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Sammanfattning

• Nära sju av tio barn i åldern 6-17 år får regelbunden fickpeng (vecko- eller månadspeng) av sina 

föräldrar. Det är en ökning jämfört med den tidigare mätningen 2017 då det var 57 % som fick 

regelbunden fickpeng. 

• En majoritet får sina fickpengar digitalt - 43 % via banköverföring och 31 % via Swish. Det är främst 

bland yngre barn som fickpengen ges som kontanter. 

• Majoriteten av 15-17-åringarna har eget bankkort, Swish, mobilt BankID och mobilbank.

• 8 av 10 föräldrar som ger sitt barn någon form av egna pengar argumenterar för att det lär barnet att 

ta ansvar, och 7 av 10 gör det för att barnet ska lära sig att hantera pengar. 

• 2 av 10 får pengar då och då men inte bestämt i förväg.

• De 16 % som inte alls ger sina barn någon fickpeng motiverar det främst med att de betalar för allt 

ändå samt att de ger barnen pengar när det behövs. 
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Trenden att inte ge regelbunden fickpeng har brutits och fler 

ger nu vecko- eller månadspeng till sina barn

Får ditt barn fickpengar?
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18 % 

48 %

19 %

16 %

Ja, veckopeng

Ja, månadspeng

Ja, då och då men inte i förväg bestämt

Nej, inte alls

Andelen som regelbundet får fickpengar:

2006:  76 %

2011:  69 %

2013:  60 %

2017:  57 %

2021:  66 %

66 % får en regelbunden 

fickpeng



Tonåringarna får fickpengen via banköverföring eller Swish - även för de yngre 
minskar kontant fickpeng jämfört med 2017

Ger som kontanter      Banköverföring     Swish

6-8 år        80 %                         9 %                    3 %

9-11 år      44 %                        27 %                  19 %

12-14 år    10 %                        47 %                  40 %

15-17 år      1 %                        60 %                  39 %

4 %

22 %

31 %

43 %

Ingen av dessa

Kontanter

Swish

Banköverföring

Ger du fickpengen främst som kontanter, genom banköverföring eller genom 

Swish?

2017:  Ger som kontanter        Banköverföring*
*Swish fanns inte som alternativ

6-8 år       86 %                             3 %
9-11 år     58 %                           31 %
12-14 år    27 %                           52 % 
15-17 år       8 %                           79 %



Bankkort, Swish, bankID och mobilapp är självklart för 15-17-åringarna

Vilka banktjänster har ditt barn tillgång till? 

27 %

44 %

47 %

51 %

58 %

62 %

Mitt barn har inga egna banktjänster

Mobilapp/mobilbank

Eget sparkonto

Mobilt BankID

Swish

Eget bankkort (för uttag och köp)
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Fickpengen ges främst för att lära ut ansvar och ge förtroendet att 

hantera pengar själv

Varför ger du/ni vecko-/månadspeng?

Max 3 svar möjliga.

80 %

73 %

34 %

28 %

20 %

4 %

4 %

1 %

Jag/vi vill lära mitt barn att ta ansvar för sina pengar

Jag/vi vill ge mitt barn förtroendet att hantera pengar själv

Jag/vi vill lära mitt barn att spara

Jag/vi tycker det ingår i uppfostran

Det är ett sätt att sätta upp ramar för mitt barns konsumtion

Jag/vi vill undvika tjat om pengar hela tiden

Andra skäl

Vet inte
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Att man ändå betalar för allting och ger pengar när det behövs är de 

främsta motiven till att inte ge regelbunden fickpeng

Vad är skälet till att du/ni inte ger ditt barn vecko-/månadspeng? 

Max 3 svar möjliga.

För barn i åldern 6-8 år 

motiverar föräldrarna främst 

utebliven fickpeng med

• att barnet är för omoget

• att man betalar för allt 

ändå

• man ger pengar när det 

behövs

36 %

36 %

23 %

21 %

18 %

11 %

8 %

4 %

4 %

17 %

Jag/vi betalar ändå för allting

Jag/vi ger pengar när vi tycker det behövs

Mitt/vårt barn är för ung/omogen

Därför att jag/vi sällan har kontanter i plånboken

Jag/vi ger pengar när barnet ber om det

Jag/vi tycker det ger bättre kontroll när jag/vi betalar istället för att ge barnet egna pengar att
bestämma över

Om mitt barn behöver pengar bör hen tjäna ihop de på egen hand

Jag/vi vet aldrig hur stor summa det bör vara

Jag/vi har inte råd

Andra skäl
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Så stor är fickpengen - flickor får något mer än pojkar och i 12-årsåldern 

ges den främst som månadspeng 

Genomsnittlig veckopeng
6-8 år         28 kr     
9-11 år       42 kr       

Pojkar        70 kr
Flickor        81 kr

Genomsnittlig månadspeng      
12-14 år     338 kr      
15-17 år     811 kr      

Pojkar        551 kr
Flickor        573 kr

Får fickpengar då och då 
Genomsnittligt månadsbelopp 

6-8 år             79 kr
9-11 år           138 kr
12-14 år         255 kr
15-17 år         779 kr  

Pojkar             253 kr
Flickor             343 kr
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Om undersökningen

• Målgrupp: Föräldrar med hemmavarande barn i åldern

6-17 år

• Metod: Onlineintervjuer i Sifopanelen, slumpmässigt 

rekryterad webbpanel

• Fältperiod: 4–20 oktober 2021

• Antal intervjuer: 1000
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