
 

 

 
 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC 
grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk 
förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget 
tillhandahåller kundportalen Vår Brf samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering, tar varje år fram Sveriges 
Bostadsrättsrapport och är en aktiv röst i media. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 
2020, 478 mkr i koncernen. 
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Oron för föreningens ekonomi har ökat under 
pandemin – det bekymrar oss mest 
 
För fjärde året i rad presenterar SBC Sveriges Bostadsrättsrapport 2021. I rapporten 
svarar svenska bostadsrättsägare på frågor om bostadsföreningens ekonomi, juridik 
och framtid men också hur det senaste året som präglats av en pandemi har 
påverkat bostadsrättsföreningen. Det visar sig att allt fler känner oro för 
föreningens ekonomi jämfört med innan pandemin. Allra vanligast är det att 
bekymra sig för oförutsedda kostnader och avgiftshöjningar.  
 
Sverige Bostadsrättsrapport 2021 bygger på en undersökning genomförd av Ipsos Norm i vilken 1061 
svenska bostadsrättsägare fått svara på frågor angående allt som har med bostadsföreningen att göra. 
Det turbulenta året 2020 då hela världens ekonomi påverkades av coronakrisen har satt sina spår bland 
landets bostadsrättsägare. Undersökningen visar nämligen att det idag är fler som oroar sig för sin 
förenings ekonomi än innan pandemin. I årets undersökning uppger hela 24 procent att de är 
bekymrade. När samma fråga ställdes i början av 2020, innan pandemin brutit ut, var motsvarande 
siffra endast 13 procent.  
 
Vad bekymrar sig då bostadsrättsägare för? Vanligast är att bekymra sig för oförutsedda kostnader, det 
uppger 46 procent. Avgiftshöjningar, att styrelsen saknar tillräcklig kompetens och att styrelsen 
prioriterar fel följer därefter. Däremot är det få som oroar sig för att föreningen saknar en 
underhållsplan eller att renoveringar skjutits upp på grund av pandemin. Det uppger endast 14 
respektive åtta procent. 
 
– Vi är stolta över att kunna presentera vår årliga rapport Sveriges Bostadsrättsrapport för fjärde året i 
rad. Efter ett minst sagt skakigt år är det inte så konstigt att oron för föreningens ekonomi stigit bland 
landets bostadsrättsägare. Oron kan dock ibland bero på dålig insikt i styrelsens arbete och föreningen i 
stort. Det är viktigt att styrelsen skapar förståelse hos medlemmarna genom att kontinuerligt 
uppdatera med relevant information. Om man som medlem vill ha mer insikt men också kunna påverka 
kan det vara bra att själv undersöka vad det finns för möjligheter att engagera sig i arbetet eller gå med 
i styrelsen, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.  
 
Sju av tio bostadsrättsägare har vuxit upp i ett ägt boende 
Vem är egentligen den typiska bostadsrättsägaren? Undersökningen visar sju av tio bostadsrättsägare 
vuxit upp i ett ägt boende. Dessutom stämmer uttrycket lika barn leka bäst väl överens på 
bostadsrättsägare, 52 procent uppger nämligen att den vanligaste boendeformen bland familj och 
vänner är bostadsrätt. Även småhus som villa och radhus är vanligt. Dock är det inte alls lika vanligt att 
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familj och vänner bor i hyresrätt, något som endast tio procent uppger är den vanligaste 
boendeformen i bekantskapskretsen. 
 
Läs hela rapporten här: https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Telefon: 08-544 109 80 
E-post: markus.palsson@sbc.se 
 
 

Bilaga 
 
Oroar du dig för din bostadsrättsförenings ekonomi? 

 
 Totalt 

Ja, alltid 4 % 
Ja, ibland 20 % 
Nej 74 % 
Vet ej 2 % 
 

Du har angett att du oroar dig för din bostadsrättsförenings ekonomi. Vad av följande oroar du dig för 
gällande din bostadsrättsförenings ekonomi? 

 
 Totalt 

Oförutsedda kostnader 46 % 
Avgiftshöjningar 43 % 
Att styrelsen saknar tillräcklig kompetens 37 % 
Att styrelsen felprioriterar 31 % 
Onödigt dyra avtal 30 % 
Eventuella ränteökningar 26 % 
Dyra förvaltningstjänster 25 % 
Att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar 25 % 
Att styrelsen tar ut för höga arvoden 18 % 
Att föreningen saknar en underhållsplan 14 % 
Att styrelsen fifflar med ekonomin 13 % 
Att vi skjutit på renoveringar på grund av pandemin 8 % 
Annat 5 % 
Vet ej 1 % 

 
Är du uppvuxen i ett ägt boende, det vill säga inte i en hyresrätt? 

 
 Totalt 

Ja, hela min uppväxt 51 % 
Ja, merparten av min uppväxt 22 % 
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Ja, delvis 11 % 
Nej 16 % 
Vet ej 0 % 
 

Vilken boendeform är vanligast i din familje- och vänskapskrets? 
 

 Totalt 
Bostadsrätt 52 % 
Småhus (villa/radhus/kedjehus) 31 % 
Hyresrätt 10 % 
Kollektiv 1 % 
Andrahand 0 % 
Vet ej 5 % 
 
 


