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Ny undersökning visar: Så mycket har
svenskarna sparat för oväntade utgifter
Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern visar att mer än
var fjärde svensk har en buffert på över 100 000 kronor för oväntade utgifter
i hemmet. Samtidigt uppger var tionde person att de helt och hållet saknar
ett sparande. Undersökningen visar dessutom att svenskarna främst skulle
skära ned på sina restaurangbesök och sparande om deras boendekostnader
ökar.
Året har kantats av nya amorteringskrav och på sina håll sjunkande
bostadspriser. Och klimatet på bostadsmarknaden har bidragit till att allt fler
ökat sina sparanden. Svensk Fastighetsförmedlings undersökning
Bobarometern, framtagen via Kantar Sifo, visar att så många som 28 procent

har en buffert på 100 000 kronor eller mer. Det är en ökning med hela 8
procent jämfört med föregående år. Motsvarande siffra låg nämligen på 20
procent i Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer under 2016.
– Vi närmar oss i rask takt januari. Årets fattigaste månad, då våra plånböcker
ofta är ansträngda efter både julshopping och mellandagsreor. Samtidigt har
hösten på bostadsmarknaden bäddat för att allt fler måste se över sina
sparanden. Det kan innebära att många väljer att dra ned något på
konsumtionen kring jul i år, säger Tanja Ilic, VD på Svensk
Fastighetsförmedling.
Var femte svensk uppger att de inte skulle behöva skära ned på något alls om
deras boendekostnader ökar med 3 000 kronor i månaden. Det svenskarna
främst skulle skära ned på är dock restaurangbesök. Det uppger hela 30
procent och sedan är det sparande som ryker. Först därefter skulle svenskarna
behöva minska på shopping, semesterresor och nöjen. Föga förvånande är det
ungdomar som i högst utsträckning drabbas av ökade boendekostnader. Det
är också främst de unga som saknar buffert, vilket var femte person i den
yngre åldersgruppen uppger.
– Inför det nya året är det bra att testa din ekonomi vid olika scenarier. Vad
händer om räntan stiger med fem procent eller om du förlorar jobbet? Satsa
på att bygga upp en ordentlig trygghetsbuffert. Den kan du sedan använda
för att betala högre räntor eller andra oväntade utgifter i hemmet. Om du inte
har möjlighet att spara till en buffert bör du se över din ekonomi och kanske
överväga ett billigare boende, säger Tanja Ilic, VD på Svensk
Fastighetsförmedling.
Topplista: Så mycket har svenskarna sparat i buffert
1 – 10 000 kr: 12 %
10 001 – 20 000 kr: 10 %
20 001 – 30 000 kr: 8 %
30 001 – 40 000 kr: 7 %
40 001 – 50 000 kr: 8 %
50 001 – 100 000 kr: 15 %
100 001 eller mer: 28 %
Ingen buffert: 10 %
Om Bobarometern:
Bobarometern är genomförd under 2017 i form av en webbenkät via

undersökningsföretaget Kantar Sifo. 1 000 personer deltog i undersökningen
som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.
Bilaga
Har du en buffert för oväntade utgifter i hemmet?
Totalt Män

Kvinnor

Ja, 1 - 10 000 kronor

12 %

10 % 13 %

Ja, 10 001 - 20 000 kronor

10 %

9%

10 %

Ja, 20 001 - 30 000 kronor

8%

7%

9%

Ja, 30 001 - 40 000 kronor

7%

6%

7%

Ja, 40 001 - 50 000 kronor

8%

7%

9%

Ja, 50 001 - 100 000 kronor 15 %

14 % 15 %

Ja, 100 001 eller mer

28 %

34 % 21 %

Nej, jag har ingen buffert

10 %

9%

11 %

Vet ej

4%

3%

5%

Vad av följande skulle du främst behöva skära ned på om din boendekostnad
ökade med 3 000 kronor per månad?
Totalt Män

Kvinnor

Restaurang- & krogbesök

30 %

28 % 32 %

Sparande

29 %

27 % 32 %

Kläder och shopping

27 %

20 % 35 %

Semesterresor

24 %

21 % 27 %

Nöjen

24 %

22 % 25 %

Fritidsintressen

15 %

15 % 14 %

Renovering/underhåll av bostaden

13 %

11 % 15 %

Matinköp

12 %

10 % 15 %

Välgörenhet

11 %

10 % 12 %

Transport (busskort/bil/taxi)

8%

7%

8%

Hushållsnära tjänster

5%

5%

6%

Barnens aktiviteter

1%

2%

1%

Jag skulle inte behöva skära ned på någonting 22 %

28 % 16 %

Annat

2%

1%

2%

Vet ej

5%

5%

6%

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2016
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 30 000 bostäder till ett värde
av 62 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.
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