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VAD ÄR EN BUFFERT?
MATTHEW HAR FÅTT EN
MOBIL I JULKLAPP. Den är

begagnad, men ändå rätt
ny, och han är väldigt glad för
den. Men snart är katastrofen
framme – mobilen glider ur
handen och åker med en smäll
ner i golvet! Skärmen är helt
sprucken! ”Det är nu det är
bra att ha en buffert”, säger
mamma. ”Buffel? Det vill jag väl
inte ha!”, snäser Matthew, som
fortfarande är ledsen över den
trasiga mobilen.
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Du kanske har hört ordet buffert men är osäker
på vad det betyder? Eller så är du osäker på
hur mycket pengar som är en bra buffert?
Här förklarar vi, med hjälp av vår knattereporter
Matthew. TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
”MED BUFFERT MENAS extrapengar
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som man har till oväntade händelser”, förklarar mamma. ”Som vuxen
brukar man ha en buffert ifall
exempelvis bilen eller cykeln går
sönder, om glasögonen är borta
eller om man blir sjuk länge och
får lägre lön.”

”ÄVEN BARN KAN BEHÖVA en buffert, som

du nu när du behöver byta skärm på
mobilen. Kanske har man slarvat
bort kompisens fotboll och
måste ersätta den – eller
så behöver du betala för ett
oplanerat biobesök med
kusinerna. Oavsett vad man behöver
pengarna till är det bra att ha pengar
undanstoppade.”
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”FÖRR I TIDEN var
det vanligt att barn
hade en spargris
som bara fick tömmas vid särskilda
tillfällen. Nu är kanske det
vanligaste att man har ett
sparkonto där man sätter
in pengarna. Du har till exempel födelsedags-pengar
och lite annat på ett konto.”

”TOPPEN, då kan jag ta
 engarna från sparkontot till
p
att laga mobilskärmen.” säger
Matthew. ”Och nu
vet jag dessutom att
mina extrapengar
heter BUFFERT
och inte buffel,
haha!”

Hur mycket
buffert
behövs?

ETT VANLIGT SVAR TILL VUXNA är att
man ska försöka ha två månadslöner
sparade på banken. Tjänar man 20 000
rekommenderas man alltså ha 40 000 kronor
sparade. Kanske ska du tänka likadant och försöka ha två
månadspengar i buffert?
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DET VIKTIGASTE ÄR ATT du sparar,
inte exakt hur mycket. Ett tips är att
sätta undan en bestämd summa varje
gång du får månads- eller veckopeng.
Du kommer att bli förvånad över hur
mycket det blir på ett år.
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