
 

 
  
 

 
 
 
 

Pressmeddelande 
 
25 juni 2013 
 
Barnbidraget, en 65-åring som växt till sig 
 
Det allmänna barnbidraget fyller 65 år i år.  
– Barnbidraget har förbättrats mer över tid än andra stöd och ökat mer än barns 
nödvändiga levnadskostnader, konstaterar Madelén Falkenhäll på Institutet för 
Privatekonomi, Swedbank. 
 
Samhället har flera olika stöd för barnfamiljer. En del är allmänna, andra riktade. Ett 
behovsprövat bidrag till barnfamiljer infördes 1937, men 1948 blev bidraget allmänt och 
lika för alla. Även om alla barn får samma belopp är det ändå för de ekonomiskt mest 
utsatta hushållen som barnbidraget spelar störst roll för vardagsekonomi. Se bilaga med 
budgetexempel. 
 
Barnbidraget har ökat med 163 procent 
1948 var barnbidraget 65 kronor per kvartal. I dagens prisnivå motsvarar det 4 800 kronor 
per år. I år är barnbidraget för ett barn 12 600 kronor per år, en ökning med 163 procent. 
Under årens lopp har bidraget både sänkts och höjts och tilläggsbidrag för 
flerbarnsfamiljer har tillkommit. 2005 utökades det till att omfatta även det andra barnet. 
Flerbarnstillägget är större ju fler barn hushållet har. Se tabell 1 i bilagan. 
 
Institutet för Privatekonomi har räknat på nödvändiga levnadskostnader sedan 1971. Barnbidraget 
har sedan dess ökat mer än kostnaden för barn. Omräknat i 2013 års priser har de nödvändiga 
kostnaderna för två barn, 8 och 10 år gamla, ökat med drygt 7 procent. Barnbidraget inklusive 
flerbarnstillägget har under samma period ökat med 58 procent. För ett barn, dvs. utan 
flerbarnstillägg, är ökningen drygt 47 procent. Se diagram 1. 
 
Underhållsstödet har minskat 
För ensamstående föräldrar har barnbidraget fått en allt större betydelse då underhållsstödet, det 
statliga bidraget till ensamstående med barn, samtidigt har minskat med 20 procent i fasta priser. 
Se diagram 2. Underhållsstödet följde prisutvecklingen ända fram till 1996, men har sedan dess 
frysts och enbart höjts med ett krontal år 2009.  
 
Betydelsefull maxtaxa 
Sedan 2002 finns en maxtaxa inom barnomsorgen. Den innebar att höginkomsttagare och boende i 
kommuner med en fast, hög, taxa per barn fick de största sänkningarna av avgiften. För en familj 
med en vanlig inkomstnivå minskade kostnaden med 1 590 kronor per månad och för en familj med 
höga inkomster 2 360 kronor per månad. 
 
 
För ytterligare information: 
Madelén Falkenhäll, privatekonom på Institutet för Privatekonomi, tfn: 08-585 902 51  



 

 
  
 

Bilaga 
 
Tabell 1. Barnbidrag och flerbarnstillägg, kronor per månad 2013. 
 

Antal barn Barnbidrag Flerbarnstillägg Summa 

1 1 050      -   1 050 
2 2 100    150    2 250 
3 3 150    604   3 754 
4 4 200 1 614   5 814 
5 5 250 2 864   8 114 
6 6 300 4 114 10 414 

 
 
 
Diagram 1. Barnbidrag för ett barn respektive två barn inklusive flerbarnstillägg (fbt) och 
nödvändiga kostnader för två barn (typhushåll i Fickekonomen), kronor per månad i 2013 års priser. 
 

  
 
 
 

Diagram 2. Barnbidrag och bidragsförskott/underhållsstöd, kronor per månad i 2013 års priser. 
 

 



 

 
  
 

 
Budget för heltidsarbetande ensamstående förälder med två barn, 8 och 10 år 
 
1971, i 2013 års priser     

      

Inkomster kr per mån   

Arbetsinkomst 10 696   

Barnbidrag 1 426   

Bidragsförskott 3 185   

Bostadstillägg 856   

Summa inkomster 16 163   

      

Skatt 1 719   

Disponibel inkomst 14 445   

      

Utgifter     

Bostad 2 852   

Livsmedel 4 813   

Kläder 1 188   

Övrigt* 5 591   

Summa utgifter 14 445   

      

Kvar 0 

      
* Posten övrigt inkluderade 1971 ett visst sparande 
så att budgeten gick jämnt upp. 

 
 
2013   

    

Inkomster kr per mån 

Arbetsinkomst 22 600 

Barnbidrag 2 250 

Underhållsstöd 2 546 

Bostadsbidrag 1 100 

Summa inkomster 28 496 

    

Skatt 5 330 

Disponibel inkomst 23 166 

    

Utgifter   

Bostad (hyra 75 kvm) 5 500 

Mat 3 800 

Kläder 1 830 

Hygien, fritid 1 220 

Barnomsorg, fritis 680 

Övrigt nödvändigt 3 520 

Summa utgifter 16 550 

    

Kvar 6 616 

 
 
 


