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Hver anden førstegangsforælder oplever markant fald i 
indtægten på grund af barslen 

Når danskerne får deres første barn, betyder det ændringer i privat-

økonomien for mange. En ny undersøgelse fra Penge- og Pensionspa-

nelet viser, at 50 pct. har oplevet et fald i indtægten på grund af deres 

barsel. I gennemsnit drejer det sig om godt 8.300 kr. mindre om må-

neden, som disse førstegangsforældre har i indtægt. 

Undersøgelsen viser også, at halvdelen af de nye børnefamilier ikke har 

en opsparing til uforudsete udgifter fx til en dyr tandlæge regning eller 

hvis køleskabet går i stykker. 

 

Men der er hjælp at hente hos Penge- og Pensionspanelet. På panelets 

webguide kan man læse mere om privatøkonomien, når man får sit første 

barn og hvad man skal være opmærksom på, for at gøre sin økonomi 

”babyklar”. 

 

”Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse viser, at folks månedlige 

udgifter gennemsnitligt stiger med knap 3.700 kr. efter at de har fået de-

res første barn. Og i snit bruger forældrene godt 15.800 kr. på babyudstyr 

det første halve år efter, at de har fået deres første barn. Det kan mærkes 

på husholdningsbudgettet og det gør det vigtigt, at man forbereder sig på 

sin nye økonomiske situation”, siger sociolog og fuldmægtig Louise 

Skjødsholm fra Penge- og Pensionspanelets sekretariat.   

 

De gode råd kan ses på Penge- og Pensionspanelets hjemmeside 

www.ppp.dk/barn. 

 

Hvis du fremover ønsker at modtage panelets nyhedsbrev, kan du tilmel-

de dig her 

 

Kontaktperson: Louise Skjødsholm, sociolog og fuldmægtig i Penge- og 

Pensionspanelets sekretariat i Finanstilsynet. Direkte tlf.: 33 55 83 06. 

 

  

 

 

http://www.ppp.dk/barn
http://www.pengeogpensionspanelet.dk/da/Presse/Nyhedsbrev.aspx
http://www.pengeogpensionspanelet.dk/da/Presse/Nyhedsbrev.aspx
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Fakta fra undersøgelsen  

En undersøgelse blandt danskere, som har fået første barn, viser, 

at:  

 50 pct. har oplevet et fald i indtægten på grund af deres 

barsel. I gennemsnit drejer det sig om 8.258 kr. om måne-

den for disse førstegangsforældre. 

 Deres månedlige udgifter i gennemsnit er steget med 

3.678 kr. 

 50 pct. har ikke en opsparing til uforudsete udgifter (fx 

dyr tandlægeregning, køleskabet går i stykker mm.)  

 Forældrene i gennemsnit bruger 15.796 kr. på babyudstyr 

før og i det første halve år efter fødslen. 

 Forældrene i gennemsnit bruger 8.444 kr. på at holde dåb 

eller navngivningsfest. 

 

 

Fakta om Penge- og Pensionspanelet 

Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at 

fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle pro-

dukter og ydelser. Panelet hører under Erhvervs- og Vækstmini-

steriets ressort, og sekretariatsbetjeningen er placeret i Finanstil-

synet.  

 

Læs mere om panelet på www.ppp.dk 

 

http://www.ppp.dk/

