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Om undersökningen 
 

Nordnets privatekonom Mika Burman Götz har genomfört en undersökning som kartlägger i vilken 

omfattning Sveriges föräldrar sparar eller konsumerar barnbidraget. Undersökningen genomfördes av Sifo 
under juni 2009 genom 1.060 telefonintervjuer.  

 

Barnbidraget uppgår till 1.050 kr per barn och månad. Från och med andra barnet utbetalas ett så kallat 
flerbarnstillägg vars storlek blir högre ju fler barn man har (för andra barnet 100 kr/månad, för tredje 

barnet 454 kr per/månad o.s.v.). 

 
 

Resultat 
 

• 14 procent av Sveriges föräldrar sparar hela barnbidraget till barnet/barnen. 

• 59 procent sparar hela eller delar av barnbidraget till barnen/barnet. 

• 33 procent konsumerar hela barnbidraget. 

• De i befolkningen som i störst utsträckning sparar hela eller delar av barnbidraget till barnen är 

boende i norra Sverige (70 procent). 

• De i befolkningen som i minst utsträckning sparar hela eller delar av barnbidraget till barnen är 

boende i Göteborgsområdet (49 procent) och Malmöområdet (54 procent). 

 
 

Tolkning och kommentarer från Nordnets privatekonom Mika Burman Götz 

 

- Jag vill understryka vikten av att spara till barnen. Det är oroväckande att så många som 33 procent 

säger att de inte sparar överhuvudtaget till sina barn. Det absolut viktigaste är naturligtvis att man som 
förälder klarar av att tillgodose barnets dagliga behov, såsom boende, mat, kläder och fritidsaktiviteter 

men man får inte underskatta vikten av sparande. 

 
- Alla som har möjlighet borde sätta av en summa pengar varje månad. Det är inte storleken på beloppet 

som är det viktiga. Det handlar om att tidigt lära barnen det roliga och värdefulla med sparande samt 

kunna ge barnen en bra ekonomisk start i livet. 
 

- Om du klarar av att spara 100 kronor i månaden och kalkylerar med en förväntad årlig avkastning om 5 

procent kommer sparbeloppet att växa till cirka 29.000 kronor när barnet är 16 år. Det är mycket 

pengar för en 16-åring. Sparar du 300 kronor skulle du med samma förutsättningar ha cirka 86.000 
kronor att överräcka till ditt barn på 16-årsdagen. 



 

 

 
- Barn har den fantastiska möjlighet som stavas tid. Ett långsiktigt och väl spritt sparande har visat sig 

vara nyckeln till god avkastning. Det ger en bra grund att stå på när investeringar i till exempel bostad 

och körkort ska göras. 
 

- Automatisk överföring i samband med barnbidraget landar på kontot är ett bra sätt att säkerställa att 

man faktiskt sparar pengar till barnen. Det är annars lätt att de försvinner i löpande 
konsumtionsutgifter. 

 

 
 

Tabell över potentiell avkastning 
 

Nedanstående tabell visar det sparbelopp som barnet har på sin sextonårsdag, om sparandet har skett från 

barnets födelse. I exemplen nedan räknar vi med 5% avkastning på sparbeloppet per år. 
 

 

Sparbelopp per månad Förväntat sparbelopp efter 16 år

100 kr 29 000 kr

300 kr 86 000 kr

500 kr 143 000 kr

1 050 kr (hela barnbidraget) 300 000 kr

 
 
Tabell 1: Utveckling av ett sparande till barn från 0-16 år under antagande av 5% avkastning per år. 
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Undersökningen ”Barnbidraget – sparande eller konsumtionspengar” bygger på 1.060 telefonintervjuer 
genomförda av Sifo under juni 2009.  


