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Fædrene er igen begyndt at holde mere barsel  

Fødselsårgang 2012 er den årgang, der er blevet passet flest dage af deres far i for-
bindelse med barselsorlov. Efter stilstand i 2011 er mændene igen begyndt at øge 
deres samlede barselsorlov. De mænd, der tog orlov sammen med moderen, øgede 
deres antal af dage fra 37 til 39. Samtidig øgede de mænd, der var ene om at holde 
barselsorlov på dagpenge, længden af deres orlov fra 53 til 57 dage. Kvindernes 
orlov ligger derimod på et stabilt niveau. De kvinder, der holdt orlov sammen med 
faderen, holdt 295-298 dage, og de kvinder, der var ene om at holde orlov på dag-
penge, holdt 310-312 dage for fødselsårgangene 2007-2012. 
 
Fædres barselsorlov for børn født i årene 2007 til 2012 

 
 
Stadig kvinderne, der er mest om børnene, mens de er helt små 
Selvom mændene har øget antallet af dage på barsel i de senere år, er det stadig 
kvinderne, som holder mest barsel. For par, hvor begge holdt barselsorlov, stod 
moderen for 88 pct. af det samlede antal barselsdage. Kvinder, der var ene om at 
holde orlov på dagpenge, holdt fem en halv gang så lang en barselsorlov som mænd 
i den tilsvarende situation. 
 
Hver tredje far holder kun to ugers barsel 
En tredjedel af mændene holdt kun de to ugers orlov, som er øremærket til fædre; 
tallet dækker både mænd, hvis partner også holdt orlov på dagpenge, og dem, hvis 
partner ikke gjorde det. Fraregnet denne tredjedel af mændene holdt de øvrige 
fædre altså i gennemsnit en barsel, som var væsentligt længere end de nævnte antal 
dage. 
 
Mænds barsel er måske undervurderet  
En del mænd (i 2012 var antallet 2.685) holder ifølge registreringerne ikke de to 
ugers øremærket fædreorlov, men deler alligevel de 32 ugers barselsorlov med mo-
deren. Det kan måske skyldes, at mandens arbejdsplads i en del tilfælde ikke får 
søgt rette myndighed om dagpenge som kompensation for den ansattes fravær, 
hvorved mændenes gennemsnitlige antal dage på barselsorlov bliver undervurde-
ret.  
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Mønsteret for forældres ret til dagpenge er stabilt  
Ikke alle er så privilegerede, at de eller deres arbejdsgiver modtager dagpenge un-
der barselsorloven. Gruppen, hvor begge forældrene holder barsel på dagpenge, 
ligger stabilt på omkring 56 pct. af en fødselsårgang. En tilsvarende stabilitet findes 
blandt de par, hvor kun kvinden modtager dagpenge (25-24 pct.), og gruppen, hvor 
kun manden modtager dagpenge (8-9 pct.). 
 
Barnets gennemsnitlige antal dage med mindst en af forældrene steg 
For den gruppe, hvor begge forældre holder barsel på dagpenge, vil forældrene 
holde en del af orloven samtidig, hvilket betyder, at barnets samlede antal dage 
med mindst en af forældrene hjemme på barsel afkortes. For årgang 2012 holdt 
forældrene 21 orlovsdag samtidig, men selv med denne afkortning i den gennem-
snitlige længde af ”barnets orlov” steg den periode, hvor barnet kunne have fuld 
kontakt med en af sine forældre, fra 311 i 2011 til 314 dage i 2012.  
 
Antal børn fordelt efter om forældrene har modtaget dagpenge 

Fødselsår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Årgangen i alt 64 082 65 038 62 818 63 411 58 998 57 916 
Uden dagpenge 6 745 6 439 6 361 7 281 6 593 6 733 
I alt med dagpenge 57 337 58 599 56 457 56 130 52 405 51 183 
Kun moderen modtog dagpenge 16 847 16 869 15 915 15 523 14 524 13 803 
Kun faderen modtog dagpenge 5 115 5 080 4 765 5 079 4 912 5 126 
Begge forældre modtog dagpenge 35 375 36 650 35 777 36 049 32 969 32 254 

 
 
 Fødsels- og barselsorlov fordelt mellem mor og far. Kun tilfælde, hvor begge holdt orlov 

Fødselsår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal børn 35 375 36 650 35 777 36 049 32 969 32 254 
Gnsntl. antal orlovsdage i alt  329  331  332  332  331  335 
Gnsntl. antal orlovsdage holdt af faderen   32  35  36  37  37  39 
Gnsntl. antal orlovsdage holdt af moderen  298  297  297  296  295  296 
Gnsntl. antal orlovsdage, begge samtidig  20  21  21  20  20  21 
Gnsntl. antal dage barnet har med en forælder  309  310  311  310  311  314 

 
 
 Fødsels- og barselsorlov. Kun tilfælde, hvor enten mor eller far, men ikke begge, holdt orlov 

Fødselsår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal børn i alt 21 962 21 949 20 680 20 602 19 436 18 929 
Antal børn, hvor kun moderen modtager dagpenge 16 847 16 869 15 915 15 523 14 524 13 803 
Antal børn, hvor kun faderen modtager dagpenge 5 115 5 080 4 765 5 079 4 912 5 126 
Gnsntl. antal orlovsdage holdt af moderen  310  310  311  311  310  312 
Gnsntl. antal orlovsdage holdt af faderen  48  50  55  54  53  57 

 
 
 

Mere information: Se mere information i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/642. 
Kilder og metoder: Tallene byggere på sager med udbetaling af dagpenge fra kommunerne (2012) og Udbeta-
ling Danmark (2013). Kun børn, hvor det har været muligt at finde et personnummer, er medtaget. På 
www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/943 er de generelle kilder og metoder beskrevet.  
Næste offentliggørelse: Dagpenge ved fødsel 2014 udkommer uge 11 2015. 
Henvendelse: Torben Lundsvig, tlf. 39 17 34 21, tlu@dst.dk  
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