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Barn och ungas ekonomi

Att lära barn och unga att ta ansvar för sin egen  
ekonomi är viktigt. Genom att ge barnen veckopeng 
och månadspeng kan barnen träna i att hushålla med 
begränsade resurser och förstå pengars värde. 

Genom att börja träna tidigt lär de sig att hushålla med sina pengar, få ett sunt  
förhållningssätt till pengar och ekonomi, och de står bättre rustade att ta klivet in 
 i vuxenvärlden när de ska det.

Att barnen ibland misslyckas är en del av lärandet. Genom att stötta och förklara  
kan föräldrar underlätta lärandet och öka barnens förståelse för hur en sund och 
hållbar ekonomi uppnås.

Vår undersökning Barn och ungas ekonomi beskriver hur barns och ungas ekonomi 
ser ut och deras kunskap, syn på sparande och konsumtion. Undersökningen vänder 
sig till föräldrar, lärare och journalister som vill få en ökad kunskap om barns och 
ungas ekonomi och deras syn på pengar.

Resultatet bygger på en undersökning som Swedbank och Sparbankerna gjorde 
tillsammans med Sifo augusti 2016. 1 500 barn och 1 500 föräldrar deltog i under-
sökningen. Urvalet är ett slumpmässigt draget urval ur Sifos rikstäckande panel.                   

 
Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas Privatekonom       
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker Swedbank    

Stockholm, december 2016    
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Fyra av fem barn och unga får pengar 
regelbundet i form av veckopeng, månadspeng 
eller studiebidrag. De är i större utsträckning 
nöjda med sin ekonomiska situation än de barn 
som inte får pengar regelbundet. Hur nöjda de är 
verkar inte bero på nivån på månadspengen.

Undersökningen visar i stället att barn och unga 
som har vad de upplever som en lagom nivå med 
regler kring, och får ta lagom stort ansvar för, sin 
ekonomi i större utsträckning är nöjda med sin 
ekonomiska situation. De känner också mindre 
stress och oro kring pengar. Barn som sparar 
regelbundet är också mer nöjda.

Barn som är missnöjda, och därmed känner mer 
pengastress, får i större utsträckning pengar 
vid behov. Som förälder bör man undvika att 
ge extra pengar vid behov. Genom att ge mer 
pengar när de första är slut lär vi barnen att 
pengarna inte tar slut, att det alltid finns mer  
att få. De får svårare att lära sig att hushålla 
med begränsade resurser.

Flickor har en något högre månadspeng än 
pojkar, men variationerna är stora. 
Föräldrarnas inkomst eller hur mycket barnen får 
i månadspeng har mindre betydelse om barnen 
lär sig hushålla med sin ekonomi. Det som spelar 

roll är att de får månadspeng regelbundet 
och att de får ta ansvar för den själva, givet 
överenskomna regler. Även andelen barn med 
månadspeng är oberoende av föräldrarnas 
inkomst.

De äldre barnen upplevs ha bättre kontroll 
över sin ekonomi och flickor i något högre 
utsträckning än pojkar. Hälften av föräldrarna 
uppger att barnen saknar respekt för pengar och 
pengars värde, samt att de har dålig förståelse 
för vad saker och ting bör kosta. En tredjedel 
av föräldrarna upplever att de har svårt att 
diskutera ekonomi med sina barn. Åtta av tio 
föräldrar tycker ändå att deras barn hanterar 
sina pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Undersökningen visar att barn med regelbunden 
månadspeng och som sparar pengar regelbundet 
är mer nöjda med sin ekonomi och känner större 
trygghet än andra barn. Tillfredsställelsen över 
sin ekonomi är högre bland barn som har fått 
lära sig om hu man sköter sin ekonomi av sina 
föräldrar och som har koll på sina pengar.

Sammanfattning
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Månadspeng och tydliga regler anpassade efter barnets mognad lär barnen att hushålla med sina 
pengar och att det är en begränsad resurs. Genom att prata ekonomi och tillsammans med barnen 
komma överens om lämpliga regler kring deras pengar lär sig barnen ta ansvar och grunderna i 
privatekonomi.

1.1 Regelbunden vecko- och månadspeng 

Knappt fyra av fem barn och unga får pengar regelbundet i form av veckopeng, månadspeng 
eller studiebidrag. Andelen stiger med åldern och över nio av tio 17- och 18-åringar får pengar 
regelbundet. Andelen minskar i 19-årsåldern, sannolikt till följd av att studiebidraget betalas ut tills 
man slutar gymnasiet och att 19-åringar i större utsträckning arbetar och tjänar egna pengar. Drygt 
ett av fem barn och unga får aldrig pengar regelbundet. 

Diagram 1. Andel barn och unga, 7-19 år, som får pengar regelbundet.

Nivån på vecko- och månadspengen stiger med åldern. Medianvärdet för en 7-åring är 100 kronor  
per månad. Från 17 års ålder är medianvärdet i nivå med studiebidraget, 1 050 kronor per månad. 
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Tabell 1. Månadspeng, medianvärde olika åldrar. Kronor per månad.

Anm.: Undersökningen 2015 gjordes med barn 10-17 år.

 

Det är ingen större skillnad i nivå på månadspengen mellan flickor och pojkar. Slår man ihop alla åldrar 
har flickor ett högre medianvärde, 500 kronor jämfört med 400 kronor för pojkar. I några åldrar har 
flickor mer än pojkar, i andra åldrar är förhållandet det omvända.

Omkring hälften av alla barn och unga tycker att deras månadspeng är tillräckligt hög. Andelen  
varierar något med åldern och flickor tycker i högre utsträckning än pojkar att den är tillräckligt hög, 
53 respektive 49 procent uppger det.

1.2 Pengar vid behov och mot prestation
Genom att ge barn extra pengar vid behov lär vi dem att pengarna inte tar slut, att det alltid finns mer 
att ta av. Barnen lär sig då inte i samma utsträckning att hushålla med sina resurser och få pengarna 
att räcka till det de ska räcka till. Knappt var tionde barn får pengar vid behov varje vecka, 40 procent 
får det någon gång i månaden. 

Men andelen barn som får extra pengar vid behov minskar i år jämfört med 2015, både bland flickor 
och bland pojkar. Ett av tio barn får aldrig extra pengar vid behov. En relativt låg andel, men det 
motsvarar en fördubbling under de senaste två åren. De yngre och de äldre barnen får i större 
utsträckning aldrig extra pengar vid behov. Det är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar.  
De som får pengar vid behov får inte mer idag än förra året.

Ett av tre barn får även extra pengar kopplade till en motprestation, dvs. en större prestation såsom 
prestation i skolan eller att avstå godis. Andelen är lägre bland de yngsta och de äldsta barnen. I de 
flesta fall handlar det om mindre än 200 kronor i månaden. 

Tabell 2. Barn och ungas pengar, medianvärde, kronor per månad i olika åldrar och totalt.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totalt

2016 100 100 100 120 150 200 300 300 500 700 1050 1050 1050 400

2015 120 150 200 250 350 500 1000 1050 400

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totalt

Månads-
peng 100 100 100 120 150 200 300 300 500 700 1050 1050 1050 400

Pengar vid 
behov 50 50 50 50 100 100 100 100 200 200 200 300 500 100

Pengar mot 
prestation 50 84 100 100 100 100 100 200 300 200 250 500 500 200

Summa 200 234 250 270 350 400 500 600 1000 1100 1500 1850 2050 700
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1.3 Pojkar behöver prestera för att få mer pengar
Sett till det totala belopp som flickor och pojkar i genomsnitt får varje månad så är det ingen större 
skillnad, flickor får i genomsnitt totalt 802 kronor och pojkar 808 kronor i månadspeng, extra pengar 
vid behov och pengar mot prestation. Däremot skiljer det i fördelningen, dvs. hur mycket flickor och 
pojkar får från respektive del. Flickor får mer i månadspeng och mer pengar vid behov än pojkar, men 
pojkar får mer pengar mot prestation vilket får till följd att pojkar har några kronor mer att röra sig 
med varje månad. 

Diagram 2. Flickors och pojkars pengar, fördelat utifrån månadspeng, vid behov och mot prestation.

Flickor får alltså en större andel från månadspeng och vid behov jämfört med pojkar. Det omvända 
gäller för pengar mot prestation. Det kan tolkas som att flickor är bättre på att förhandla med sina 
föräldrar om hur mycket pengar de behöver varje månad, de är kanske också lite bättre på att tjata till 
sig extrapengar vid behov. Pojkar verkar däremot i större utsträckning behöva prestera för att få mer 
pengar. Det är extra intressant med tanke på att pojkar senare i livet i större utsträckning väljer yrken 
som är förknippade med högre löner.

1.4 Extrajobb
Av ungdomarna mellan 16 och 19 år sommarjobbar 60-75 procent och mellan 20 och 40 procent 
jobbar extra på kvällar och helger. Majoriteten av dem tjänar över 2 000 kronor i månaden på sitt 
extrajobb.
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2. Ungas ekonomi i hushåll med olika inkomst

2.1 Andelen barn med månadspeng oberoende  
av föräldrars inkomst 

Hur stor andel av barnen som får månadspeng skiljer inte heller mycket mellan hushållens inkomst-      
nivå. Mellan 75 och 80 procent av barnen får månadspeng eller sitt studiebidrag, förutom barn i hus-
håll med en inkomst på 22-29 000 kronor per månad där andelen är 84 procent.

Tabell 3. Andel barn som regelbundet får veckopeng, månadspeng eller studiebidrag, utifrån olika 
hushållsinkomst.

2.2 Hushållets inkomst spelar ingen roll
Nivån på barnens månadspeng skiljer sig inte mycket åt mellan hushåll med olika inkomster. Omkring 
hälften av barnen får upp till 200 kronor i månaden i stort sett oberoende av hushållets inkomst. 
Bland barn i hushåll med lägre inkomst är den andelen dock något högre.

Tabell 4. Barns regelbundna månadspeng, utifrån olika hushållsinkomst. Kronor per månad och andel.

Anm.: Pga. Avrundning summerar kolumnerna inte alltid till 100 %.

Totalt <22 000 22 000-29 499 29 500- 41 999 42 000-49 999 >50 000

Veckopeng 16 % 13 % 21 % 15 % 13 % 16 %

Månadspeng 36 % 31 % 39 % 38 % 35 % 36 %

Studiebidrag 33 % 35 % 32 % 27 % 32 % 34 %

Inget av ovan 22 % 25 % 16 % 25 % 24 % 21 %

Totalt <22 000 22 000-29 499 29 500- 41 999 42 000-49 999 >50 000

0-200 50 % 58 % 47 % 54 % 53 % 48 %

201-400 12 % 8 % 13 % 12 % 10 % 13 %

401-600 9 % 8 % 9 % 10 % 8 % 9 %

601-800 2 % 0 % 0 % 1 % 3 % 3 %

801-1 000 6 % 4 % 5 % 4 % 7 % 7 %

>1 000 22 % 23 % 26 % 18 % 19 % 20 %
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2.3 Barnen nöjda med sin månadspeng
Hushållets inkomst spelar mindre större roll i hur nöjda barnen är med sin ekonomiska situation, inte 
heller påverkar den hur stort ansvar barnen upplever att de får ta eller hur mycket regler föräldrarna 
har satt upp kring barnens ekonomi och pengar. Barn i hushåll med olika inkomst tycker i stort sett lika 
gällande månadspengens storlek, ungefär hälften av barnen tycker att den är tillräckligt stor. Bland 
barn i hushåll med medelinkomster är det fler som inte tycker att månadspengen är tillräckligt hög. 
Hur stor inkomst hushållet har tycks alltså inte avgöra om barnen är nöjda med sin ekonomi eller ej.
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För att lära barnen att ta ansvar för sina pengar är det viktigt att komma överens med barnen om vad 
deras månadspeng ska räcka till. På så sätt får barnen tydliga regler kring sin ekonomi.

Med stigande ålder ökar barnens behov och önskemål om att själva bestämma över sin ekonomi.  
Antalet utgiftsposter man själv måste betala för ökar med åldern. Bland de äldre barnen är det många 
som måste betala för exempelvis mat när de själva är ute och äter och för sina kläder.  

För nästan alla åldrar är den största posten godis och fika. Omkring 40 procent av de yngsta och 80 
procent av de äldsta barnen har godis och fika som största utgiftspost. Näst störst utgiftspost är 
nöjen såsom bio, mobilappar, konsert, m.m.. Även den här typen av utgifter ökar med åldern och för de 
allra äldsta barnen är det den största utgiftsposten. Mobiltelefon verkar de flesta föräldrar betala för, 
även för barnen i 19-årsåldern. Det är ingen större skillnad mellan vad flickor och pojkar får betala för, 
förutom att flickor i större utsträckning än pojkar får betala för sina kläder själva. 

3.1 Barnen mer sparsamma
Barnen verkar ha blivit mer sparsamma det senaste året. Fyra av tio gör av med mindre än hälften av 
sina pengar, förra året var andelen lägre, knappt 25 procent. Drygt var fjärde barn uppger att de gör 
av med alla eller i stort sett alla sina pengar de får och tjänar en månad, jämfört med knappt var tredje 
2015. Främst är det flickorna som har blivit bättre på att hålla i sina pengar. 

3. Vad ska pengarna räcka till?

Tabell 5. Om du tänker på alla pengar du får eller tjänar en månad, hur stor del gör du normalt av med?

Flickor Pojkar Totalt

2016

Allt eller i stort sett allt 25 % 29 % 27 %

Mindre än hälften 39 % 40 % 40 %

2015

Allt eller i stort sett allt 35 % 29 % 31 %

Mindre än hälften 20 % 27 % 24 %



12 13

3.2 Flickornas pengar ska räcka till mer
Flickor och pojkar får i stort sett lika mycket pengar varje månad, men flickors pengar ska räcka till  
mer. Flickor betalar i större utsträckning för fler saker själva än pojkar. Störst skillnad är det med 
kläder, som en tredjedel av flickorna betalar för själva medan 14 procent av pojkarna betalar för sina 
egna kläder. Den största utgiftsposten, godis och fika, betalar flickor också oftare själva för. Pojkar 
betalar oftare för nöjen och mobiltelefon.

Diagram 3. Vilka poster måste du själv betala för med egna pengar? Andel av flickor respektive pojkar.

Att flickors pengar ska räcka till mer kan tolkas som att föräldrar förväntar sig att flickor i högre  
utsträckning kan ta ansvar för en större del av sin ekonomi. Eftersom flickor överlag är mer nöjda  
med sin ekonomiska situation än pojkar så kan man utgå från att de i de flesta fall är mogna att ta  
det ansvaret.
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Att spara är viktigt av många olika skäl. Att spara ihop till en buffert att kunna ta av om det skulle  
behövas eller ett målsparande till en resa eller till något man väldigt gärna vill köpa, är både nödvän-
digt och sunt. Att tidigt lära sina barn vikten av att spara gör att de är bättre förberedda att ta steget 
in i vuxenlivet och lär barnen att sparande är en naturlig del av privatekonomin.

4.1 Regelbundet sparande ger nöjdare barn

Barn som sparar regelbundet är i större utsträckning nöjda med sin ekonomiska situation. Och de  
som är nöjda med sin ekonomiska situation känner mindre stress och oro för pengar och sin ekonomi. 
Så genom att lära barnen att spara bidrar man till att minska barnens stress och oro.

Tabell 6. Hur nöjd är du med din situation när det gäller pengar och ekonomi? Andelar, utifrån sparande.

Tabell 7. Hur nöjd är du med din situation när det gäller pengar och ekonomi? Andelar, utifrån om 
känner oro eller stress.

4. Sparande

Sparar regelbundet Sparar inte regelbundet

Är missnöjd med min ekonomiska situation 3 % 23 %

Är nöjd med min ekonomiska situation 72 % 44 %

Är varken eller 25 % 33 %

Känner oro eller stress Aldrig Ibland Ofta

Är missnöjd med min ekonomiska situation 8 % 14 % 40 %

Är nöjd med min ekonomiska situation 66 % 45 % 26 %

Är varken eller 26 % 41 % 34 %
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Nästan nio av tio föräldrar uppger att pengar sparas långsiktigt för barnet, de flesta sparar  
regelbundet, andra genom engångsbelopp. Andelen barn med ett långsiktigt sparande avtar något  
ju äldre barnen är. 

Diagram 4. Har ni som föräldrar, eller annan släkting, avsatt pengar för barnets räkning som ett  
långsiktigt sparande? Andel.

Majoriteten av barnen med ett långsiktigt sparande har under 50 000 kronor i sparkapital. Bland 
16-17-åringarna har sparkapitalet för knappt en tredjedel vuxit till mellan 50 000 och 100 000  
kronor. Knappt var fjärde 18-19-åring har över 100 000 kronor i sparkapital.

Medianvärdet för det totala sparbeloppet ligger på 25 000 kronor för de yngre barnen och stiger 
sedan med åldern till 50 000 kronor för de äldre.

4.2 Föräldrar och släktingars sparande till barn
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Diagram 5. Ungefär hur stort har det totala sparkapitalet blivit? Medianvärde i kronor.

De flesta som sparar regelbundet till sina barn sparar ett mindre belopp varje månad. Fyra av tio för-
äldrar eller släktingar sparar upp till 200 kronor per månad till barnet. Medianvärdet är 300 kronor för 
de yngre barnen och 200 kronor för de äldre.
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4.3 Barnens eget sparande
Över en tredjedel av barnen uppger att de själva sparar regelbundet, bland flickor är andelen så 
hög som 40 procent. Ju äldre barnen är desto högre är andelen. I takt med att de får mer pengar att  
hushålla med blir de också mer sparsamma.

Diagram 6. Totalt sett, hur mycket sparade pengar har du som du har sparat ihop själv?  
Andel och kronor.

Många barn är duktiga på att spara, ju äldre desto högre belopp har de sparat ihop själva. Bland 
13-19-åringarna har var fjärde på egen hand sparat ihop över 10 000 kronor. Av 19-åringarna har 
över hälften (54 procent) sparat ihop över 10 000 kronor och knappt var tredje mer än 20 000 kronor.

Medianvärdet för barnens eget sparande ligger på 1 000 kronor för en 13-åring och stiger sedan  
till 10 000 kronor för en 19-åring.
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Diagram 7. Hur mycket sparade pengar har du som du har sparat ihop själv? Medianvärde i kronor.
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5. Barnens syn på sin ekonomiska situation

Sex av tio barn är nöjda med sin ekonomiska situation, drygt var tionde är missnöjd. Flickor är i större 
utsträckning nöjda än pojkar och mest missnöjda är 13-åringarna. 

Hur nöjda eller missnöjda barnen är med sin ekonomi verkar inte bero på hur hög månadspeng de får. 
Däremot är barn med lagom nivå av regler och ansvar kring sin egen ekonomi i högre utsträckning 
nöjda med sin ekonomiska situation. Detsamma gäller för barn som sparar.

Bland de barn som aldrig känner stress eller oro kring sin ekonomi är en tydlig majoritet nöjda med  
sin ekonomiska situation, färre än var tionde är missnöjda. De barn som ofta känner oro och stress är  
i mycket större utsträckning missnöjda med sin ekonomi, fyra av tio uppger att de är det.

Diagram 8. Hur nöjd är du med din ekonomiska situation? Andel.

De som är sparsamma och sparar regelbundet är i större utsträckning nöjda med sin ekonomiska 
situation jämfört med till exempel de som uppger att de har dålig koll på var pengarna tar vägen.  
De är heller inte lika oroliga och stressade kring ekonomi som de som inte har koll på sina pengar.
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5.1 Var femte barn får ta för lite ansvar
Knappt åtta av tio barn tycker att de får ta ett lagom stort ansvar för sin egen ekonomi, andelen är lika 
hög bland flickor som bland pojkar. Av undersökningen framgår att de flesta unga från 16-årsåldern 
får hela sitt studiebidrag i månadspeng och med det ökar också känslan av ansvar. Knappt var femte 
uppger att de får ta för lite ansvar, fler bland de yngre barnen än bland de äldre.
 
De flesta tycker också att föräldrarna har satt lagom mycket regler kring barnens pengar och ekonomi, 
85 procent av de unga uppger det. Ju äldre barnen är desto högre är andelen som upplever en lagom 
nivå av regler.
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6. Oro och konflikter kring ekonomi

Barn som är missnöjda med sin ekonomiska situation känner mer stress och oro kring pengar och 
ekonomi i stort. Knappt hälften av de som är missnöjda känner stress och oro. Bland de som är nöjda 
med sin ekonomiska situation är det däremot enbart en av fem som ibland känner stress och oro för 
pengar. De som är missnöjda oroar sig också oftare för familjens ekonomi jämfört med de barn som  
är nöjda med sin ekonomiska situation.

Över hälften av de barn som känner oro och stress upplever att de får ta för lite ansvar för sin egen 
ekonomi. Av de som aldrig känner oro eller stress för sin ekonomi uppger åtta av tio att de får ta  
lagom ansvar. Vad som är en lagom nivå kan antas vara den nivå som föräldrar och barn kommer fram 
till gemensamt.

6.1 Mindre bråk om barnen är nöjda med sin ekonomi
Över en tredjedel av föräldrarna tycker att det ofta uppstår konflikter med barnet om pengar. Mest 
konflikter är det i familjer med barn i yngre tonåren och det är oftare konflikter med pojkar än med 
flickor.Det är mindre bråk om pengar i familjer där barnen är nöjda med sin ekonomiska situation, 84 
procent av de nöjda barnen uppger att de aldrig bråkar med sina föräldrar om pengar. I två tredjedelar 
av familjerna med missnöjda barn är det däremot bråk om pengar. 

Diagram 9. Jag bråkar med mina föräldrar om pengar. Andel av de barn som är missnöjda respektive 
nöjda med sin ekonomiska situation. 
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Föräldrar kan alltså själva undvika pengabråk genom att ha tydliga regler i lagom nivå och genom  
att ge lagom mycket ansvar till barnen för sin ekonomi. Vad som är en lagom nivå skiljer sig mellan 
barn, men en utgångspunkt kan vara att det är den nivå som man tillsammans kan enas om. På så  
sätt upplever barnen att de är mer nöjda över sin ekonomiska situation och bråkar mindre med sina  
föräldrar om pengar. Dessutom upplever de mindre stress och oro för pengar och ekonomi.

7. Kunskap och attityder

Över hälften av föräldrarna uppger att barnen har dåligt begrepp om pengars värde och om vad saker 
och ting bör kosta. Yngre barn upplevs ha sämre förståelse för pengars värde än de äldre. Knappt 
hälften av föräldrarna upplever att barnen saknar respekt för pengar och pengars värde. Det är ingen 
större skillnad mellan flickor och pojkar, men respekten för pengars värde ökar med åldern. Åtta av tio 
föräldrar tycker ändå att deras barn hanterar sina pengar på ett ansvarsfullt sätt. Andelen är något 
högre för flickor än för pojkar.

Var femte barn över 13 år uppger att de har dålig koll på var pengarna tar vägen. Frågar man föräld-
rarna så uppger knappt sex av tio att deras barn har god kontroll över sina pengar. De äldre barnen 
upplevs ha bättre kontroll och flickor i något högre utsträckning än pojkar.

En tredjedel av föräldrarna har svårt att diskutera ekonomi med barnet. Men sex av tio föräldrar  
uppger att de ändå vid behov tar sig tid att prata om pengar och ekonomi med barnet. Bland de barn 
som är nöjda med sin ekonomi har också i större utsträckning fått lära sig hur man sköter sin ekonomi 
av sina föräldrar.

7.1 Barnens förståelse för ekonomiska begrepp
Bland tonåringarna tycker 40 procent att deras föräldrar har lärt dem mycket eller ganska mycket om 
hur man sköter sin ekonomi. Endast 14 procent uppger att de lärt dem lite eller inget alls. Åtta av tio 
13-19-åringar uppger att de kan förklara ekonomiska begrepp som ränta och avbetalning, omkring 
hälften kan förklara amortering och moms, medan betydligt färre vet vad inflation och effektiv ränta 
är. Knappt en av tio kan inte förklara något av begreppen.
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8. Utveckling senaste åren

Andelen barn och unga som får månadspeng eller sitt studiebidrag minskade mellan 2014 och 2015, 
men har under 2016 ökat igen till en högre nivå än 2014. 

Diagram 10. Andel barn och unga som får vecko/månadspeng eller studiebidrag. År 2014 och 2015 
gjordes undersökningen med barn och unga mellan 10 och 17 år.

Att en högre andel får månadspeng sammanfaller också med att en högre andel av barnen är nöjda 
med sin ekonomiska situation i år jämfört med förra året. Nivån på de pengar barn och unga får regel-
bundet varje månad är på totalen oförändrad de senaste tre åren, medianvärdet är 400 kronor per  
månad. Flickor får lite mer än pojkar alla tre åren. Andelen barn som får extra pengar vid behov  
minskar varje år. Sedan 2014 har andelen som uppger att de aldrig får extra pengar vid behov för-
dubblats från fem till tio procent. Det är en positiv utveckling. De som får extra pengar vid behov får 
inte mer idag än 2014. 

Mellan 2014 och 2016 har andelen barn som får extra pengar mot prestation minskat från drygt  
60 procent till omkring en tredjedel. Medianbeloppet ligger på samma nivå som 2014, 200 kronor  
per månad.

0

20

40

60

80

100

Procent

Ålder10        11                12            13       14   15          16      17

2016

2015

2014



26

Tabell 8. Total summa pengar från föräldrar till barn, medianvärde kronor per månad.

Barn och unga verkar ha blivit bättre på att hushålla med sina pengar de senaste åren. Knappt sex  
av tio barn upplevde att pengarna var slut innan månaden var det 2014, i årets undersökning uppger  
hälften av barnen att det händer ibland eller ofta. Andelen barn som gör av med alla eller i stort sett 
alla sina pengar minskar både mellan 2014-2015 och mellan 2015-2016. De som gör av med mindre 
än hälften av de pengar de får varje månad ökar från var fjärde barn 2014 och 2015 till fyra av tio 
barn 2016.

Det är också en större andel av barnen som är nöjda med sin ekonomiska situation i år. Sex av tio barn 
och unga för nöjda 2016 jämfört med 56 respektive 54 procent 2014 och 2015

 

2014 2015 2016

Månadspeng 400 400 400

Pengar vid behov 100 100 100

Pengar mot prestation 200 150 200

Totalt från föräldrar 700 650 700

9. Om undersökningen

För tredje året i rad har Swedbank tillsammans med Sifo genomfört en undersökning om föräldrars 
och barns syn på pengar och ekonomi. Resultat i den här rapporten bygger på en undersökning som 
Sifo gjorde augusti 2016 på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. 1 500 barn i åldern 7-19 år och 
1 500 föräldrar med barn i åldern 7-19 år deltog i undersökningen. Deltagarna rekryterades slump-
mässigt ur Sifos rikstäckande onlinepanel. Bearbetningen och analysarbetet av har gjort av  
Swedbank och Sparbankerna. 
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