
 
 
 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och 
boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av 
svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 286 000 och 379 000 privatpersoner har 
sparkonto (per den 31 december 2020). Antal medarbetare (FTE) är 760. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. 
SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad 
del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, 
twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank. 
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Om undersökningen 
Kantar Sifo genomförde sparkontoundersökningen på uppdrag av SBAB under vecka 6 (8 – 12 
februari) 2021, undersökningen besvarades av 1 220 personer i åldern 20 till 79 år.  
 
Antal män som svarat: 616 
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Antal kvinnor: 604 
20 - 34 år: 346  
35 - 55 år: 450  
56 – 79 år: 423  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se 
Malou Sjörin, Presskontakt SBAB, telefon: 0700032037, malou.sjorin@sbab.se 
 
 


