
 

 
28 oktober 2021 

Barns veckopeng halkar efter föräldrars löneutveckling 

Barns vecko- och månadspeng har tappat något i jämförelse med föräldrars löneutveckling. Även 
barnens köpkraft har försvagats om man jämför vecko- och månadspengen med prisutvecklingen för 
glass, bio och pizza. Det visar beräkningar från Swedbank och sparbankerna. Samtidigt visar en sifo-
undersökning att många yngre tonåringar har svårt att få sina pengar att räcka, och många får 
extrapengar vid sidan av vecko- eller månadspengen.  

 
Nästan varannan förälder skulle vilja bli bättre på att prata pengar med sina barn. Lika många vill att barnen ska 
bli bättre på att hantera sina pengar och sin ekonomi.  
 
-Vecko- och månadspeng är ett bra sätt att lära barn att hushålla med begränsade resurser och förstå pengars 
värde. Det är också en bra ingång till samtal om pengar med barn. Föräldrar som pratar ekonomi med sina barn 
uppger att deras barn har lättare att få pengarna att räcka till än föräldrar som inte pratar ekonomi med sina barn, 
säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom. 
 
Barns vecko- och månadspeng halkar efter 
Sedan 2011 har en trettonårings vecko- eller månadspeng stigit med 14 procent, och medianen för trettonåringen 
ligger idag på 250 kronor i månaden. Samtidigt har löneutvecklingen i en tvåbarnsfamilj stigit med 19 procent 
(fasta priser, 2021 års prisnivå). Även barnens köpkraft har försämrats om man jämför vecko- och 
månadspengens utveckling med prisutvecklingen för några vanliga saker som barn kan tänkas köpa för sin 
vecko- och månadspeng, som glass, bio och pizza. En pizza har ökat i pris med 50 procent sedan 2011, en 
biobiljett med 35 procent och några vanliga glassar som Sandwich och 88:an med 20 procent. Den klassiska 
barnglassen Piggelin har däremot exakt samma utveckling som barnens vecko- och månadspeng, 14 procent, 
medan priset på en Big Mac endast stigit med 6 procent. 
 
-Det kan absolut vara läge att förhandla upp vecko- eller månadspengen. Och som förälder kan det vara en bra 
idé att gå barnen till mötes, det är bättre att barnen får en lite större summa som de själva får ta ansvar för än att 
de får extrapengar vid sidan av för sådant som vecko- eller månadspengen egentligen borde täcka. Men det är 
viktigt att förklara för barnet att med mer pengar kommer mer ansvar, och lära dem att när pengarna är slut så är 
de slut, säger Arturo Arques. 
 
Yngre tonåringar har särskilt stort behov att guidas om ekonomi 
Det är också viktigt att reda ut vilka utlägg barnet själv ska ta ansvar för med sin vecko- eller månadspeng och 
vad föräldrarna står för, annars blir det lätt otydligt för barnet. Men nära var tredje förälder har inte kommit 
överens med sitt barn om vad pengen ska räcka till och användas för. Otydligheten kan leda till konflikter om 
pengar, något som är vanligt i tidiga tonåren. 42 procent av 13-åringarna har svårt att komma överens med sina 
föräldrar om vad de ska köpa eller göra med sina pengar. Många har också problem med att få pengarna att 
räcka och nära sju av tio 13-åringar får extrapengar av sina föräldrar.  
 
-När man kommer in i tonåren får många ett mer självständigt liv. Man får kanske lite mer pengar att röra sig med, 
och exponeras samtidigt för fler tillfällen som lockar till konsumtion. I den här åldern sätts förmågan att hushålla 
med resurser på prov och som förälder är det viktigt att man både peppar och sätter gränser. Tonåringar behöver 
öva på att planera sina inköp, spara och prioritera, säger Arturo Arques.  
 
Åtta av tio föräldrar swishar sin trettonåring 
I yngre tonåren har många introducerats till Swish. Åtta av tio föräldrar swishar sin 13-åring och tre av tio gör det 
någon eller flera gånger i veckan. 
 
-Swish kan vara ett smidigt sätt att ge månadspeng på, och ett bra alternativ om man behöver skjuta till pengar 
för till exempel en bussbiljett eller ett mellanmål mellan olika aktiviteter. Men man får se upp så att man inte blir 
en ”swish-förälder” som skickar pengar i tid och otid, säger Arturo Arques. 

 



 
 
Tabeller och statistik om hur mycket pengar barn får i vecko- och månadspeng finns på nästkommande 
sidor. Ytterligare information om barn och pengar finns i rapporten Stort intresse för privatekonomi på 
www.swedbank.se/privatekonomi eller på www.swedbank.se/press. 
 

 
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 
 
 

 

Tips! Så kan du lära barn om pengar  

 

• Prata pengar med barn! Lär barnen att pengar används som betalningsmedel och är en 
begränsad resurs. Lär barnen vad saker och ting kostar och att man genom att arbeta kan få en 
inkomst.  

• Vecko- och månadspeng är ett utmärkt sätt för barn att träna på att hantera pengar, förstå 
pengars värde och att hushålla med begränsade resurser.   

• Klargör för barnet vad som gäller. Red ut för barnet vilka utlägg barnet själv ska ta ansvar för 
med sin månadspeng och vad föräldrarna står för. Hjälp barnen att lägga upp en plan eller en 
budget. 

• Villkora gärna en del av månadspengen med en eller några uppgifter så att barnet lär sig 
skillnaden mellan gåva och ersättning. 

• Lär barnen att prioritera. Förklara att de utgifter som föräldrarna står för inte betalar sig av sig 
själv, utan att föräldrarna behöver tjäna ihop pengarna och att föräldrarna – precis som barnen 
– behöver prioritera bland utgifter, spara och göra en budget. 

• Uppmuntra barnet att spara till något som barnet gärna vill göra eller ha, och checka 
av hur pengarna växer månad efter månad. Det är ett bra sätt att få privatekonomi att 
kännas lustfyllt och kul. 

 
 
 
 

 
Veckopengens dag påminner om vikten av att barn får lära sig hantera pengar 
 
Med veckopeng och månadspeng får barn träna på att hushålla med begränsade resurser och 
lära sig förstå pengars värde. Därför har Swedbank och sparbankerna tagit initiativ till 
”Veckopengens dag” den 28 oktober. Tanken är att ”Veckopengens dag” ska fungera som en 
årlig påminnelse om hur viktigt det är att barn får lära sig hantera pengar.   
 
 
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 

 
 
 
 
 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.swedbank.se/press
http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
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Bilaga. Tabeller 

Från undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Undersökningen 
genomfördes i juli 2021 och 1 600 föräldrar och 1 600 barn i åldrarna 7-19 år deltog. 
 

 
Frågor ställda till föräldrar som har barn i åldrar 7-19 år:  
 
Jag skulle vilja bli bättre på att prata om/lära ut ekonomi och sparande till mitt barn. 
 
 Total 

Håller med 45% 
Håller inte med 46% 
Vet ej 8% 

 
Jag skulle vilja att mitt barn blev bättre på att hantera pengar/sin ekonomi? 
 
 Total 

Håller med  51% 
Håller inte med 39% 
Vet ej 10% 

 
Får ditt barn regelbundet något av följande? 
 
 Total 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 

Veckopeng 19% 35% 33% 32% 28% 34%    27% 
Månadspeng 35% 3% 18% 21% 34% 45% 50% 

Hela eller delar av barn/studiebidraget 25% 3% 7% 1% 0% 4% 4% 
Summa får regelbundet 75% 40% 55% 53% 63% 77% 78% 
Inget av ovanstående 25% 60% 45% 47% 37% 23% 22% 

 
 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Veckopeng 23% 16% 5% 7% 4% 2% 1% 
Månadspeng 62% 64% 58% 47% 25% 14% 14% 

Hela eller delar av barn/studiebidraget 4% 7% 25% 48% 74% 87% 76% 
Summa får regelbundet 87% 85% 80% 94% 95% 95% 81% 
Inget av ovanstående 13% 15% 20% 6% 5% 5% 19% 

 

Hur mycket pengar får ditt barn i vecko- eller månadspeng och/eller eventuellt barn/studiebidrag?  
 

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

Median, kronor per månad 50 100 100 120 150 200 250 400 500 950 1 250 1 250 

Andel som får regelbunden 
vecko- eller månadspeng 

40% 55% 53% 63% 77% 78% 87% 85% 80% 94% 95% 95% 

Har du och ditt barn kommit överens om vad som gäller för de pengar som barnet får, till exempel vad pengarna 
ska användas för och räcka till? 

  Total 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 

Ja 62% 47% 48% 52% 58% 56% 61% 

Nej 32% 48% 43% 40% 34% 33% 35% 
Tveksam/vet ej 6% 4% 9% 8% 7% 11% 4% 

 
 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Ja 68% 68% 68% 75% 73% 70% 62% 

Nej 24% 27% 26% 21% 26% 26% 29% 
Tveksam/vet ej 9% 6% 6% 4% 1% 4% 10% 



 
Frågor ställda till föräldrar som har barn i åldrar 10-19 år:  
 
Har svårt att få pengarna att räcka till. 

 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Stämmer in 11% 14% 18% 26% 18% 20% 24% 19% 16% 18% 

Stämmer inte in 85% 81% 81% 73% 81% 76% 74% 80% 79% 79% 
Vet ej 4% 4% 1% 1% 1% 5% 2% 1% 5% 3% 

 
Lånar ibland pengar av föräldrar, kompisar eller andra bekanta. 
 
 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Stämmer in 5% 8% 10% 11% 9% 9% 14% 12% 12% 11% 
Stämmer inte in 93% 91% 89% 88% 88% 84% 78% 83% 82% 84% 

Vet ej 2% 1% 1% 1% 3% 7% 8% 5% 6% 5% 
 
Ungefär hur ofta swishar du pengar till ditt barn? 
 
 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Varje dag 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 
Flera gånger i 
veckan 

0% 1% 2% 3% 2% 4% 3% 4% 4% 1% 

Någon gång i veckan 3% 9% 19% 28% 12% 23% 19% 19% 22% 17% 
Någon gång i 
månaden eller mer 
sällan 

20% 38% 47% 50% 71% 62% 72% 68% 67% 70% 

Jag har aldrig 
swishat till mitt barn 

77% 52% 32% 20% 14% 11% 5% 9% 6% 12% 

Frågor ställda till barn i åldrar 10-19 år: 
 
Jag köper ibland saker som jag ångrar efteråt. 

 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Stämmer in 42% 34% 44% 52% 46% 44% 46% 48% 44% 48% 

Stämmer inte in 50% 53% 43% 40% 44% 43% 41% 45% 45% 45% 

Vet ej 8% 13% 14% 8% 11% 14% 13% 6% 10% 7% 
 
Har du någon gång lånat pengar av föräldrar, kompisar eller någon annan för att kunna köpa något du vill men 
inte haft råd med just då? 
 
 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Ja, och det var lätt att betala 
tillbaka pengarna inom en 
månad 

21% 22% 23% 30% 19% 29% 24% 31% 37% 28% 

Ja, men det var svårt att kunna 
betala tillbaka pengarna inom 
en månad 

7% 5% 10% 10% 17% 7% 12% 9% 8% 9% 

Nej, jag har aldrig lånat pengar 71% 73% 67% 60% 64% 65% 64% 61% 55% 63% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Har du ibland svårt att komma överens med dina föräldrar gällande - Vad jag ska köpa eller göra för mina pengar. 
 
 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Ofta 8% 2% 10% 7% 9% 7% 5% 3% 1% 1% 
Ibland 40% 35% 30% 36% 27% 30% 32% 31% 25% 19% 

Sällan 28% 37% 38% 34% 40% 38% 36% 31% 42% 48% 
Aldrig 24% 27% 21% 23% 24% 26% 26% 35% 33% 32% 
Ofta + Ibland 49% 36% 41% 42% 36% 37% 38% 34% 25% 20% 

 
 
Får du utöver veckopeng, månadspeng eller studiebidrag även extrapengar? 
 
 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 

Ja 45% 54% 57% 67% 59% 61% 64% 65% 68% 42% 
Nej 44% 31% 33% 27% 35% 33% 29% 29% 29% 55% 
Tveksam/vet ej 11% 15% 9% 5% 7% 6% 7% 6% 3% 3% 

 
 
Egna beräkningar gjorda av Swedbank och sparbankerna.  
 
Månadspeng i kronor jämfört med löneutvecklingen efter skatt för en tvåbarnsfamilj, år 2011 jämfört med år 2021. 

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

Median, månadspeng 50 100 100 120 150 200 250 400 500 950 1 250 1 250 

Om månadspengen hade 
följt löneutvecklingen 

52 104 104 125 157 209 261 418 522 992 1 305 1 305 

 
Prisförändring 2011 jämfört med 2021, fasta priser (i 2021 års priser) 
 
 Pris i kronor år 2011 Pris i kronor år 2021 Förändring i procent 

Big Mac 48,40 51,50 6% 
Tip Top 21 25 19% 
88:an 15 18 20% 
Sandwich 15 18 20% 
Piggelin 7 8 14% 
Biobiljett 89 120 35% 
Pizza Vesuvio 60 90 50% 

 


