabba halva dagen eller några timmar var.  

- Ta hjälp – en närstående kan också vabba.  

- Vobba – jobba hemifrån med sjukt barn. Du avgör själv om det är lämpligt, men 

du ska ha lön från din arbetsgivare och inte ersättning från Försäkringskassan. 

- Dela upp din arbetsdag – vobba i två timmar och vabba i sex. Då ska du ha lön 

för två timmar och ersättning från Försäkringskassan för sex timmar.  

- Var noga med handhygienen. Prata med barnen och förskolan om det. 

- Här anmäler och ansöker du om VAB.  

- Fler tips här för att underlätta vabbandet. 

 

*Givet dagens utveckling kommer svenska föräldrar att vabba jämställt år 2040, det visar 

Försäkringskassans beräkningar. Om ingen av föräldrarna har använt mindre än 40 procent av 

dagarna eller mer än 60 procent av dagarna så anses det vara ett jämställt uttag.  
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