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Var fjärde svensk har för stort buffertsparande 

Aldrig har svenskarna haft så stor ekonomisk buffert som nu. Det syns tydligt i Nordeas senaste 

undersökning om privatekonomiskt sparande.  

Nordea har under flera år frågat om hur det svenska buffertsparandet ser ut. Jämför man resultaten 

mellan åren är trenden tydlig. Det är klart fler idag, 23 procent, som har nio månadslöner eller mer i 

buffert, jämfört med 14 % år 2009.  

- Det är en hög andel, i min mening alldeles för många, som har en på tok för stor buffert, 

säger Ingela Gabrielsson, Privatekonom på Nordea.  Är det inte synd att ha en så stor 

summa pengar till detta? Varför inte dela upp ett större belopp och placera en del på lite 

längre sikt och inte enbart till buffert.  

Såväl kvinnor som män är flitiga buffertsparare och har ungefär lika stora buffertar. Kvinnor ser 

främst bufferten som ett medel för en oväntad utgift, ett allmänt sparande och till semester, medan 

män gärna förutom detta i högre grad vill kunna sätta guldkant på tillvaron och skaffa utrymme för 

renoveringar. Det är 65 % som anger att bufferten är till för en oväntad utgift, medan 44 % menar 

att det är ett allmänt sparande. 

- Här finns verkligen utrymme för att spetsa till sitt sparande och hur det används! Ett 

allmänt sparande kan man gott och väl lyfta ut från buffertsparandet och hantera på ett 

bättre sätt. Dels genom att faktiskt använda sitt sparande till något trevligt och roligt, och 

dels genom att placera en del på lite längre sikt, det vill säga med lite större risk och chans 

till bättre avkastning, säger Ingela Gabrielsson. Sätt upp mål för ditt sparande och se till att 

fullfölja dina planer också.  

Störst buffert har smålänningar ( 27%), stockholmare ( 26%) och västsvenskar ( 26%), vilket innebär  

att de har nio månadslöner eller mer.  

- En trolig förklaring till att så många har en så stor buffert kan bland annat bero på att vi har 

det generellt sätt bra ekonomiskt just nu, men kanske också att börsen varit orolig den 

senaste tiden.  

Det finns också en andel som helt saknar buffert, i genomsnitt åtta procent gör det.  Vilket inte 

heller är att rekommendera.  

- Man blir mycket sårbar när man helt saknar ekonomisk buffert och där vill jag verkligen 

uppmuntra till att försöka komma igång med ett månadssparande så fort som möjligt. 
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