
 
 
 

 
SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och 
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet 
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Erik Haag och Björn Gustafsson mot ett utsålt Globen   
 
Johan Rheborg, Mia Skäringer och Nour El Refai gör Erik Haag och Björn Gustafsson 
sällskap i humorshowen ”Boendeekonomi är jättekul” som går av stapeln i Globen i 
kväll. I våras fick Erik Haag det delikata uppdraget att göra boendeekonomi jättekul av 
SBAB. Eriks resa mot Globen har skildrats i webbserien ”Boendeekonomi är jättekul” 
som hittills genererat över 3,5 miljoner visningar på Youtube. Inför onsdagens 
humorshow återstår endast 1 000 biljetter och mycket talar för ett utsålt Globen. 
 

- Taget ur sitt sammanhang kan det verka konstigt att SBAB sätter upp en humorshow 

om boendeekonomi, men för att fånga människors intresse, väcka känslor och få folk 

att ta till sig ett viktigt budskap krävs det nya sätt. Att göra humor av ett ämne som 

många finner ointressant, men oerhört viktigt, har visat sig fungera väldigt bra, säger 

Lukas Krol, marknadschef på SBAB. 

 

Erik Haag har haft en tung ångest sedan dag ett, då han antog det till synes omöjliga 

uppdraget, men nu ser Haag ljusare på tillvaron.   

 

- Jag ser ljuset i tunneln nu. Hoppas inte att det är ett mötande tåg, säger Erik Haag. 

 

Björn Gustafsson på en svensk scen igen  

Björn Gustafsson, som står på en svensk scen för första gången på tre år, gör comeback i 

Globen. Samma plats där han tog sig in i svenska folkets hjärtan med sitt bejublade nummer 

om Carina Berg, under Melodifestivalen 2008. 

 

Fakta 

Showen ”Boendeekonomi är jättekul” visas endast en gång, onsdagen den 15 november. 

Medverkande: Erik Haag, Björn Gustafsson, Johan Rheborg, Nour El Refai och Mia 

Skäringer. Biljetter finns på www.axs.com/jattekul 

 

För mer information, kontakta gärna:   

Klas Danielsson, vd SBAB, 0706-94 43 01, klas.danielsson@sbab.se 

Karin Hellgren, informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

 


