Pressmeddelande 2013-05-13

Bo & Låna 2013: Var tredje oroad över storleken på bolånet
Stigande bostadspriser har gjort att det blivit allt svårare att ta sig in på
bostadsmarknaden samtidigt som svenskarna har blivit alltmer skuldsatta. Det oroar
inte bara Riksbanken, utan även var tredje svensk som regelbundet oroar sig över
storleken på bolånen. Det visar SBAB:s årliga undersökning Bo & Låna som
genomförs i samarbete med TNS SIFO.
Rapporten Bo & Låna 2013 är bifogad till detta pressmeddelande och innehåller följande
rubriker:


Fler jämför boräntor innan de väljer bank, men de flesta lägger ändå bolånet hos banken
de redan är kund hos



Här är bankerna som kräver att du blir helkund för att få ett bolån



Tjänsterna du behöver teckna för att få låna till bostaden



Det viktigaste för att lyckas pruta på räntan är inte inkomst eller utbildning, utan att ställa
frågan



En av tre har fått ekonomisk hjälp med bostadsköpet



Var fjärde får ändra livsstil om boräntan stiger tre procentenheter



Tre av tio tycker att lånen är stora jämfört med inkomsten och lika många oroar sig för
storleken på sina lån



Fler tycker att en långsiktig belåningsgrad som 70-80 procent är bra



Så många amorterar, konsumerar eller väljer annat sparande istället



Höga boräntor, höga avgifter och låg sparränta upprör flest



Storstadsborna är fast i sina bostadsrätter eftersom det inte går att få ett hyreskontrakt

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se
Bernd Schmitz, Presschef SBAB
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom
att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden.
Företaget bildades 1985 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen
till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se,
www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

