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Undvik att bli ruinerad inför skolstarten och hitta rätt skolväska 
	
Första skoldagen är en stor dag för både barn och föräldrar. Det är en dag som man 
alltid kommer att minnas. Men det har också blivit en dag som riskerar att göra ett 
rejält avtryck i plånboken. 
 
”Många föräldrar vill att våra barn ska vara väl förberedda inför skolstarten. För de 
mindre barnen handlar det kanske om skolväskor och pennfack. Men för 
högstadieelever är det inte sällan datorer och cyklar på inköpslistan. Totalt sett kan 
det röra sig om mycket pengar”, säger Nicklas Storåkers, VD PriceRunner. 
 
En jämförelse av de typiska produkterna för skolstarten visar på stora prisskillnader 
mellan olika butiker. Därmed finns det mycket pengar att spara. I genomsnitt kan man 
spara 30–40% om man jämför priset innan köp.  
 
”Vi har satsat mycket på att konsumenter ska kunna jämför alla produkter de söker 
efter på PriceRunner. Inför skolstarten kan man bland annat jämföra priser på 
skolväskor, pennfack, miniräknare, cyklar, cykelhjälmar och datorer”, fortsätter Nicklas 
Storåkers. 
 
Ett exempel på hur mycket man kan spara på att jämföra priser är den populära 
väskan Fjällräven Kånken. I den dyraste butiken säljs den för 899 kr och i den 
billigaste för 616 kr –  jämför man innan köp så kan man alltså spara 283 kr 
(prisexempel 26/7-18). 
 

Den populära skolväskan – så hittar du rätt modell för ditt barn 
Idag finns en uppsjö av väskor med olika design, färger och storlekar. Börja med att 
framförallt prova skolväskan på barnet, och testa dessutom flera för att hitta 
skillnader. Priset kan skilja markant, men det betyder inte att den dyraste är den bästa. 

Skolväskans storlek 
De flesta väskor är indelade i olika klasser, exempelvis klass 1 till 3 (7–9 år). Detta för 
att väskans storlek ska överensstämma med barnets storlek. Ju äldre barnet blir desto 
stabilare blir också ryggen och skolväskorna utformas på ett annat sätt. 
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Det är alltid en bra idé att köpa en väska med stöd för ryggen. För att ditt barn ska 
slippa problem med ryggen så är storleken A och O. Alltså att väskan är varken för 
stor eller för liten, och sitter ordentligt på ryggen precis ovanför stussen. 

En ergonomisk skolväska 
Utöver en korrekt storlek ska väskan ha justerbara band. Skolväskan ska även vara 
försedd med ett bröstband, så att man kan dra åt framtill så att axelremmarna inte 
halkar ned. Ju fler justerbara remmar det finns desto bättre håller sig väskan på plats. 
 
När skolväskan ska packas är det en bra idé att lära barnet att börja med de tyngre 
böckerna närmst ryggen. En annan bra tumregel är att barnet högst ska bära 15% av 
sin egen kroppsvikt. Om ditt barn exempelvis väger 20 kg så får skolväskan alltså inte 
väga mer än 3 kg. 

Smarta detaljer och tillbehör 
Det är en bra idé att kontrollera om väskan har bra kuddar för ryggen, samt breda 
axelband. Se också efter om det finns reflexer baktill på väskan, och på axelremmarna 
på framsidan, så barnet syns i trafiken även under de mörka höst- och 
vintermånaderna. En del väskor har även ett inbyggt, isolerat fack för matlåda, vilket 
håller maten kyld under några timmar. Väldigt smart om det vankas skolutflykt! 
 
Ibland finns det ytterligare saker som passar till skolväskan, till exempel ett matchande 
pennskrin. Till en del medföljer även lunchlåda och flaska som passar i något av 
väskans fack. Vissa väskor har en gymnastikpåse som enkelt kan fästas utanpå. 

Populära modeller 
Under de senaste åren har modeller som Bergans, Dakine, Lego Friends och Skip Hop, 
varit storfavoriter och bästsäljare bland barn i låg- och mellanstadiet. De har även 
varit föräldrarnas favoriter för att de har bra ergonomiskt stöd och rätt position på 
barnets rygg. 

Checklista: 7 tips för att hitta rätt skolväska 
1. Testa både med och utan ytterkläder. 
2. Kontrollera att väskan inte är bredare än barnets axlar. 
3. Axelbanden ska vara breda och sitta bra på axlarna. 
4. Väskan ska sitta stadigt på ryggen, precis över stussen. 
5. För en stadig väska – välj en modell med justerbara band samt bröstband. 
6. Stöd för ryggen är en skön detalj, känn efter hur kuddarna känns mot ryggen. 
7. Tänk långsiktigt, inför höst och vinter, och se efter att det finns reflexer både 

bak- och framtill på väskan. 
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PriceRunner har samlat och jämfört alla populära och praktiska skolväskor. Här finns 
inspiration och priser: 
https://www.pricerunner.se/cl/1196/Vaeskor?attr_55172296=60128451  
 

Kontaktperson 
Nicklas Storåkers, VD 
070-861 80 01    
nicklas.storakers@pricerunner.com 
 

Om PriceRunner 
PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med  
1 648 000 produkter. Vi jämför priser från 5 600 butiker i 25 länder - bara butiker 
som levererar till Sverige. PriceRunner har varje månad över 10 miljoner besök på våra 
sajter i fyra länder. Vi hjälper miljontals konsumenter att hitta bättre produkter och 
spara pengar genom lägre priser. På PriceRunner kan besökarna jämföra produkter, 
priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra 
användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner erbjuder sina 
medlemmar en Köpgaranti utan kostnad som skyddar kunden vid köp upp till 50 000 
kronor från ett stort antal butiker på nätet. Bolaget har 117 medarbetare på kontoren 
i Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark. 
 
 
 
 
 
 


