
 

Pressmeddelande 
 
17 september 2021 
 

Barn kostar 1,2 miljoner fram till 19-årsdagen – första året påverkar 
ekonomin mest 
 
Att ha barn kostar över 1,2 miljoner kronor från födseln fram till 19-årsdagen. Störst effekt 
på privatekonomin har barnets första levnadsår, främst till följd av lägre inkomst vid 
föräldraledighet. Utan barnbidrag skulle kostnaden för barn bli högre. För till exempel en 
tioåring täcker barnbidraget drygt 30 procent av de nödvändiga kostnaderna. Det visar en 
ny analys från Swedbank. 
 
Den totala kostnaden för att ha barn är mer än 1,2 miljoner kronor från födseln fram till barnets 
19-årsdag. I beräkningen ingår de mest nödvändiga kostnaderna för till exempel mat, kläder, 
fritidsintressen, månadspeng, presenter, utrustning för barnet, kostnad för större boende, 
barnomsorg och föräldraledighet, men också barnbidrag. Utan barnbidraget skulle kostnaden i 
stället bli över 1,5 miljoner kronor. 
 
Störst påverkan på ekonomin har barn det första levnadsåret, 114 000 kronor, om man tar 
hänsyn till barnbidraget. 
 
- Ett barn kostar mest sitt första levnadsår. Man behöver köpa en del utrustning till ett litet barn, 
men främst beror det på att hushållets inkomst minskar till följd av att man är föräldraledig. Högre 
kostnader sammanfaller alltså med lägre inkomster för hushållet, så har man kunnat spara i 
förväg är det något som kan komma väl till användning, säger Madelén Falkenhäll, 
senioranalytiker på Swedbank. 
 
Äldre tonåringar påverkar inte hushållskassan lika mycket, runt 80 000 kronor per år inklusive 
studiebidrag. Minst påverkan på privatekonomin har barn i 3-6-årsåldern, omkring 55 000 kronor 
per år med hänsyn tagen till barnbidrag. 
 
Barnbidraget täcker en tredjedel av de nödvändiga utgifterna 
Barn- och studiebidrag väger upp en del av kostnaden för att ha barn. En familj får knappt 
280 000 kronor i bidrag1 för ett barn fram till att barnet fyller 19 år, vilket innebär att 
nettokostnaden för att ha ett barn hamnar på drygt 1,2 miljoner kronor jämfört med 1,5 miljoner 
kronor utan hänsyn tagen till barnbidraget. Trots att barnbidraget höjdes 2018 täcker det mindre 
av de nödvändiga utgifterna idag än de gjorde före höjningen. 
 
- Idag täcker barnbidraget 32 procent av de nödvändiga utgifterna för en tioåring, medan det 
2010 täckte 39 procent av kostnaderna för barnet.2 Eftersom barnbidraget inte räknas upp varje 
år så minskar värdet i takt med inflationen, säger Madelén Falkenhäll. 
 
Majoriteten använder barnbidraget till nödvändiga utgifter 
Av de som har barn uppger 53 procent att de använder hela eller delar av barnbidraget till 
nödvändiga utgifter, 47 procent sparar och 22 procent använder det till barnets fritidsintressen.3 
 
- Det är jättebra om man har utrymme att spara till sina barn, men man ska inte ha dåligt samvete 
om ekonomin inte medger det. Barnbidraget är i första hand tänkt att täcka omkostnader för 
barnet, säger Madelén Falkenhäll. 

 
1 Har man två eller fler barn får man även ett flerbarnstillägg till barnbidraget. 
2 Källa: Swedbanks beräkningar över nödvändiga levnadskostnader. 
3 Från undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank i oktober 2020. 3 043 personer i ålder 18-65 år deltog i 
undersökningen. 



 
 
 
 

 
Privatekonomi med barn – tips från Swedbank 

• Om ni planerar att skaffa barn, försök att i förväg spara ihop till en buffert och om möjligt även 
ett sparkapital att ha till de ökade kostnaderna det innebär att ha barn. 

• Allt behöver inte köpas nytt, man kan spara pengar på att köpa till exempel barnvagn och 
annan utrustning begagnat. 

• Gör en budget över era inkomster under föräldraledighet och prata ihop er om hur ni vill fördela 
dagarna. Och gör det i god tid så ni kan planera även er ekonomi utifrån det. 

• Om en av er tar ut en större del av föräldraledigheten och kanske jobbar deltid under en period 
kan den med högre inkomst kompensera genom att sätta av pengar till ett sparande i dennes 
namn och som enskild egendom. Man kan även överföra pensionsrätter för att kompensera för 
den lägre avsättningen till pension. 

• Kolla med din arbetsgivare så de betalar in till din tjänstepension även vid föräldraledighet. Hör 
även om de betalar föräldralön, ersättning utöver föräldrapenning, under föräldraledighet. 

 

 
 

 
Så här funkar föräldraförsäkring och föräldraledighet 
Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. De 390 första dagarna är ersättningen på 
sjukpenningnivå (utifrån sjukpenninggrundande inkomst (SGI)).  
90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för respektive förälder, resterande 210 dagar kan fördelas 
som man önskar mellan föräldrar. Efter de 390 dagarna har man rätt till ytterligare 90 dagar med 
ersättning på lägstanivå (180 kr per dag). Har man ensam vårdnad om barnet har man rätt till alla 480 
dagarna.  
 
Ersättningen de 390 första dagarna baseras på lön. Man får knappt 80 procent av sin lön om man tar 
ut föräldrapenning till 100 procent. Det gäller upp till en lön på ca 40 000 kronor per månad, högre lön 
än så ger inte högre föräldrapenning. Den maximala ersättningen är 1 012 kronor per dag. 
 
Lön, kr per mån Föräldrapenning, kr per mån (ca) 
25 000  19 000 
30 000  23 000 
40 000  30 000 
 
Man kan ta ut föräldrapenning på 100, 75, 50 eller 25 procent. Till exempel kan man jobba halvtid och 
ta ut föräldrapenning på halvtid, men man kan också ta ut på mindre än 100 procent som ett sätt att 
förlänga sin föräldraledighet. 
 
Föräldrapenning grundas på förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som i sin tur baseras på 
lön. Jobbar man deltid påverkas SGI och därmed också föräldrapenning. Om man till exempel jobbar 
deltid efter barn 1 kan föräldrapenningen för ett eventuellt nästa barn bli lägre. Föräldrapenningen är 
dock skyddad under barnet första två år. Och man jobbar deltid och därmed får en lägre SGI kan man 
ändå få samma föräldrapenning som tidigare om man skulle vara föräldraledig igen innan första barnet 
fyllt två år. 
 
Föräldrapenning är pensionsgrundande, men eftersom den är lägre än lönen blir också avsättning till 
allmän pension lägre. Den förälder som tjänar minst får därför extrapengar till sin pension under 
barnets första fyra år (pensionsrätt för barnår) för att kompensera det inkomstbortfall som 
föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till 
tjänstepension under föräldraledighet. 
 
För mer information om föräldraförsäkringen se www.forsakringskassan.se 
 

 
 
 

http://www.forsakringskassan.se/


 
Bilaga. Tabeller 
 
Kostnad för barn, kronor per år. Beräkningarna utgår från typexempel och inkluderar det mest 
nödvändiga för barnet/ungdomen. 
Avrundade tal. 
 
 
Ålder Bruttokostnad Nettokostnad 

0 år 129 000 114 000 
1 år 72 000 57 000 
2 år 72 000 57 000 
3 år 68 000 53 000 
4 år 69 000 54 000 
5 år 70 000 55 000 
6 år 67 000 52 000 
7 år 76 000 61 000 
8 år 76 000 61 000 
9 år 77 000 62 000 
10 år 79 000 64 000 
11 år 72 000 57 000 
12 år 75 000 60 000 
13 år 75 000 60 000 
14 år 78 000 63 000 
15 år 85 000 70 000 
16 år 93 000 80 000 
17 år 94 000 81 000 
18 år 95 000 82 000 

Summa 1 520 000 1 240 000 

 
I bruttoberäkningen ingår merkostnad för boende, nödvändiga levnadskostnader (såsom mat, kläder, fritid, mm), 
barnomsorg, utrustning, vecko/månadspeng, presenter, mobiltelefon (10-18 år) mm. Beräkningarna utgår från det mest 
nödvändiga. Beräkningarna inkluderar också inkomstbortfall för föräldraledighet och VAB-dagar. 
I nettokostnad inkluderas barnbidrag. 
 
Antaganden: 
Boendekostnad motsvarar den ökning av kostnad som det skulle innebära att flytta till ett något större boende när man 
får barn. 
Föräldraledighet 12 månader. Löner vid arbete 29 000 respektive 37 000 kronor per månad. Delar man lika på 
föräldraledigheten blir inkomstbortfallet omkring 90 000 kronor under det första året. Med högre löner blir 
inkomstbortfallet större. 
Kostnaden för bil ingår inte i nödvändiga levnadskostnader, behöver man skaffa en sådan eller byta till en större så blir 
kostnaden ännu högre.4 Kostnad för semester ingår inte heller i beräkningen. 

 
 
Barnbidraget som andel av nödvändiga utgifter för tioåring, i januari respektive år. Kronor per 
månad och procent. 
Egna beräkningar, löpande priser. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nödvändiga utgifter5 2 710 2 820 2 870 2 830 2 920 2 770 3 070 3 310* 3 440 3 620 3 890 3 930 
Barnbidrag 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050** 1 250 1 250 1 250 
Barnbidrag som andel av 
nödvändiga utgifter 

39 % 37 % 37 % 37 % 36 % 38 % 34 % 32 % 31 % 35 % 32 % 32 % 

 
*) Från 2017 inkluderas egen mobiltelefon i beräkningarna över kostnader för tioåring. 
**) Barnbidraget höjdes till 1 250 kronor per månad i mars 2018. Beräkningarna gäller januari månad respektive år. 
 

 
4 Har familjen ingen bil men behöver köpa en när man skaffar barn ökar den totala kostnaden 800 000-900 000 kronor. Har 
man en liten bil men behöver byta till en större blir merkostnaden 100 000-150 000 kronor. Från Swedbanks beräkningar över 
nödvändiga levnadskostnader. 
5 Från Swedbanks beräkningar över typhushåll. 



 
 
 

Fördelning av kostnader för barn fram till 19-årsdagen, brutto (exklusive barn- och studiebidrag). 
 
 

 
 
 
Posten nödvändigt inkluderar bland annat mat, kläder, hygien/hälsa, sport/fritid, tel/tv/internet, övrig förbrukning. 
 
 
 

Fördelning av kostnader för barnets första levnadsår, brutto (exklusive barn- och studiebidrag). 
 

 
 
 
 

  

Nödvändigt Barnomsorg Utrustning Vecko/månadspeng

Bostad VAB Presenter Presenter kalas

Insamling dagis, skola Fritid Föräldraledighet

0 år

Nödvändigt Barnomsorg Utrustning Vecko/månadspeng

Bostad VAB Presenter Presenter kalas

Insamling dagis, skola Fritid Föräldraledighet



 
Fördelning av kostnader för 1-åringen, brutto (exklusive barn- och studiebidrag). 
 
 

 
 
 
 

Fördelning av kostnader för 10-åringen, brutto (exklusive barn- och studiebidrag). 
 

 
 
 
 

  

1 år

Nödvändigt Barnomsorg Utrustning Vecko/månadspeng

Bostad VAB Presenter Presenter kalas

Insamling dagis, skola Fritid Föräldraledighet

10 år

Nödvändigt Barnomsorg Utrustning Vecko/månadspeng

Bostad VAB Presenter Presenter kalas

Insamling dagis, skola Fritid Föräldraledighet



 
Fördelning av kostnader för 18-åringen, brutto (exklusive barn- och studiebidrag). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 

 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 
kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 
 
 

18 år

Nödvändigt Barnomsorg Utrustning Vecko/månadspeng

Bostad VAB Presenter Presenter kalas

Insamling dagis, skola Fritid Föräldraledighet

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/

