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SAMMANFATTNING

— SBAB SPARAR MIL JARDER, UTFÖRSÄL JNING ÄR RISKABEL
OCH IMPOPULÄR
kronor i ränta varje
ränteutgifter. Totalt har håll, till följd av SBABs
BANår, troligtvis närmare
hushållen och staprispress, och mellan
KERNAS 17 800. Detta inräknat ten då sparat mellan 1,3 och 1,8 miljarder
där staten 2,6 och 3,8 miljarder
för hushållen och
VINSTER PÅ ränteavdrag
betalar cirka 4 700 per kronor.
staten tillsammans.
BOLÅN ÄR
år för ett genomsnittshushåll med lån.
SBAB
HÖGA
DET
HAR
Detta är troligtvis
FINNS
SBAB:S
på grund av att de
HAFT EN
STORA RISSÄNKfyra storbankerna
STOR ROLL
varit passiva och inte NINGAR AV
KER MED
försökt ta kunder från
I att pressa ner den
EN UTFÖRRÄNTAN
HAR
varandra genom att
genomsnittliga bolåerbjuda lägre ränta.
SPARAT BÅDE neräntan för hushål- SÄL JNING AV
Marginalerna har ökat
len. Detta har lett till SBAB.
HUSHÅLLEN
kraftigt men det finns
att både hushåll och
är svårt att veta
möjligheter att få till
OCH STATEN staten i förlängning- Det
det exakta utfallet
konkurrens på bolåen sparat miljarder
PENGAR.
nemarknaden.
kronor. SBAB är dock skulle bli, men det

»

»

»

Om vi antar att SBABs
sänkningar var den
enda orsaken till att de
andra bankerna sänt
sina räntor så skulle ett
genomsnittligt hushåll
Visar att ett genomsparat mellan 880
snitts hushåll betalar
kronor och 1 270 kronor
mellan 12 900 till 17 800 per år i minskade

VÅRA
BERÄKNINGARNA

»

»

inte den enda faktor
bakom räntesänkningarna på bolån. De
minskade räntekostnaderna är antagligen
mellan 440 kronor
och 640 kronor för ett
genomsnittligt hus-

finns få saker som
tyder på att en försäljning skulle bidra
med mer konkurrens
och prispress. Tvärtom riskerar en försäljning att ta udden av
SBAB:s strategi och
pressa upp räntorna
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och bankernas marginaler till nackdel för
hushållen och staten.

»

NÅGOT
STÖD
FÖR UTFÖRSÄL JNING
FINNS HELLER INTE
BLAND VÄLJARNA
Enligt Skiftets Sifoundersökning. 63 procent av svenskarna
tycker att det är ett
bra att det statliga
bolåneinstitutet SBAB
pressar ned räntorna.
41 procent är mot utförsäljning av banken
medan 10 procent är
för.

»

SBAB
PRESSAR VANLIGT FOLKS
BOSTADSRÄNTOR OCH
STATENS
KOSTNADER
En utförsäljning kan
gå väldigt snett och
det saknas stöd bland
väljarna. Vi förstår
varför storbankerna
hatar SBAB.
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FÖRORD:
OM SBAB SÄLJS UT KAN DET KOSTA STAT OCH HUSHÅLL
MILJARDBELOPP I HÖJDA RÄNTOR OCH RÄNTEAVDRAG
Mellan 2010 och 2017 ökade bostadspriserna
i genomsnitt med 56 procent i Sverige, det
är näst mest i hela EU. Lite spetsigt kan det
sägas att svenskarna har gått från att vara
skattebetalare till att vara räntebetalare. Idag
har 2,9 miljoner hushåll ett huslån och totalsumman är svindlande 3 200 miljarder kronor.
Samtidigt får låntagarna göra ränteavdrag
vilken påverkar statskassan. Då spelar det
roll för både stat och hushållen vilken ränta
bankerna erbjuder på sina lån.
Det statliga SBAB har tagit sig uppgiften
att pressa ned räntorna och de har varit
framgångsrika, kanske för framgångsrika. Nu
vill Moderaterna och Centern sälja ut SBAB
och rapporten du sitter med visar på de
potentiellt ödesdigra konsekvenserna av en
utförsäljning.
Rapporten visar att SBAB har lyckats pressa
räntorna då SBAB har tagit marknadsandelar
och storbankerna följer efter den statliga
aktörens räntesänkningar. Om SBAB säljs
ut kan det kosta stat och hushåll miljard-

belopp i höjda räntor och ränteavdrag. Var
hamnar dessa pengar? De fyller fickorna på
storbankerna som redan tjänat grova pengar
på hushållens bolån. I december 2017 gjorde
bankerna en vinst på fyra miljarder kronor då
bruttomarginalen var som störst på lån. Efter
det har nya uppstickare pressat bankerna
precis som SBAB har gjort och marginalen
har minskat något. Inte undra på att storbankerna hatar SBAB.
Vad tycker då väljarna om att SBAB pressar
räntor och hur ser de på en utförsäljning?
Väljarna är positiva till att SBAB pressar ned
räntorna (63 procent) även om en stor dela av
dem är osäkra eller vet inte (30 procent). Men
det är säkert att det inte finns något större
stöd för en utförsäljning då 41 procent är mot
och 10 procent tycker att det är en bra idé.
Samtidigt är 39 procent är tveksamma eller
vet ej om det är en bra idé.
Inför valet kommer frågan om SBAB komma
upp allt oftare då Centern och Moderaterna
får frågor om hur de ska finansiera sina olika

skattesänkningar. Då är det bra att veta att
en försäljning kan kosta miljardbelopp varje
år i all framtid och att det inte finns någon
opinion som stöder en utförsäljning. Istället
kan vi se att motståndet till en försäljning
är mångdubbelt större. Jokern i leken är alla
osäkra och den som vill sälja SBAB måste
övertyga dessa väljare. Skiftet kommer
självklart fortsätta arbetet för att stoppa försäljningen då den riskerar att bli en mycket
dyr affär.

ROBIN ZACHARI

Kanslichef på folkrörelsen Skiftet
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INNEHÅLL

” MARGINALERNA PÅ BOLÅN HAR STIGIT TRENDMÄSSIGT
OCH UTAN EN PRISPRESSARE FINNS DET STOR RISK ATT DE
FORTSÄTTER STIGA. OM SÅ SKER KAN DET RÖRA SIG KOSTNADER PÅ FLERA MIL JARDER FÖR HUSHÅLLEN OCH STATEN.”
— KONSEKVENS AV UTFÖRSÄL JNINGEN AV SBAB , SID.16
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BOLÅNEMARKNADEN
I SVERIGE:
HÖG LÖNSAMHET MEN MÖJLIGHET TILL
KONKURRENS

I

Sverige finns det främst fyra banker, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB, som täcker hela bankmarknaden
i Sverige. Varje bank har cirka fyra miljoner kunder - vissa
personer är kunder i flera banker samtidigt - och omkring sju
tusen till åtta tusen anställda. Detta skriver Konkurrensverket
(2018).
Konkurrensverket skriver i sin årliga konkurrensrapport för 2018

att det är svårt att få god och fri konkurrens på bankmarknaden. Detta då marknaden präglas av stora inträdeshinder,
exempelvis omfattande regleringar, vilket innebär att det
är svårt för nya aktörer att slå sig in. För det första finns det
stordriftsfördelar, vilket gör det svårt för små aktörer att bli
lönsamma. För det andra samverkar storbankerna kring infrastruktur för betalningar och dylikt, vilket gör det svårt för en
ny bank att erbjuda likvärdig service till kunder. För det tredje
finns det byteskostnader, det vill säga det är ofta svårt och
jobbigt att byta bank.
Denna bristande konkurrens har tidigare märkts av i att bankerna

haft olika räntor för samma typ av lån. Detta verkar dock ha
förändrats på sistone. En förklaring till detta är att Finansinspektionen år 2015 införde nya regler som krävde att bankerna
publicerade genomsnittsräntor för bolån. Till detta så har det
kommit flera nya jämförelsesajter som Consector, Lånbyte och
Mitt Bolån, vilka hjälper konkurrensen. En annan förklaring är
att mindre banker, så som SBAB, har lyckats slå sig in på marknaden. Detta syns i att de fyra storbankernas andel av bolånemarknaden minskat de senaste åren till fördel för de mindre
bankerna (Konkurrensverket 2018). I dag verkar både de stora

1

bankerna och de mindre bankerna sätta nästan samma räntor.
Samtidigt är det svårt att veta om Finansinspektionens nya regler

2015 faktiskt ökade konkurrensen på bolånemarknaden. En
anledning till detta är att det inte är den exakta räntan som är
det bästa måttet på konkurrensen. I stället är det den så kallade
bolånemarginalen vilket är den vinst som banken gör på bolån.
Om exempelvis utlåningsräntan är 1,5 % medan inlåningsräntan är

1 % så är bankens bolånemarginal 0,5 procent. Kan banken i
stället låna ut för 2,25 % men låna in för 2 % så blir marginalen
bara 0,25 %. Med andra ord tjänar banken mindre på lånet trots
den högre räntan. Märk väl att det är denna vinst är det som
ska täcka bankens andra kostnader, kostnader för personal,
lokalkontor, IT system med mera.
I mars 2018 släppte även Konkurrensverket en forskningsrapport

av ekonomie licentiat Tomas Pousette där han konstaterade att
lönsamheten för bankerna på bolån har stigit de senaste åren.
Detta märks dels av att marginalen åren 2016 till 2017 var cirka
0,8 % (2000 till 2017 var den 0,6 %), dels av att avkastningen på
eget kapital åren 2016 till 2017 var på 21 % (2000 till 2017 var
den 14 %).
Figur 1 visar bankernas bruttomarginal eller bolånemarginalen.

Denna beräknas som nämns som skillnaden mellan inlånings- och utlåningsräntan på bostadslån1. Som vi kan se föll
marginalen för bankerna från 2002 fram till finanskrisen 2007.
Under finanskrisen (2007-2009) så låg marginalen relativt stilla.
Därefter har bolånemarginalen ökat trendmässigt från nästan

Genom att jämföra den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat.
Finansinspektionen räknar ut en bruttomarginal för viss tidsperiod genom att ta den genomsnittliga finansieringskostnaden under samma period och jämföra den med bankens
genomsnittliga utlåningsränta för nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid.
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0,2 procent 2008 till över 1,6 procent idag 2018.
Det finns flera möjliga förklaringar till att marginalen ökat sedan

2008. En sådan är att konkurrensen försämrats. En annan
förklaring är att efterfrågan kraftigt ökat. En trejde förklaring är att kapitalkraven för banker ökat och därigenom ökat
bankens kostnader och lett till ett behov av större marginaler.
Finansinspektionen (2018) pekar dock i sin senaste rapport på
att konkurrensen kan ökat på senare tid vilket kan förklara den
lilla dipp som vi ser i början av 2018.

Konkurrensverkets summerade i sin rapport för 2018 är att konkur-

rensen har blivit bättre men att de fyra största bankerna fortfarande har en “mycket stark ställning” som påverkar konkurrensen negativt. Konkurrensverket menar samtidigt att det finns
god möjlighet till konkurrens på bolånemarknaden i framtiden.
Vi kan dra slutsatsen att bankernas vinster på bolån i dag är höga

och att detta troligtvis är på grund av att de fyra storbankerna
varit passiva och inte försökt ta kunder från varandra genom
att erbjuda lägre ränta. Marginalerna har ökat kraftigt men det
finns möjligheter att få till konkurrens på bolånemarknaden.

Figur 1:
Utvecklingen av bankernas bolånemarginal från 2002 till i dag

Figuren visar utvecklingen av bolånemarginalen från januari 2002 till april 2018. Bolånemarginalen är bankernas faktiska utlåningsränta
minus deras finansieringskostnad och beräknas av Finansinspektionen kvartalsvis. Bolånemarginalen låg 2002 på 1,2 procent och föll sedan
trendmässigt fram till 2008, från mitten av 2009 har marginalen dock ökat trendmässigt och låg i april 2018 på över 1,6 procent.
Källa: Finansinspektionen.
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HUSHÅLLENS
BELÅNING OCH
R ÄNTEKÄNSLIGHET

S

venskarna har stora lån. I Finansinspektionens årliga
bolånerapport från april 2018 står det att det genomsnittliga lånet år 2017 var värt 63 % av huspriset.
Summan av alla lån motsvarar knappt 3 200 miljarder
kronor eller cirka 380 000 kronor per person eller 690
000 kronor per hushåll.2 Alla personer och hushåll har dock
inte huslån: uppskattningsvis har lite mer än 63 procent (cirka
2,9 miljoner hushåll) huslån i Sverige 2018.3 Detta innebär att
det genomsnittliga huslånet per hushåll med huslån ligger på
nästan 1,1 miljoner kronor.

nor i ränteutgifter per år och banken får cirka 17 600 kronor.
Staten och i förlängningen alla skattebetalare, betalar indirekt
mellanskillnaden på 4 700 kronor.
Det andra sättet att räkna utgår från Riksbankens beräkning

av ränteutgifter som andel av disponibel‐ eller nettoinkomst
justerade för ränteavdrag. Riksbanken beräknar att ett genomsnittshushåll betalar cirka 2,5 procent av sin inkomst efter skatt
i ränta. Om man bara räknar med de hushåll som har lån så blir
detta cirka 3,8 procent av disponibelinkomsten (Riksbanken,
2018). Utgår man ifrån Riksbankens uppskattning att hushåll
För att uppskatta hur mycket varje hushåll betalar i räntekostmed lån betalar cirka 3,8 procent av sin disponibla inkomst i
nader kan man göra på två sätt. Först kan man utgå från den ränta så blir detta 17 800 kronor per år. Detta är något högre
genomsnittliga bolåneräntan för nya lån. Figur 2 visar den
än den uppskattningen genomsnittsräntan indikerade på,
genomsnittliga räntan sedan oktober 2016, när bankerna bör- speciellt med tanke på att Riksbankens beräkning tar hänsyn
jade publicera sina verkliga genomsnittliga bolåneräntor. Den till ränteavdraget.
genomsnittliga räntan låg i april 2018 på 1,54 procent (SCB
2018b) och är lite lägre än den var när bankerna började publ- För att summera: beräkningarna visar på att genomsnittshushållet
icera statistiken. Det är därför rimligt att anta att hushållen i betalar mellan 12 900 till 17 800 kronor i ränta varje år.5 Den
Sverige överlag betalar kring 1,6 procents ränta på sina huslån. riktiga siffran ligger nog närmare 17 800 eftersom Riksbankens
Utgår man från att ett genomsnittligt belånat hushåll har ett uppskattning är gjord direkt på disponibelinkomsten.
lån på 1,1 miljon och en ränta på 1,6 procent betalar ett hushåll
i dag nästan 17 600 i ränta per år. I denna beräkning så har vi RÄNTEKÄNSLIGHET
inte tagit hänsyn till ränteavdraget.
Utifrån vår uppskattning om genomsnittlig ränta, huslån och
ränteutgifter kan vi uppskatta hur mycket en förändring i ränEn genomsnittshushåll drar varje år av ränta till ett värde av cirka
tan skulle påverka de enskilda hushållen och samhället. Figur 3
4 700 kronor enligt senaste data från SCB 2016.4 Detta skulle
visar hur mycket mer ett hushåll skulle behöva betala per år om
betyda att ett genomsnittligt hushåll betalar cirka 12 900 kroräntan ökade. Exempelvis om bolåneräntan ökat med lite över

2

Egen beräkning, det finns 4 593 508 hushåll i Sverige. SCB (2018a).

3

Egen beräkning, enligt branschorganisationen Svensk Bankföreningen äger nästan 70 procent av alla hushåll i Sverige 2016; 90 procent av dessa har ett bostadslån; ungefär 63
procent av alla hushåll hade ett bostadslån 2016. Sedan 2016 har antal hushåll med lån ökat enligt Finansinspektionen.

4

SCB:s inkomststatistik har ett lagg på ett år. 2016 års inkomster deklareras i början av 2017 och registerförs därför i mitten/slutet av 2017.

5

Egen beräkning, genomsnittligt hushåll är ca 4,59 miljoner delat på 10 miljoner, cirka 2,17 personer; hushållens disponibla inkomster per capita 215 730 (Ekonomifakta, 2018); total
inkomst per hushåll blir då 2,17 * 215 730 = 468 134; det genomsnittliga hushållet med lån betalar utifrån detta 17 800 kronor om året i ränta.
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Figur 2:
Den genomsnittliga bolåneräntan från 2016 till i dag

Figuren visar den genomsnittliga bolåneräntan mellan oktober 2016 och april 2018. Räntan har legat nästan stabil mellan 1,60 procent till 1,54
procent, genomsnittsräntan har sunkigt något jämfört med oktober 2016.
Källa: SCB (2018b)
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Tabell 3:
Den genomsnittliga bolåneräntan från 2016 till i dag

Tabellen visar en sammanställning av de antaganden och värden som används för att räkna ut de genomsnittliga ränteutgifterna ett belånat
hushåll har per år. Baserat på genomsnittsräntan så beräknar vi att ett genomsnittligt hushåll har ränteutgifter på 17 000 till 22 500 kronor
exklusive ränteavdrag och mellan 12 900 till 17 800 med ränteavdraget inräknat. ’
Källa: Egna beräkningar, Riksbanken (2018), SCB (2018a, 2018b) och Finansinspektionen (2018).

0,4 procentenheter skulle ett hushåll behöva betala mellan 4
000 till 5 800 mer i månaden, inräknat ränteavdrag. Totalt sett
skulle alla hushåll och staten betala mellan 12 och 17 miljarder
mer till bankerna. Om räntan steg med en procentenhet så
skulle det innebära ökade kostnader på cirka 8000 till 11 600
kronor för ett hushåll och 23 till 34 miljarder för alla hushåll
och staten.

SBAB:S PÅVERKAN PÅ RÄNTORNA
I figur 4 visas de genomsnittliga 3-månadersräntorna för bolån
hos SBAB och de fyra storbankerna under perioden januari
2016 till april 2018. I början av perioden låg de genomsnittligabolåneräntorna mellan 1,54 procent och 1,65 procent. På våren
2017 ser vi att SBAB sänker räntorna till under 1,45 procent.
Under slutet av 2017 ser vi att storbankerna, utom Handelsbanken, följer med och sänker räntorna till under 1,55 procent.
SBAB beskriver själva att de började sänka räntorna tack vare de

höga marginalerna på bolån (SBAB, 2017). Så sent som i maj i
år 2018 så aviserade SBAB att de kommer fortsätta sänka räntorna med anledning av en ökad konkurrens (SBAB, 2018)
Relationen mellan SBAB:s räntor och storbankernas är inte

uppenbar. Enligt Svenska dagbladet så bedömde flera experter
bedömde dock att de mindre bankernas låga räntor, däribland
SBAB, så småningom skulle sätta press på storbankerna,
speciellt i kombination med nya jämförelsesajter så som Enkla,
Stabelo och Collector.6 Även Håkan Larsson, boendeekonom
hos Villaägarna, pekar på att småbankerna har bidragit till ökad
konkurrens och lägre räntor, skriver tidningen.7
SBAB:s sänkningar av räntan har sparat både hushållen och staten

pengar. Innan SBAB sänkte räntorna i april-maj 2017 låg den
genomsnittliga räntan hos de fyra storbankerna på 1,62 procent. I maj 2018 låg den på 1,51 procent.
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Figur 3:
De ökade kostnaderna till banken för ett enskilt hushåll (vänster) och
alla hushåll inklusive staten (höger).

Grafen visar det linjärt uppskattade sambandet mellan förändringar i räntan och de uppskattade ökade kostnaderna vid en ränteökning för
både ett enskilt hushåll (till vänster) och aggregerat för alla hushåll inklusive staten (i form av ränteavdrag). Vi har utgått från ett schablonmässigt ränteavdrag för genomsnittshushållet med lån på 4 700 kronor som förändrats i proportion till de ökade kostnaderna och en genomsnittlig bolåneränta idag på 1,54 procent. Beräkningen är symmetrisk och kan även visa de besparingar som görs om räntan minskar.
Källor: Egna beräkningar, SCB (2018a, 2018b), Riksbanken (2018).

Om vi antar att hela sänkningen om 0,11 procent kommer från

SBAB:s prispress så skulle banken ha sparat ett genomsnittligt
hushåll mellan 880 kronor och 1 270 kronor per år. Totalt har
hushållen och staten då sparat mellan 2,6 och 3,8 miljarder
kronor. Detta är dock ett extremfall; det är troligt att det finns
någon mer underliggande faktor som gjort att alla banker sänkt
sina räntor och att SBAB var först, snarare än att SBAB var
den enda orsaken till att tre av de fyra storbankerna sänkte sina
bolåneräntor.

6

https://www.svd.se/sa-lag-ranta-erbjuder-uppstickarna-pa-ditt-bolan

7

https://www.svd.se/bankjattarna-forlorar-stort-till-bolaneuppstickarna

8

https://www.svd.se/bankjattarna-forlorar-stort-till-bolaneuppstickarna

I stället kan man hävda att SBAB inte haft någon effekt på bolå-

neräntorna alls. Detta är dock orimligt då SBAB tagit stora
marknadsandelar under 2017 och står idag för över 18 procent
av nyutlåningen till hushåll, skriver Svenska dagbladet.8
Om vi antar att effekten ligger mitt emellan extremfallen så kan

SBAB ha sägas minskat räntekostnaderna med mellan 440 kronor och 640 kronor för ett genomsnittligt hushåll och mellan
1,3 och 1,8 miljarder för hushållen och staten tillsammans.
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Figur 4:
Den genomsnittliga bolåneräntan från de fyra storbankerna och
SBAB från januari 2016 till idag

Figuren visar de genomsnittliga bolåneräntorna för bolån med 3-månaders löptid för de fyra storbankerna: Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken, samt SBAB. Grafen visar att SBAB först sänker sin genomsnittliga bolåneränta från 1,57 procent till 1,44 procent i två omgångar
från februari 2017, därefter sänker tydligt både Nordea och SEB sina räntor. Swedbank gör en något försiktigt sänkning medan Handelsbankens räntor ligger stabilt.
Källa: Finansportalen (2018).
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KONSEKVENS AV UTFÖRSÄL JNINGEN
AV SBAB

3.

EN
A NNAN
Ä GARE
KÖPER
SBAB OCH
FORTSÄTSBAB
TER PRESSA
KÖPS UPP BOLÅNERÄNAV EN AV TAN
STORBANKERNA
Det är svårt att säga
DET ÄR SVÅRT ATT
FÅ EN EXAKT BILD AV
VAD SOM SKULLE SKE
VID EN UTFÖRSÄLJNING AV SBAB. VI SER
TRE MÖJLIGA SCENARION SOM MÖJLIGA:

1.

2.

EN
A NNAN
Ä GARE
KÖPER SBAB
OCH PRESSAR
INTE BOLÅNERÄNTAN

vilket scenarion som
är troligast. Om SBAB
köps upp av en av
storbankerna eller en
annan ägare som inte
pressar bolåneräntan
skulle det troligtvis
innebära att bolåneräntorna och marginalerna successivt skulle
stiga. Detta skulle
uppskattningsvis öka

kostnaderna för hushållen med minst cirka
440 till 640 kronor och
totalt för alla hushåll
och staten mellan 1,3
till 1,8 miljarder.
Marginalerna på bolån
har stigit trendmässigt
och utan en prispressare finns det stor risk
att de fortsätter stiga.
Om så sker kan det
röra sig kostnader på
flera miljarder för hushållen och staten.
Köper någon av annan
än de fyra storbankerna köper upp SBAB
finns det en chans att
SBAB fortsätter pressa
ner bolåneräntorna.
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SLUTSATS OM
FÖRSÄL JNINGEN AV
SBAB
Det finns ingen klar uppsida med försäljningen,
medan risken för stora kostnader är betydande:
SBAB har troligtvis haft en stor roll i att pressa ner den genomsnittliga
bolåneräntan för hushållen. Detta har lett till att både hushåll och staten i
förlängningen sparat miljarder kronor.
Våra beräkningar visar att SBAB:s prispress på bolånemarknaden kan
sparat ett genomsnittligt hushåll mellan 880 kronor och 1 270 kronor per
år i minskade räntekostnader. Totalt har hushållen och staten då sparat
mellan 2,6 och 3,8 miljarder kronor. Mer troligt är dock att besparingen
ligger mellan 440 till 640 kronor och totalt för alla hushåll och staten
mellan 1,3 till 1,8 miljarder.
Det finns stora risker med en utförsäljning av SBAB. Det är svårt att
veta det exakta utfallet skulle bli, men det finns få saker som tyder på att
en försäljning skulle bidra med mer konkurrens och prispress. Tvärtom
riskerar en försäljning att ta udden av SBAB:s strategi och pressa upp
räntorna och bankernas marginaler till nackdel för hushållen och staten.
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VAD T YCKER
V ÄL JARNA?
NU HAR VI VISAT ATT SBAB PRESSAR NED KOSTNADERNA
FÖR STATEN OCH HUSHÅLLEN OCH ATT EN UTFÖRSÄL JNING
ÄR MYCKET RISKABEL. MEN VAD T YCKER VÄL JARNA?

Väljarna är positiva till att SBAB pressar ned
räntorna. 63 procent av svenskarna tycker att det
är ett bra att det statliga bolåneinstitutet SBAB
pressar ned räntorna för hushållens bolån genom
att konkurrera om bolån med de privata bankerna.
7 procent tycker det är en dålig ide och 30 procent
är tveksamma eller vet ej.
Hur fördelar det sig mellan de olika partiernas väljare? Alla allianspartiernas väljare är positiva till att SBAB pressar ned räntan:
•
•
•
•

(M) — 68 procent
(L) — 61 procent
(C) — 64 procent
(KD) — 71 procent

Samma sak gäller för Sverigedemokraternas väljare där 63 procent av är
positiva till att SBAB pressar ned räntan.
Rödgröna väljare är också positiva där S väljare är allra mest positiva:

•
•
•

(S) — 75 procent
(V) — 70 procent
(MP) — 52 procent

Väljarna är alltså positiva till SBAB:s agerande, vad tycker de då om Centerns och Moderaternas förslag om att sälja SBAB? Sammanfattningsvis
är väljarna är mer negativa än positiva till utförsäljning av SBAB än de är
positiva.
41 procent av svenskarna är mot att sälja ut SBAB medan 10 procent
tycker utförsäljning är en bra idé. Det är alltså fyra gånger fler som
är mot en utförsäljning än de som är för. Men många, 39 procent, är
tveksamma eller vet ej.
Hur tycker de olika partiernas väljare om en utförsäljning? Vi börjar
med alliansväljarna:
•

Moderaternas väljare är i princip helt splittrade om försäljning där
24 procent tycker det är en dålig idé och 26 procent tycker det är
en bra idé

•

Centerns väljare är mer kritiska än positiva till försäljning där 29
procent tycker det är en dålig idé och 12 procent tycker det är en
bra idé
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•

Liberalernas väljare är kritiska till en försäljning där 44 procent
är mot en försäljning och 10 procent tycker det är en bra idé med
utförsäljning

•

Kristdemokratiska väljare är mer utförsäljning, 29 procent, än som
är för en utförsäljning, 21 procent

Vår opinionsmätning visar tydligt att väljarna är för att
SBAB pressar ned räntan, att fler är mot en utförsäljning
än är för en och att inte ett enda parti har ett tydligt
mandat från sina väljare att sälja SBAB.

Endast Moderaternas väljare är splittrade om en utförsäljning, resten av
allianspartiernas väljare är mer negativa än positiva till en utförsäljning.
Sverigedemokratiska väljare är också mer negativa än positiva till
försäljning. 33 procent är mot en utförsäljning och 14 är för, alltså är mer
en dubbelt så många av deras väljare mot än för att företaget avyttras av
staten.
Rödgröna väljare är dock mest negativa till en utförsäljning:
•
(S) — 64 procent
•
(V) — 69 procent
•
(MP) — 49 procent

FAKTA OM UNDERSÖKNINGENS FRÅGOR OCH METODER:
Hur ställer du dig till följande påstående? ”Det är bra att det statliga bolåneinstitutet
SBAB pressar ned räntorna för hushållens bolån genom att konkurrera om bolån med
de privata bankerna.”
•
•
•
•
•

Instämmer inte alls
Instämmer knappast
Instämmer till viss del
Instämmer helt och hållet
Tveksam vet ej

Frågan som ställdes var: Vad tycker du om följande förslag? ”Tandvården borde ingå i
det ordinarie högkostnadsskyddet för sjukvård.”
•
•
•
•
•
•
•

Svarsalternativen var:
Mycket dåligt förslag
Ganska dåligt förslag
Varken dåligt eller bra förslag
Ganska bra förslag
Mycket bra förslag
Tveksam/vet ej

Vad tycker du om följande förslag? ”Staten borde sälja det statliga bolåneinstitutet
SBAB.”
•
•
•
•
•
•

Mycket dåligt förslag
Ganska dåligt förslag
Varken dåligt eller bra förslag
Ganska bra förslag
Mycket bra förslag
Tveksam/vet ej

Undersökningen genomfördes via Sifos dagliga webbomnibus 21-24 juni. Totalt genomfördes 1163 intervjuer. Sifos dagliga webbomnibus har en generell svarsfrekvens på 50%.
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SKIFTET — DEMOKRATI
I RÖRELSE
Makten och pengarna blir allt mer koncentrerad i samhället.
Folkrörelsen Skiftet finns för att göra något åt det.
Det går knappt en dag utan att vi kan se tidningsrubriker som visar att
pengar och makt blir allt mer koncentrerade i samhället. Folk lämnas
kvar på perrongen och beslut fattas med hänsyn till storbolag snarare
än till vanligt folk.
Det är lätt att känna hopplöshet, men verkligheten är att de flesta
svenskar vill ha något som är bättre för deras familjer och samhället i
stort. De bryr sig om miljön, arbetstagares rättigheter, jämställdhet och
de är inte rasister.
Skiftet är folkrörelsen som kopplar samman och sammanför
människor både framför skärmen och ute på gatan för ett mer rättvist
Sverige. Vi vet att när folk jobbar tillsammans hörs våra röster och vi
kan ställa makten mot väggen.”

