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 Boverket 

Förord 

Alla ska ha förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, 

men det finns samtidigt betydande skillnader i hushållens ekonomiska 

förutsättningar. Boverket ska följa utvecklingen på bostadsmarknaden 

och i denna rapport redovisar vi äldres boende och boendeekonomi. Rap-

porten innehåller en statistisk genomgång av boende, inkomster, boende-

utgifter och boendekvalitet för hushåll med äldre personer. Rapporten är 

författad av Hans Jonsson. Värdefulla synpunkter har lämnats av Filippa 

Egnér och Matilda Sandberg. 

 

 

Karlskrona april 2018 

Göran Persson 

avdelningschef 
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Sammanfattning 

Antalet äldre ökar stadigt samtidigt som vi lever längre, vilket även inne-

bär att äldre som andel av befolkningen ökar. Antalet som är 90 år eller 

äldre är i dagsläget knappt 100 000, vilket motsvarar ungefär 1 procent av 

befolkningen. Antalet beräknas att öka snabbt med en fördubbling av per-

soner som är 90 år eller äldre till 2050. Även om den ökade livslängden 

delvis beror på en bättre hälsa innebär denna utveckling stora utmaningar 

för bostadsmarknaden, eftersom äldre i allt högre utsträckning bor kvar i 

sin bostad. Många kommuner uppger att det i dagsläget råder underskott 

på särskilda boenden för äldre, liksom kommer att göra under de närm-

aste åren. 

Äldre betecknar en grupp som år 2015 omfattade personer där de yngsta 

var 65 och den äldsta var 116, ett spann på 51 år. De äldre är således inte 

en homogen grupp med samma preferenser och behov. På samma sätt 

finns det också stora variationer vad gäller inkomst inom gruppen.  Äldre 

kan ha rätt till särskilda stöd som bostadstillägg och äldreförsörjnings-

stöd. Det är dock många som inte söker stöden, vilket till viss del beror 

på att de inte känner till dem. De som inte söker skulle i genomsnitt ha 

varit behöriga till knappt 14 000 kr per person och år 2013. 

Dessa olika stöd skulle kunna innebära en stor skillnad för många. Denna 

rapport visar att hushållet i den 25:e percentilen har 115 000 kr/år kvar att 

leva på efter det att boendet är betalt, ett belopp som indikerar en an-

strängd boendeekonomi. För ett hushåll bestående av en person skulle ett 

beviljat stöd innebära att hushållet istället skulle få 129 000 kr/år kvar att 

leva på, vilket inte skulle indikera en ansträngd boendeekonomi.  

Det fanns 1,9 miljoner äldre i Sverige år 2015, och 1,4 miljoner hushåll 

där det bodde minst en person över 65 år. De som bor i hyresrätt och i 

mindre städer är i genomsnitt äldre. Det beror främst på en överrepresen-

tation av kvinnor i hyresrätt i mindre städer och att de lever längre. Denna 

överrepresentation bidrar även till att de som bor i hyresrätt i mindre stä-

der har lägst inkomster inom gruppen äldre. 

De flesta hushållen där det bor minst en person som är 65 år eller äldre är 

ensamboende, följt av sammanboende utan barn. Dessa två grupper utgör 

89 procent av alla hushåll. De flesta hushållen bor i äganderätt (45 pro-

cent) följt av hyresrätt (31 procent) och bostadsrätt (23 procent). Det är 

4,5 procent som bor i specialbostäder. Äldre flyttar i lägre utsträckning än 

resten av befolkningen och av andra skäl. Mönstret är att de flyttar från 
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ägt boende till hyresrätter och till något mindre boendeyta än i det tidi-

gare boendet. De äldre bor ofta i ett ägt boende då de går i pension, för att 

sedan i viss mån anpassa boendet efter sina ekonomiska förutsättningar 

liksom eventuella behov av ökat stöd. 

Hushåll med minst en person på 65 år och äldre hade 2015 genomsnittlig 

disponibel inkomst per konsumtionsenhet på 22 000 kr/månad och medi-

anen var 15 800 kr/månad. Hushållet i den 25:e percentilen hade 12 300 

kr/månad. Hushållens disponibla inkomster är lägre i mindre städer och 

hyresrätt, liksom de individuella inkomsterna. Medianhushållet i hyresrätt 

hade exempelvis 13 000 kr/månad och hushåll i äganderätt hade 18 600 

kr/månad. 

Boendeutgifterna utgörs av olika delutgifter beroende på upplåtelseform. 

Den totala boendeutgiften påverkas mest av i vilken region boende ligger 

och upplåtelseform boendet har. Boendeutgifterna är som högst i stor-

stadsområden och i hyresrätter. En enkel skattning ger att hushåll i ägan-

derätt har 57 procent lägre boendeutgifter jämfört med hushåll i hyresrätt. 

Hushåll i hyresrätt har i genomsnitt således de lägsta inkomsterna, men 

samtidigt de högsta boendeutgifterna. 

Hushållen har små eller obefintliga skatteeffekter kopplade till boendet. 

En anledning till att skatteeffekterna är förhållandevis små är troligen att 

äldre i äganderätt ofta har relativt små lån kopplade till bostaden, vilket 

innebär en liten skattereduktion. Samtidigt är fastighetsavgiften den-

samma för det stora flertalet äganderätter och den som är pensionär beta-

lar högst 4 procent av sin inkomst i fastighetsavgift. 

Skatteeffekten är störst i bostadsrätter och i storstadsområden, där även 

bolånen är som högst. Det är också en följd av att hushåll i storstadsom-

rådena gör störst ROT-avdrag samt av fastighetsavgiftens utformning. 

Skatteeffekten blir däremot negativ i mindre städer där belåningen är 

lägre och ROT-avdragen inte nyttjas i samma utsträckning. 

Medan det genomsnittliga hushållet med äldre har goda ekonomiska mar-

ginaler, har medianhushållet i hyresrätt små marginaler. Medianhushållet 

i hyresrätt lägger 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Av de 

40 procent med lägst inkomster var det 48 procent som la mer än 30 pro-

cent av sin disponibla inkomst på boendet, och i hyresrätt var andelen 84 

procent.  

Låga inkomster kan leda till betalningssvårigheter. 13 procent av hushål-

len med äldre skulle ha svårt att klara av en oväntad utgift och 2 procent 

har ingen hemförsäkring. I hyresrätt är det 26 procent som inte skulle 
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klara av en oväntad utgift och 5 procent som inte har någon hemförsäk-

ring. Det är dock relativt få av hushållen som har kommit efter med be-

talningar. 

En fjärdedel av hushållen uppger att de inte är nöjda med storleken på sin 

bostad, främst i större och mindre städer. 11 procent av hushållen uppger 

att de störs av buller, framförallt i storstadsområdena. Det finns således 

många hushåll som har incitament att flytta men som inte gör det. En or-

sak till det är att de allra flesta helt enkelt inte vill flytta. Andra saker som 

påverkar hushållens incitament att flytta är skillnader i boendeutgifter lik-

som kostnader som är förknippade med en flytt. Ett annat hinder är att det 

inte finns ett tillräckligt stort utbud av bostäder som möter gruppens be-

hov, samt att många äldre inte har tillräcklig information om de boende-

lösningar som kommunerna erbjuder. 
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Inledning och läsanvisningar 

Enligt instruktionen för Boverket ska myndigheten ta fram en rapport 

med en fördjupad analys av situationen för en särskild grupp, eller utifrån 

en relevant frågeställning, inom ramen för området bostadsmarknad.  

Denna rapport syftar till att belysa hur äldres boendeekonomi och boende 

ser ut. Detta görs utifrån flera aspekter som exempelvis hur hushållens 

inkomster och förmåga att betala sin boendeutgift ser ut samt hur hushål-

len upplever sitt boende. Statistiken i rapporten baseras på flera källor. 

Data kommer främst från SCB och från sex olika register; Registret över 

Totalbefolkningen (RTB), Lägenhetsregistret, Inkomst och Taxeringsre-

gistret (IoT), Utbildningsregistret (UREG), Hushållens Boendeutgifter 

(BUT) och Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF). Av dessa 

är BUT och ULF urvalsundersökningar.  

Läsanvisningar 
Rapporten inleds med en kort bakgrund och grundläggande information 

om äldres boende. Sedan följer ett kapitel om äldres boende och boende-

ekonomi som inleds med en kort beskrivning av de data som används och 

kapitlet är uppdelat i fem delar; Äldres boende och flyttningar, Äldres in-

komster, Hushållens boendeutgifter, Konsumtionsutrymme, boendeeko-

nomi och betalningssvårigheter samt Boendemiljö. Rapporten avslutas 

sedan med ett slutord. Det finns även 5 bilagor, varav den första bilagan 

är en ordlista där olika begrepp som används i rapporten förklaras. I rap-

porten presenteras utdrag ur de kompletta tabellerna som finns i övriga 

bilagor, och löpande i rapporten hänvisas till bilagorna för att få de kom-

pletta tabellerna. 
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Bakgrund 
Sverige har en åldrande befolkning med en minskande andel unga. Det är 

en följd av låg fruktsamhet samtidigt som medellivslängden är hög och 

ökar. Det förskjuter och förstorar den övre delen i befolkningspyramiden, 

det vill säga att andelen äldre i förhållande till resten av befolkningen 

ökar. 

Antalet äldre ökar stadigt samtidigt som vi lever längre  

Medellivslängden ökar/har ökat. En kvinna som var 65 år 2016 beräkna-

des ha över 21 år kvar att leva och en man 19 år. Motsvarande siffror år 

1990 var 19 respektive 15 år. Samtidigt växer antalet äldre snabbare än 

den övriga befolkningen vilket innebär att även andelen äldre av befolk-

ningen ökar. 

Prognoser pekar på en kraftigt ökande äldre befolkning 

I dagsläget utgör äldre knappt 20 procent av befolkningen, fast andelen 

varierar kraftigt mellan landets kommuner
1
, se figur 1. Denna andel be-

räknas vara 20,5 procent år 2025 varav andelen äldre kvinnor beräknas 

vara 22 procent och andelen äldre män beräknas vara 19 procent. Vid 

2050 beräknas äldre utgöra över 23 procent av befolkningen, 24 procent 

för kvinnor och 22 procent för män.  

 

Figur 1. Prognostiserat antal äldre och som andel av befolkningen, 2017-2110 

Källa: SCB 

                                                 
1
 Exempelvis var andelen äldre 12,9 procent i Sundbyberg och 33,4 procent i Borgholm 

2015. Allmänt sett har kommunerna i Norra Sverige en större andel äldre i befolkningen, 

fast det finns självfallet undantag.  
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Ökad livlängd innebär att antalet som är 90 år eller äldre  ökar  

En bidragande orsak till den ökande andelen äldre är som sagt en ökad 

livslängd. En ökad livslängd beror främst på att allt färre insjuknar i hjärt- 

och kärlsjukdomar, och att bland de som insjuknar har dödligheten mins-

kat kraftigt. (Socialstyrelsen 2017) Antalet som är 90 år eller äldre är i 

dagsläget knappt 100 000, vilket innebär ca 1 procent av befolkningen, se 

figur 2. Antalet personer som är 90 år eller äldre beräknas öka snabbt 

med en fördubbling till 2050, vilket motsvarar en knapp fördubbling av 

andelen av befolkningen som är 90+. Även om den ökade livslängden 

delvis beror på en bättre hälsa innebär denna utveckling stora utmaningar 

för bostadsmarknaden då bostäderna ska passa denna grupps behov. 

 

Figur 2. Prognostiserat antal äldre (90+) och som andel av befolkningen, 2017-

2110 

Källa: SCB 

Äldre vill bo kvar  

Äldre vill i de flesta fall bo kvar i sin bostad så länge det går, vilket inne-

bär att dessa bostäder i många fall behöver anpassas och göras tillgäng-

liga. Att äldre vill bo kvar kan förklaras av dels av personliga preferenser, 

men även förbättrad hälsa och funktionsförmåga bland äldre, samt en 

medveten politik från samhällets sida att styra över vårdresurser från 

olika former av institutionsboenden till möjligheter att bo kvar i hemmet. 

Samtidigt saknas det anpassade bostäder för dem med ett större vårdbe-

hov. Trygghetsboenden är en relativt ny boendeform där äldre erbjuds 

mer trygghet. Men boendekostnaden vid dessa boenden, som är ny-

byggda eller renoverade, kan vara en utmaning för många äldre med lägre 

inkomster. 
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Äldre är inte en homogen grupp med liknande preferenser 

De som är yngre bland de äldre prioriterar större bostadsyta, trädgård och 

eget underhåll av bostaden, medan de äldsta uppger att mindre bostads-

yta, tillgänglighet, balkong och mindre ansvar för underhåll är viktigt. De 

som är yngre vill således generellt sett bo i småhus där de kan hålla sig 

sysselsatta med att ta hand om trädgård och hus. De som är äldre priorite-

rar ofta ett boende som underlättar vardagen. Men också bostadsutbudet 

påverkar vilket typ av boende som de äldre efterfrågar. (Abramsson 

2015)  

Hur ”äldrevänliga” är kommunerna enligt pensionärerna? 

Pensionärernas riksorganisation PRO genomför regelbundet en under-

sökning för att se hur ”äldrevänliga” landets kommuner är. Undersök-

ningen görs i regel i form av studiecirklar där olika frågor diskuteras. I 

undersökningen 2015 ingick ca 1 800 medlemmar i undersökningen. En 

del i undersökningen rör boende och kommunerna betygsätts med en 

siffra mellan 1-6 där 6 är högsta betyg. Tabell 1 visar resultaten i denna 

del för år 2012 och 2015. 

Tabell 1. PROs äldrebarometer 2012 och 2015 rörande boendesituationen 

Fråga Betyg 2012 Betyg 2015 

Tillgänglighet befintligt boende 3,03 2,91 

Satsning ökad tillgänglighet 2,85 2,6 

Tillgång trygghetsboenden 2,59 2,45 

Tillgång särskilt boende 3,62 3,31 

Källa: PRO (2015) 

 

Även denna undersökning indikerar att det redan idag finns stora utma-

ningar bland kommunerna för att möta behoven. 

Äldre har skiftande inkomststruktur 

Den disponibla inkomsten utgörs av flera delar. Den huvudsakliga in-

komst som förknippas med äldre är pensionen. Men det finns även många 

i den yngre delen av gruppen äldre som förvärvsarbetar och således får 

sin huvudsakliga inkomst från arbete eller eget företag. Äldre kan också 

ha kapitalinkomster och är de pensionärer kan de ha rätt till särskilda stöd 

vid låg inkomst. 

Äldre kan ha rätt till särskilda stöd 

Äldre som är pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg och särskilt bo-

stadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd. Nivån på bostadstillägget be-

stäms utifrån hushållets boendekostnader, inkomster, tillgångar och fa-

miljesituation. Det högsta beloppet som gick att få i bostadstillägg är 
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5 090 kr per månad 2017 och det genomsnittliga bostadstillägget är 2 400 

kr per månad. Särskilt bostadstillägg beviljas automatiskt om pensionären 

som beviljats bostadstillägg har en så hög bostadskostnad att den dispo-

nibla inkomsten hamnar under skälig levnadsnivå.
 2
 

Många äldre får inte ut stöd som de har rätt till 

En granskning av Riksrevisionen 2013 visade att det var många äldre 

som inte ansökte om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, trots att de 

hade rätt till det. Granskningen visade att antalet pensionärer som går 

miste om bostadstillägg 2013 var 140 000 personer, vilket är mer än en 

fördubbling sedan 2008. I genomsnitt hade de som går miste om bostads-

tillägget kunnat få knappt 14 000 kr per person och år om de ansökt om 

tillägget. Orsaken är att de äldre inte känner till stödet alternativt inte tror 

att de är behöriga att söka. (Riksrevisionen 2013) Antalet som beviljas 

bostadstillägget har ökat marginellt efter granskningen, men ökningen är 

mindre än den som skedde åren innan granskningen
3
. Det är således lite 

som pekar på att situationen har blivit bättre.  

Äldres val av bostad 

Det finns få studier om förhållandet mellan äldres bostadsaval och hus-

hållsekonomi. Det som går att säga är att det självklart finns en selektion 

in i upplåtelseformerna. Där selektionen främst beror på vilka inkomster 

hushållet haft, främst, före 65 och var hushållet bott. För de som haft en 

hög inkomst, genom exempelvis hög förvärvsinkomst eller att det varit 

flera personer i hushållet, är sannolikheten större att bo i en ägd bostad 

vid 65. 

Låg inkomst men förmögenhet i ägt boende 

Ett problem som ofta diskuteras när det gäller pensionärer som äger sitt 

boende är att de ofta kan ha en låg inkomst men samtidigt en förmögen-

het i form av sin bostad. Storleken på förmögenheten är dock väldigt be-

roende på var i landet bostaden ligger. Denna förmögenhet används sällan 

till konsumtion i Sverige, genom belåning, så kallade seniorlån eller dy-

                                                 
2
 Budgetpropositionen för 2018 innebar att taket för det särskilda skattefria bostadstilläg-

get för pensionärer höjs med 600 kronor till 5  600 kronor i månaden. Det är första gången 

sedan 2007 som tillägget höjs. Regeringen föreslår även ersättning med upp till 96 procent 

för de som har en bostadskostnad på upp till 5 000 kronor i månaden, och med 70 procent 

för de som betalar 5 000-5 600 kronor i månaden. Den skäliga bostadskostnaden höjs till 6 

620 kronor i månaden för ogifta och 3 310 kronor i månaden för gifta. Detta berör dem 

som har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. 
3
 https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-

bostadstillagg-till-pensionarer 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-bostadstillagg-till-pensionarer
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-bostadstillagg-till-pensionarer
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likt
4
, medan det förekommer i andra länder

5
. Alternativet är att hushållet 

säljer bostaden för frigöra kapital för att kunna konsumera. 

Låga boendeutgifter kan vara en inlåsningseffekt 

Många hushåll med äldre har som tidigare påtalats låga inkomster, men 

de har å andra sidan ofta låga boendekostnader om de äger sitt boende. 

Detta kan skapa en inlåsningseffekt om hushållet inte anser sig ha råd att 

flytta till en mindre/annan bostad som bättre möter behoven, då det skulle 

innebära en högre boendeutgift. En bidragande orsak till att boendeutgif-

ten är låg i ägt boende är den relativt låga fastighetsavgiften. En annan 

faktor som kan ge inlåsningseffekter är reavinstskatten, där 20 procent 

uppgav att den var ett hinder för flytt enligt en undersökning från Mäklar-

samfundet (2015). En tredjedel skulle flytta om det fanns bättre boendeal-

ternativ. Ett annat problem är att 30 procent av de äldre inte känner till 

kommunens erbjudande/utbud av bostäder, enligt undersökningen. 

Äldre flyttar av andra skäl än andra grupper  

Bland yngre är flyttningar oftast relaterat till utbildning och arbetsmöjlig-

heter, medan äldre flyttar främst till följd av ändrade familjeförhållanden 

eller vikande hälsa. Dessa förändringar leder vanligen till en flytt till en 

mindre bostad, ofta en hyresrätt.(Abramsson 2015; Abramsson, Elmqvist, 

och Magnusson Turner 2014)  

                                                 
4
 Seniorlån eller kapitalfrigöringskrediter är ett samlingsnamn för lån som vänder sig till 

äldre personer som har ett behov av kapital och äger en bostad, men som idag inte har 

möjlighet att ta ett traditionellt bostadslån. Det engelska uttrycket är Equity Release. 
5
 Se exempelvis Key Retirement (2017) och Reifner m.fl. (2009) 
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Äldres boende och ekonomi 

Som beskrivs i inledningen baseras statistiken i rapporten främst på data 

från sex olika register från SCB. Statistiken omfattar år 2015 om det inte 

uttryckligen står något annat. Populationen är alla hushåll där det ingår 

minst en person som är 65 år eller äldre. Individerna har kopplats till hus-

hållet antingen genom att de är folkbokförda på samma fastighet och har 

någon relation till varandra, eller att de är folkbokförda på samma bostad. 

Data för över 2,3 miljoner individer och 1,4 miljoner hushåll  

Antalet observationer av individer som på något sätt kopplats till ett hus-

håll där det bor en person som är 65+ är 2 366 433, se tabell 2, och anta-

let personer som är 65+ är 1 945 678. Antalet observationer i BUT är 

4 301 och antalet från ULF är 1 283. Antalet hushåll är 1 436 077 baserat 

på Lägenhetsregistret. Den regionala indelning som vi använder oss av är 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning i tre 

huvudgrupper; Storstäder och storstadsnära kommuner, Större städer och 

kommuner nära större städer och Mindre städer/tätorter och landsbygds-

kommuner. Dessa regioner kommer främst att hänvisas till som storstä-

der, större städer och mindre städer. Observationerna är relativt jämt för-

delade mellan dessa tre regioner. 

Tabell 2. Antalet hushåll per register och regional indelning.  

 

Storstäder och 

storstadsnära 

kommuner 

Större städer 

och kommuner 

nära större 

städer 

Mindre stä-

der/tätorter och 

landsbygds-

kommuner Riket 

RTB 736 058 911 696 718 679 2 366 433 

BUT 1 569 1 581 1 151 4 301 

ULF 378 515 390 1 283 

Antal 

hushåll 435 490 556 378 444 209 1 436 077 

 

De som bor i hyresrätt och i mindre städer är äldst 

Den genomsnittliga åldern är 75 år bland de som är 65+. För hela popu-

lationen är genomsnittsåldern 69 år och dess fördelning visas nedan i fi-

gur 3. Den genomsnittliga åldern för de som är 65+ varierar mellan 73 

och 78 beroende på vilken region och vilken upplåtelseform hushållet bor 

i, se tabell B1. Medelåldern är högst i mindre städer och i hyresrätt. I ge-
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nomsnitt är 54 procent av gruppen kvinnor, andelen är högre i mindre 

städer och hyresrätt och lägre i större städer, i likhet med mönstret för ge-

nomsnittsålder. Det beror på att kvinnor lever längre, i genomsnitt, och 

därmed påverkar andelen kvinnor den genomsnittliga åldern. 

 

Figur 3. Ålderfördelning av individerna i hela populationen. 

Stor skillnad i individuell inkomst beroende på upplåtelseform och region 

Den genomsnittliga disponibla inkomsten var 228 000 kr i riket för de 

personer som är 65+. Den disponibla inkomsten varierar mellan i snitt 

173 000 kr för individer som bor i hyresrätt i mindre städer till 304 000 kr 

för de som bor i bostadsrätt i större städer. Att den disponibla inkomsten 

ligger högst i större städer och inte i storstäderna, som kanske vore vän-

tat, beror på att andelen kvinnor är mycket lägre i större städer och att 

män i genomsnitt har högre inkomster. Figur 4 visar fördelningen av dis-

ponibel inkomst för de som är 65+
6
. Figuren visar att inkomstfördelning-

en är högerskev, många med relativt låga inkomster och några med väl-

digt höga inkomster, vilket är en väntad inkomstfördelning. 

                                                 
6
 De med negativa inkomster och de med inkomster över 1 000 000 är exkluderade i 

denna figur. 
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Figur 4. Disponibel inkomst per person för de som är 65+. 

De flesta har kortare utbildning 

Majoriteten, 56 procent, av de som är 65+ har antingen en gymnasial ut-

bildning som är högst två år eller en förgymnasial utbildning som är kor-

tare än nio år, se tabell B2 och B3. Andelen med eftergymnasial utbild-

ning uppgår till 24 procent. De med längre utbildning bor främst i stor-

städerna och större städer i en äganderätt. De med kortare utbildning bor i 

mindre städer, främst i äganderätter, men i stor utsträckning även i hyres-

rätter. Av de som bor i hyresrätter har majoriteten kortare utbildning me-

dan boende i bostadsrätter och äganderätter har längre. 

Sammanfattande kommentarer 

De ovanstående avsnitten i kapitlet är en beskrivning av de data som an-

vänts och av de individer som ingår. De viktigaste punkterna från avsnit-

tet är: 

 Det fanns 1,9 miljoner äldre och 1,4 miljoner hushåll där det 

bodde minst en person över 65 år 2015. 

 De som bor i hyresrätt och mindre städer är äldre. Det beror 

främst på att kvinnor lever längre och bor i högre utsträckning i 

hyresrätt i mindre städer. 

 De disponibla inkomsterna varierar mycket mellan regioner och 

upplåtelseformer. De som bor i större städer har högst inkoms-

ter, delvis beroende på att andelen män är relativt hög där. De 

som bor i hyresrätt i mindre städer har lägst inkomster, även det 

till viss del som en följd av könsfördelningen. 
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 De flesta äldre har relativt korta utbildningar.  

I nästa avsnitt kommer främst de hushåll som kopplats samman till dessa 

individer att presenteras. Men det kommer även presenteras statistik över 

flyttningar som utgår från individdata. 

Äldres boende och flyttningar 
År 2015 fanns det som sagt 1 436 077 hushåll där det bodde minst en 

person som var 65+. Det genomsnittliga antalet personer i hushållet var 

1,7 och medianen var 2 personer, se tabell B4. Eftersom hushållet här ba-

serats på folkbokföringen kan det förekomma hushåll som är orealistiskt 

stora vilket indikerar någon typ av fel, eller förekomst av handel med 

adresser (det största hushållet bestod av 71 personer och hade en boarea 

som understeg 80 kvm). Det genomsnittliga hushållet var störst i storstä-

derna och i äganderätter. Det högsta antalet personer i hushållet var i en 

hyresrätt i storstadsområde. Men det fanns även stora hushåll i de andra 

regionerna och upplåtelseformerna (med ett maximalt antal på 43-52 per-

soner) 

 

 

Figur 5. Andel hushåll per hushållstyp. 

De flesta är ensamboende eller sammanboende utan barn 

De flesta hushållen bestod av ensamstående utan barn, 49 procent, följt av 

sammanboende utan barn vilka utgjorde 40 procent, se figur 5. De flesta 
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Ensamstående med barn över 24 år Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn under 25 år Sammanboende med barn över 24 år

Övriga hushåll utan barn Övriga hushåll med barn under 25 år
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ensamstående utan barn bodde i en hyresrätt medan de sammanboende 

främst bodde i en äganderätt. Mönstret för ensamstående förstärks i stor-

stadsområdena och mönstret för sammanboende förstärks i mindre städer. 

Hushåll med barn är relativt få och finns främst i storstadsområdena, se 

tabell B5-B7. 

Äganderätt i småhus vanligast bland äldre 

De flesta hushållen bodde i en äganderätt, följt av hyresrätt och sist bo-

stadsrätt, andelarna var 45, 31 och 23 procent vardera, se figur 6. De 

flesta var belägna i småhus, 49 procent, medan 45 procent låg i flerbo-

stadshus. Det var 4,5 procent av hushållen som bodde i specialbostäder. 

Antalsmässigt innebär det att av de 1,9 miljoner äldre, var det 950 000 

som bodde i en äganderätt. Det var 460 000 som bodde i en hyresrätt och 

något färre i en bostadsrätt. Knappt 69 000 bodde i en specialbostad. 

Äganderätter vanligast i mindre och större städer 

Andelen hushåll i hyresrätter är relativt jämnt fördelad mellan regionerna 

med en något lägre andel i mindre städer. I större städer och mindre stä-

der är äganderätter överrepresenterade medan andelen som bor i bostads-

rätter är relativt hög i storstadsområdena, vilket i stor utsträckning av-

speglar hur bostadsbeståndet är fördelat mellan regionerna. Den jämnaste 

fördelningen mellan upplåtelseformerna finns i storstadsområdena och 

störst variation finns i mindre städer. Andelen som bor i flerbostadshus är 

av naturliga skäl högre i storstadsområden och lägre i mindre städer. För-

delningen är relativt jämn i större städer, se tabell B8-B9. 

 

Figur 6. Andel hushåll per upplåtelseform och region. 
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Äganderätter är äldst 

De bostäder som hushållen bor i är i genomsnitt byggda 1963 och media-

nen är 1967. Bostäderna är något äldre i mindre städer och nyare i stor-

städerna. Spridningen bland bostädernas byggår är större i mindre städer 

främst på grund av att andelen äldre bostäder är större där. Äganderätter 

är de äldsta bostäderna, men har samtidigt störst spridning, och bostads-

rätter är de i genomsnitt nyare bostäderna, se tabell B10.  

Få hushåll har någon inneboende 

Det är 1 procent av hushållen som har någon inneboende enligt BUT. 

Detta skulle innebära att det finns ungefär 14 000 hushåll med minst en 

person som är 65+ och som har någon inneboende, se tabell 3. Andelen är 

högre i storstadsområdena och större städer. 

Tabell 3. Andel av hushållen som har en inneboende samt skattat antal av hus-

hållen i hela populationen uppdelat på region.  

  Total Storstäder 

Större 

städer 

Mindre 

städer 

Inneboende 1,0 % 1,1 % 1,1 % 0,8 % 

Skattat antal 14 329 4 996 6 366 3 566 

 

Kommunernas bedömningar av särskilt boende 

I Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2017 anger 125 av landets 290 

kommuner att det finns ett underskott av särskilda boendeformer för 

äldre. 143 kommuner uppger att det råder balans. Detta kan jämföras med 

BME 2014 då 77 kommuner uppgav att det fanns en brist på särskilda 

boendeformer för äldre. Vidare uppgav då 91 kommuner att de inte skulle 

kunna möta behovet av särskilda boendeformer för äldre om fem år. 

Många kommuner kan inte möta behovet av särskilda boendeformer 

I BME 2017 räknar 174 kommuner med att kunna täcka behovet av sär-

skilda boendeformer för äldre om två år, medan 101 kommuner räknar 

med att inte kunna möta behovet.  89 kommuner bedömer att de inte 

kommer att kunna möta behovet av särskilda boendeformer för äldre om 

fem år. Det var 196 kommuner som uppgav att de hade seniorbostäder
7
 i 

kommunen och antalet uppgick till 13 101 bostäder. Kommunerna upp-

gav dessutom att det fanns 8 141 trygghetsbostäder
8
 fördelade på 160 

                                                 
7
 Seniorbostäder är vanliga bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, van-

ligen 55 år och äldre. Tanken är att bostäderna ska vara utformade efter äldres behov av 

tillgänglighet och trygghet. 
8
 Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit för att ge äldre som önskar det 

tillgång till större gemenskap och trygghet. För att flytta in i en trygghetsbostad behövs 

inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det finns en stor variation av trygghetsbostä-
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kommuner. Kommunerna uppger, med få undantag, att det inte finns 

några lediga seniorbostäder och trygghetsbostäder, undantagen ligger 

primärt i de allra minsta kommunerna. 

Äldres flyttningar 

De flesta flyttningar som äldre gör sker lokalt och till en bostad i samma 

storleksordning eller något mindre. Tabell 4 visar hur äldre bodde och 

flyttade 2015 sett till boendeyta. Det fanns totalt 1,9 miljoner äldre 2015 

och de allra flesta bodde i en bostad på minst 100 kvadratmeter. Knappt 

600 000 bodde i en bostad på 70-100 kvadratmeter och 450 000 bodde på 

40-70 kvadratmeter. Strax över 73 000 personer bodde i en bostad på upp 

till 40 kvadratmeter.  

Tabell 4. Äldres boendeyta och flyttningar 2015, (Individdata). 

  Boendeyta (kvm) 

  0-40 40-70 70-100 100+ Okänd Samtliga 

Boende 2015 73 108 442 634 597 495 792 982 38 619 1 944 838 

 

Flyttningar till boendeyta 

Flyttningar från bo-

endeyta 0-40 40-70 70-100 100+ Okänd Samtliga 

0-40 1 235 1 100 366 236 299 3 236 

40-70 6 518 10 627 3 732 1 779 1 714 24 370 

70-100 4 724 10 775 7 825 2 809 1 632 27 765 

100+ 2 495 7 567 11 352 6 500 1 895 29 809 

Okänd 558 879 532 402 411 2 782 

Samtliga 15 530 30 948 23 807 11 726 5 951 87 962 

Källa: SCB   

Äldre flyttar till lika stora eller något mindre bostäder 

Av dessa 1,9 miljoner personer var det knappt 88 000, ca 4,5 procent, 

som flyttade minst en gång, vilket är lägre än genomsnittet för befolk-

ningen i helhet som var 14,5% procent 2015. Antalsmässigt gick de flesta 

flyttningarna från de största bostäderna, 100 kvadratmeter eller mer, mot 

en bostad som var något mindre, 70-100 kvadratmeter. Det vanligaste 

mönstret är att hushållen flyttar mellan bostäder av liknande storlek eller 

något mindre. Äldre flyttar således mot mindre bostäder undantaget de 

som redan bor i mindre bostäder, de flyttar till bostäder som också är re-

lativt små. 

                                                                                                              
der runt om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och sär-

skild personal är gemensamma nämnare för många. Med trygghetsbostäder menar vi i en-

käten trygghetsbostäder som tillkommit både med och utan investeringsstöd. 
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De flesta flyttningar sker mellan hyresrätter 

De flesta flyttningarna görs från hyresrätt till hyresrätt, se tabell 5. Den 

näst vanliga flyttningen är från äganderätt till hyresrätt. Det är också rela-

tivt många som flyttar från hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt till en 

specialbostad. Totalt sett flyttar de flesta hushållen från ett ägt boende 

och totalt sett flyttar de flesta hushållen till en hyresrätt. Det näst vanlig-

aste är att äldre flyttar till en specialbostad. Generellt sett går flyttningar 

främst inom samma upplåtelseform, men bland de äldre som bor i ägan-

derätt är det fler som flyttar till en hyresrätt. 

Tabell 5. Äldres upplåtelseform och flyttningar 2015, (Individdata). 

  Upplåtelseform 

  HR BR ÄR Specialbostad Okänd Samtliga 

Boende 2015 459 335 425 873 952 053 68 864 38 713 1 944 838 

Flyttningar från upplåtelseform Flyttningar till upplåtelseform 

HR  14 764      2 517      2 739      7 558      1 824      29 402     

BR  4 157      5 377      2 548      4 953      1 148      18 183     

ÄR  11 602      9 996      7 178      4 299      2 311      35 386     

Specialbostad  184      47      63      1 648      258      2 200     

Okänd  935      385      443      617      411      2 791     

Samtliga  31 642      18 322      12 971      19 075      5 952      87 962     

Källa: SCB   

 

Sammanfattande kommentarer 

I detta avsnitt har statistik över hushåll där det bor minst en person som är 

65+ presenterats. Det innehåller även flyttningsstatistik på individnivå. 

De viktigaste punkterna är: 

 De flesta hushållen är ensamboende följt av sammanboende utan 

barn. Dessa två grupper utgör 89 procent av alla hushåll. 

 De flesta hushållen bodde 2015 i äganderätt (45 procent) följt av 

hyresrätt (31 procent) och bostadsrätt (23 procent), 4,5 procent 

bodde i specialbostäder. 

 En procent av hushållen har någon inneboende. 

 Många kommuner uppger att det råder underskott på särskilda 

boenden för äldre, och kommer att göra det de närmaste åren. 

 Äldre flyttar främst till bostäder som är lika stora eller något 

mindre än den tidigare bostaden. De flyttar främst från ett ägt till 

ett hyrt boende, eller inom upplåtelseformen. 
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Det mesta tyder således på att äldre ofta går in i pension i ett ägt boende 

men sedan i viss mån anpassar sitt boende efter ekonomiska förutsätt-

ningar och eventuella behov av ökat stöd. Det är dock 24 procent av de 

äldre (31 procent av hushållen)
9
 som bor i en hyresrätt vid pensionen och 

därmed i många fall har ett begränsat kapital.  

 

Äldres inkomster 
En central fråga när ett hushålls disponibla inkomst ska beräknas är hur 

hushållet ser ut. Eftersom de data som använts som underlag till denna 

rapport kommer från olika register som ibland använder olika definitioner 

av ett hushåll är resultaten beroende av vilken definition och vilket regis-

ter som används. De hushållsbegrepp som används i registren är RTB-

familj, bostadshushåll och kosthushåll. RTB-familj och bostadshushåll 

kan tas fram för hela populationen medan kosthushåll enbart finns för ur-

valsundersökningen BUT. RTB-familj kommer inte att användas här ef-

tersom det finns stora svagheter med definitionen, som att bostäder med 

sammanboende utan barn som inte är gifta räknas som två ensamhushåll. 

Bostadshushåll är en bättre definition eftersom det utgår från vilka som 

bor i en bostad. Det är dock inte säkert att alla som bor i en bostad delar 

ekonomi vilket är en svaghet. Den bästa definitionen är kosthushållet där 

utgångspunkten är vilka det är som delar ekonomi i bostaden. Svagheten 

är att data endast finns för urvalet vilket gör att bostadshushåll används i 

de fall där data över kosthushåll inte finns. En jämförelse mellan hur hus-

hållens inkomster ser ut beroende på definition görs nedan. 

Konsumtionsenheter möjliggör jämförelser mellan hushåll 

En annan fråga gäller hur man kan jämföra olika typer av hushåll med 

varandra. Den disponibla inkomsten och försörjningsbördan för ett hus-

håll är en funktion av hur många personer hushållet består av. Men relat-

ionen mellan antalet personer i ett hushåll och den disponibla inkomsten 

är inte densamma som relationen mellan antalet personer i hushållet och 

hushållets utgifter. För att kunna jämföra olika typer av hushåll används 

därför disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Konsumtionsvikten för 

ett hushåll bestäms av hushållets sammansättning och reflekterar hushål-

lets försörjningsbörda. På detta sätt kan sedan hushåll med olika sam-

mansättning jämföras. 

                                                 
9
 24 procent är beräknat på individnivå och 31 procent är på hushållsnivå. Att de skiljer 

sig åt beror på att det i genomsnitt är fler ensamboende i hyresrätter. 
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Figur 7. Jämförelse mellan medel- medianinkomst för bostadshushåll och kost-

hushåll per register. 

Bostadshushåll och kosthushåll ger liknande utfall 

Figur 7 visar en jämförelse mellan hur hushållens disponibla inkomster 

ser ut mellan de olika register som används samt med och utan hänsyn till 

konsumtionsvikten, beroende på hur hushållen definieras. Den disponibla 

inkomsten för bostadshushållet visar att inkomsterna är högre i de båda 

urvalsundersökningarna, främst BUT, jämfört med hela urvalet, både vad 

gäller medel och median. Viktas den disponibla inkomsten per konsumt-

ionsenhet är skillnaderna mindre. Den disponibla inkomsten per kon-

sumtionsenhet för kosthushåll finns enbart för BUT-undersökningen vil-

ket innebär att det inte finns data för ULF. Det som är mest intressant är 

att den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet för bostadshushåll 

och kosthushåll i BUT nästan är identiska. Det indikerar att även den dis-

ponibla inkomsten per bostadshushåll i genomsnitt är relativt rättvisande 

utifrån att kosthushåll är den bästa definitionen av ett hushåll. 

Den disponibla inkomsten är högre i urvalsundersökningarna 

Den genomsnittliga disponibla inkomsten per konsumtionsenhet för bo-

stadshushållet var 263 000 kr för hela urvalet, medianen var 190 000 kr. 

Det innebär att det är stor variation i disponibel inkomst mellan hushål-

len, alltså att det finns många med relativt låga inkomster och några hus-

håll med relativt höga inkomster, vilket drar upp den genomsnittliga in-

komsten. I BUT-urvalet var den disponibla inkomsten per konsumtions-

enhet 292 000 kr i genomsnitt och medianen var 220 000 kr. I ULF-

urvalet var genomsnittet 278 000 kr och medianen var 201 000 kr. 
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Disponibla inkomsterna lägre i mindre städer 

De disponibla inkomsterna är, som väntat, högre i storstäderna och lägre i 

mindre städer, se tabell 6 och B12. Ett medianhushåll i storstadsområ-

dena, där minst en av de boende är 65+, har 210 000 kr per år i disponibel 

inkomst per konsumtionsenhet. Det innebär ca 17 500 kr per månad. Ett 

medianhushåll i en mindre stad eller landsbyggd har 179 000 kr, eller 

nästan 15 000 kr per månad i disponibel inkomst per konsumtionsenhet. 

Medianhushållet i större städer har 186 000 kr eller 15 500 kr per månad.  

Tabell 6. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på region och upplå-

telseform, median, bostadshushåll och kosthushåll år 2015. 

Region 

Disponibel in-

komst per ke, 

bostadshushåll 

ALLA 

Disponibel in-

komst per ke, 

bostadshushåll 

BUT 

Disponibel 

inkomst 

per ke, 

kosthushåll 

BUT 

Storstäder 210 289 250 664 245 838 

Större städer 186 201 218 357 214 688 

Mindre städer 179 017 195 432 196 878 

Riket 189 848 220 387 217 189 

Upplåtelseform     

Hyresrätt 156 558 181 968 178 999 

Bostadsrätt 194 929 227 396 220 979 

Äganderätt 223 493 238 422 238 861 

Total 190 472 219 607 217 038 

  

Hushåll i hyresrätt har lägre inkomster 

Det är inte oväntat att hushåll som bor i äganderätt har högre disponibel 

inkomst än hushåll i hyresrätt, se tabell 6. Det är till stor del en följd av 

att valet av upplåtelseform i stor utsträckning, direkt eller indirekt, hänger 

samman med inkomsten samt de restriktioner som finns för att köpa en 

bostad. Det innebär att det sker en selektion vad gäller valet av bostad. 

Medianhushållet per år i äganderätt har 223 000 kr medan medianhushål-

let i hyresrätt har 157 000 kr. Medianhushållet i bostadsrätt har 195 000 

kr. 

Urvalsundersökningarna följer samma mönster regionalt 

Nivåerna för bostads- och kosthushåll i BUT-undersökningen ligger på 

en högre nivå men följer samma mönster, se tabell 6. Värt att notera är att 

medianhushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är relativt 

likartad om hushållet definieras enligt bostadshushåll eller kosthushåll 

inom alla regionerna och alla upplåtelseformerna. Den största avvikelsen 
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är bland hushåll i bostadsrätter där hushåll enligt definitionen bostads-

hushåll ger knappt 3 procent högre disponibel inkomst jämfört med hus-

håll enligt definitionen av kosthushåll. Det har också att göra med att 

skillnaden i storstadsområden och större städer även är större än i mindre 

städer eftersom bostadsrätter är koncentrerade till dessa regioner. Skillna-

den kan bero på att man underlåter att anmäla ändring i folkbokföringen 

vid exempelvis andrahandsuthyrning av bostadsrätter.    

Ensamboende har de lägsta inkomsterna 

Som vi såg tidigare är ensamstående utan barn och sammanboende utan 

barn de två största grupperna av hushåll där minst en boende är 65+. Fi-

gur 8 visar medianhushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet i 

röda staplar och 25:e percentilen i ljusblå staplar, uppdelat på hushållstyp. 

Den högsta disponibla inkomsten har sammanboende med barn följt av 

sammanboende utan barn och övriga hushållstyper. Ensamstående utan 

barn har de lägsta disponibla inkomsterna med 154 000 kr, vilket innebär 

cirka 12 850 kr i månaden. Mönstret är detsamma när man ser på den 

25:e percentilen men nivåerna är betydligt lägre. Exempelvis är 25:e per-

centilen för ensamstående utan barn i mindre städer 132 000 kr eller 

11 000 kr i månaden och medianinkomsten för de som bor i en specialbo-

stad 147 000 kr. Den lägsta disponibla inkomsten bland den 25:e per-

centilen har de hushåll som bor i en specialbostad i mindre städer, 

130 000 kr, se tabell B13-B14.  

 

Figur 8. Jämförelse mellan disponibel inkomst per konsumtionsenhet på hushålls-

typ, median (röd) och 25:e percentilen (ljusblå). 
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Sammanfattande kommentarer 

I detta avsnitt har hushållens inkomster presenterats med olika mått. De 

viktigaste punkterna är: 

 Den genomsnittliga disponibla inkomsten per konsumtionsenhet 

och år var 263 000 kr, och medianen var 190 000 kr eller 15 800 

kr/månad Hushållet i den 25:e percentilen hade 148 000 kr eller 

12 300 kr/månaden. 

 De disponibla inkomsterna är lägre i mindre städer, 15 000 

kr/månad för medianhushållet. I storstadsområdena är motsva-

rande siffra 17 500 kr. 

 Medianhushållet i hyresrätt har lägre disponibel inkomst, 13 000 

kr/månad, än hushåll i äganderätt som har 18 600 kr/månad. 

 Ensamboende har lägre inkomster. 

  

Hushållens boendeutgifter 
Hushållens boendeutgifter består av flera komponenter beroende på upp-

låtelseform. Den största för hushåll i hyresrätter är hyran, medan hushåll i 

äganderätter har ränteutgifter och driftskostnader och så vidare. Tabell 7 

visar att den genomsnittliga boendeutgiften är 64 000 kr, medianen är 

60 000 kr och den 25:e percentilen var 43 000 kr
10

. Dessa tre mått an-

vänds för att belysa spridningen i boendeutgifter. Eftersom alla delkom-

ponenter inte är med i just denna framställning så summerar inte delkom-

ponenterna till den totala boendeutgiften. Exempelvis är inte hyra eller 

avgift med vilket gör att stora utgiftskomponenter inte är med vad gäller 

hyresrätter och bostadsrätter. Ytterligare några andra delkomponenter 

kommer att redovisas i tabell 8. Boendeutgifterna är högre i storstadsom-

rådena och lägre i mindre städer, se tabell B15.  

Boendeutgifterna består av olika delar beroende på upplåtelseform 

Hushåll i hyresrätter har, som sagt, få boendeutgifter förutom hyran vilket 

gör att utgifterna för ränta, underhåll och reparationer, amortering och så 

vidare är låga. För hushåll i bostadsrätter utgör ränteutgifter knappt 9 

procent av de totala boendeutgifterna. Underhåll och reparationer ut-

gjorde knappt 12 procent och amorteringarna utgjorde 6 procent. För 

hushåll i äganderätt utgjorde ränteutgifterna 12 procent, underhåll och re-

                                                 
10

 Den 25:e percentilen här är inte samma hushåll vad gäller inkomst utan det är den 25:e 

percentilen vad gäller boendeutgifter. Detsamma gäller för medianen. 
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parationer 15 procent, amortering 9 procent och uppvärmningen utgjorde 

25 procent av den totala boendeutgiften.  

Relativt låga utgifter för underhåll och reparation 

En viktig aspekt är hur mycket hushållen lägger på underhåll och reparat-

ion. Det finns olika schablonkostnader på underhåll för en villa, dessa 

uppskattningar  brukar ligga mellan 10 000 – 24 000 kr per år. Tabell 7 

visar att hushållen i äganderätt i genomsnitt lägger nästan 10 000 kr per år 

på underhåll och reparationer, vilket är nära underkanten av det uppgivna 

spannet. Det kan vara så att hushåll med äldre gör mindre underhåll på 

sin bostad jämfört med andra och prioriterar andra utgifter, eftersom de 

har en annan tidshorisont jämfört med andra hushåll. 

Tabell 7. Boendeutgifter med några delkomponenter per upplåtelseform, medel, 

median och 25:e percentilen.   

Riket 

    Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt 

 Medel  

 Ränteutgifter  50 5667 8144 5322 

 Underhåll och reparation  1029 7587 9985 6994 

 Amortering 0 3679 5965 3708 

 Utgift för uppvärmning 73 19 16131 6220 

 Andra utgifter 51 9 6166 2384 

 Boendeutgift  74984 65615 55403 63855 

Median  Boendeutgift  71328 58800 46462 59629 

P25  Boendeutgift 60828 46980 33495 42842 

Den totala boendeutgiften är högst i hyresrätter 

Hushåll i hyresrätter har den högsta boendeutgiften, mätt genom medel, 

median eller den 25:e percentilen. Anmärkningsvärt är att det är en väl-

digt liten spridning i boendeutgifterna bland hushåll i hyresrätter jämfört 

med hushåll i bostadsrätter och äganderätter. Det är en följd av hyressätt-

ningssystemet begränsar spridningen i hyressättning samt att det är stora 

prisvariationer på äganderätter och bostadsrätter. Boendeutgifterna är 

som lägst i äganderätter oavsett vilket mått som används. 

Upplåtelseform och region påverkar boendeutgiften mest 

Det finns dock stora skillnader mellan upplåtelseformerna som påverkar 

boendeutgiften. Sett till några faktorer som påverkar boendeutgiften så 

framkommer upplåtelseform och region som mest betydelsefulla, se ta-

bell B16.  

Det kan dels vara en direkt koppling mellan upplåtelseformen och boen-

deutgiften, exempelvis i form av att den lägre risken i en hyresrätt medför 
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att hyran innehåller ett riskpåslag. Men det kan också bero på underlig-

gande variabler kopplade till upplåtelseformen och som påverkar boen-

deutgiften, exempelvis bostadens standard. En annan förklaring skulle 

kunna vara att underhållet underdimensioneras i ett ägt boende utifrån att 

ägarens tidshorisont skiljer sig jämfört med ägaren till en hyresfastighet. 

Tabell B16 visar att boendeutgiften är 57 procent lägre i äganderätt jäm-

fört med hyresrätt och att motsvarande siffra för bostadsrätter är 25 pro-

cent lägre. Som jämförelse var skillnaden mellan äganderätt och hyresrätt 

ungefär 38 procent för alla hushåll i riket (Boverket 2016). Vid en reg-

ional uppdelning är boendeutgiften för hushåll med äldre 16 procent lägre 

i mindre städer jämfört med storstäderna. Motsvarande siffra för större 

städer är 6 procent lägre. Variabler som ökar boendekostnaden är dispo-

nibel inkomst, om du är kvinna, boytan, antal som bor i bostaden och 

byggåret för bostaden.  

Hushåll i bostadsrätt har de högsta bolånen 

Det genomsnittliga bolånet, bland de hushåll som hade ett bolån, uppgick 

till 781 000 kr, se tabell 8. De högsta bolånen fanns bland hushåll i bo-

stadsrätt och uppgick i snitt till 897 000 kr. Det kan bero på att bostads-

rätter framförallt finns i storstäderna och större städer. Att dessa bostäder 

troligvis är anskaffade vid senare tidpunkt jämfört med äganderätter, vil-

ket är i linje med hur äldre flyttar (tabell 5), kan också spela in. Anmärk-

ningsvärt är att även hushåll i hyresrätt har bolån, fast på en lägre nivå, 

möjligen kopplat till fritidshus. 

Tabell 8. ROT-avdrag, bolån och skatteeffekt för hushåll uppdelat på region och 

upplåtelseform, medel.  

 Riket Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total 

 ROT-avdrag för ombyggnad  0 0 26544 26544 

 ROT-avdrag för underhåll och reparationer  4180 14071 13879 13905 

 Bolån 575167 896727 704737 781227 

 Skatteeffekt 14 2378 -721 642 

Hushåll i storstadsområdena gör störst ROT-avdrag för ombyggnad 

Det är knappt en halv procent av alla hushåll och en procent av alla hus-

håll i äganderätter som gjort ROT-avdrag för ombyggnad. Dessa är jämnt 

fördelade över regionerna. Det genomsnittliga avdraget för ombyggnad 

uppgick till 26 500 kr och det var endast hushåll i äganderätter som 

gjorde avdrag, se tabell 8. Avdraget för ombyggnad är obefintligt i 

mindre städer, runt 21 200 kr i större städer och 37 000 i storstadsområ-

dena, se tabell B16. 
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Hushåll i storstadsområdena gör störst ROT-avdrag för underhåll och 
reparationer 

Det är 17 procent av alla hushåll som gjort ROT-avdrag för underhåll och 

reparationer. Andelen som gjort avdrag är som högst i storstadsområdena 

med 19 procent. I större städer är motsvarande siffra 17 procent och  i 

mindre städer 13 procent. Det genomsnittliga avdraget uppgick till 

13 900 kr, något högre för hushåll i bostadsrätt vilket är en följd av att 

hushåll i bostadsrätter gör större avdrag i större städer. Avdragen är högst 

i storstadsområdena med ett genomsnitt på 16 400 kr.  För större städer är 

det 14 500 kr och mindre städer 10 200 kr. 

De flesta hushållen har inga eller små skatteeffekter kopplade till boendet  

Hushållen boendeutgifter påverkas av en skatteeffekt, som innebär en 

minskning eller ökning av skatt. Skatteeffekten består av dels ROT-

avdragen men även skattereduktion för underskott av kapital och samt 

hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta 

på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.  

Är skatteeffekten positiv minskar boendeutgiften och den negativt ökar 

boendeutgiften. Hushållens genomsnittliga skatteeffekt är 642 kr. För 

äganderätt är genomsnittet -721 kr, bostadsrätter 2 378 kr och hyresrätter 

14 kr. Skatteeffekten är störst i storstadområden och lägst i mindre städer. 

Figur 9 visar hushållens fördelning av skatteeffekten. Figuren visar att 

skatteeffekten för det stora flertalet ligger runt noll. Sedan finns det några 

hushåll som har en relativt hög skatteeffekt, vilket ger en högerskev för-

delning. Det kan vara oväntat att hushåll i äganderätt har en negativ skat-

teeffekt, men det hänger troligtvis samman med att äldre i äganderätt ofta 

har relativt små lån kopplade till bostaden, vilket innebär en liten skatte-

reduktion. Samtidigt är fastighetsavgiften densamma för det stora flertalet 

äganderätter. De regionala variationerna i skatteeffekt hänger samman 

med regionala skillnader i belåning, och innebär att skatteffekten blir po-

sitiv i storstadsområden och negativ i större- och mindre städer, se tabell 

B17. 
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Figur 9. Fördelning av hushållens skatteeffekt 

 

Sammanfattande kommentarer 

I avsnittet ovan har hushållens boendeutgifter och några av dess delkom-

ponenter presenterats. De viktigaste punkterna är: 

 Boendeutgifterna utgörs av olika delutgifter beroende på upplå-

telseform. 

 Boendeutgifterna påverkas mest av region och av upplåtelseform. 

Boendeutgifterna är högst i storstadsområden och hyresrätter. 

 Spridningen i boendeutgifterna för hushåll i hyresrätter är låg. 

 Hushåll i bostadsrätt har de högsta bolånen. 

 Hushåll i storstadsområdena gör störst ROT-avdrag. 

 Hushållen har små eller obefintliga skatteeffekter kopplat till bo-

endet. Skatteeffekten är störst i bostadsrätter och i storstadsområ-

den. 

En anledning till att skatteeffekterna är relativt små är troligen att äldre i 

äganderätt ofta har relativt små lån kopplade till bostaden vilket innebär 

en liten skattereduktion. Samtidigt är fastighetsavgiften densamma för det 

stora flertalet äganderätter. 
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Konsumtionsutrymme, boendeekonomi och 
betalningssvårigheter  
Konsumtionsutrymmet, eller kvar-att-leva-på, är det som blir kvar av de 

disponibla inkomsterna efter att boendeutgifterna är betalda. Vi kommer i 

detta avsnitt att redovisa kosthushållens konsumtionsutrymme, genom 

medel, median och 25:e percentilen, både med och utan hänsyn till kon-

sumtionsvikten. 

64 000 – 118 000 kronor kvar att leva på 

Konsumtionsutrymmet behöver sättas i relation till vad övrig konsumtion 

kostar för att kunna säga något om hushållens möjligheter till konsumtion 

utöver boendeutgifterna.  

En sådan referenspunkt är Konsumentverkets beräkning av rimliga kost-

nader, som visserligen inte innehåller alla utgifter som ett hushåll kan ha. 

Eftersom konsumtionsutrymmet är redovisat per konsumtionsenhet tas 

här bara upp den beräknade utgiften för övrig konsumtion per vuxen man 

som är 61+ och bor i en storstad, vilken skulle uppgå till cirka 64 000 

kronor
11

. Det är i linje med vad som enligt Pensionsmyndigheten är att 

betrakta som en skälig levnadsnivå 2017, nämligen 66 000 kr. 

Finansinspektionen följer utvecklingen av den svenska bolånemarknaden. 

En del i denna är att de följer bankernas ”kvar att leva på”-kalkyler där 

hushållen förmåga att klara av exempelvis ett högre ränteläge testas. År 

2015 uppgavs/uppgav Finansinspektionen den genomsnittliga schablonen 

vara 110 400 kr.  

Ytterligare en referenspunkt är Swedbanks beräknade levnadsomkostna-

der som uppgår till cirka 118 000 kronor.
 

Referensvärdena är ingen fast gräns 

En fråga som uppstår är varför det är så stor skillnad i de nämnda refe-

renspunkterna. Orsakerna är dels att de lägsta tar hänsyn till åldern där 

äldre har lägre referensvärden vad gäller konsumtion. En annan orsak är 

att många utgifter inte finns med i den lägsta nivån, vilket innebär att den 

inte är hållbar i längden. Den representerar en minimikonsumtion där 

bara det mest nödvändiga ingår och det inte finns utrymme för att ersätta 

husgeråd eller köpa glasögon, åka på semester och äta ute eller dylikt. 

                                                 
11

 Konsumentverkets beräkningar baseras på ett basbehov av varor och tjänster och visar 

exempel på kostnader för detta. I beräkningarna förutsätts att du inte har några funktions-

nedsättningar eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel, sär-

skild kost eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i lägenhet och inte har några ut-

gifter för trädgård eller reparationer. Observera att inte alla hushållskostnader ingår i be-

räkningarna. Kostnader som inte ingår är till exempel boende, resor, hälso-och sjukvård, 

glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, måltider på restaurang, tobak och spel. 
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Den högsta nivån ger utrymme till fler utgifter men betonas ändå inte 

vara långsiktigt hållbar. Man bör inte tolka dessa tal som absoluta gräns-

värden, utan snarare som riktvärden.  

I Boverket (2016) visade vi att det sett till hela befolkningen främst var 

barnfamiljer, men även pensionärer, som har svårt att klara baskonsumt-

ionen efter att boendet var betalt samt att det nästan uteslutande är bland 

de 40 procent med lägst inkomster. 

Det genomsnittliga hushållet har goda marginaler 

Hushållens genomsnittliga årsinkomst, okorrigerat för konsumtionsvikt, 

var 400 000 kr. Konsumtionsutrymmet var i genomsnitt 333 000 kr vilket 

indikerar goda marginaler med tanke på att de flesta hushållen är ensam-

hushåll eller sammanboende utan barn. Motsvarande siffor för median-

hushållet var 307 000 kr respektive 249 000, medan siffrorna för den 25:e 

percentilen var 193 000 kr respektive 136 000 kr. Inkomsterna och kon-

sumtionsutrymmet är högre i storstäderna och lägre i mindre städer, se 

tabell B18. Konsumtionsutrymmet här kan dock inte direkt jämföras med 

de riktvärden som nämndes i början av avsnittet eftersom de inte tar hän-

syn till konsumtionsvikten. 

Medianhushållet har också goda marginaler 

Medianhushållet har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på 

217 000 kr, se figur 10. Inkomsten är högst bland hushåll i äganderätt 

med en median på 239 000 kr och lägst i hyresrätt med 179 000 kr. Hus-

håll i bostadsrätt har 221 000 kr. Efter boendeutgifterna har medianhus-

hållet 175 000 kr kvar att leva på, och hushåll i äganderätt har mer än 

detta och hushåll i hyresrätt mindre. Medianhushållet i hyresrätt har 

126 000 kr kvar att leva på, vilket kan jämföras med de referensvärden på 

64 000 - 118 000 kr som presenterades i början av detta avsnitt. Median-

hushållet har således ett konsumtionsutrymme som med marginal övers-

tiger dessa referensvärden, medan hushåll i hyresrätt ligger relativt nära. 
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Figur 10. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, konsumtionsutrymme och 

boendeutgiftsprocent uppdelat på upplåtelseform, median. 

Medianhushållet i hyresrätt spenderar en stor del av sin inkomst på boende 

Medianhushållet sett till samtliga upplåtelseformer lägger 19 procent av 

sin disponibla inkomst på boendet, se figur 10. De som bor i hyresrätt 

lägger mer och de som bor i äganderätt lägger mindre än så. De som bor i 

hyresrätt spenderar 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet vil-

ket i många fall betraktas som en gräns för hur mycket ett hushåll bör 

lägga på sitt boende.
12

 Av de 25 procent med lägst inkomster är struk-

turen densamma som för medianen men på en lägre nivå, se tabell B19. 

Den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet var 162 000 kr och hus-

hållet hade 115 000 kr kvar att leva på. Hushållet i 75:e percentilen
13

 av 

boendeutgiftsprocenten lägger 30 procent av sin disponibla inkomst på 

boendet, de i hyresrätt lägger 39 procent, bostadsrätt 30 procent och 

äganderätt 20 procent. Det är små regionala skillnader.   

                                                 
12

 I Boverket (2016), ”Boende till rimlig kostnad”. användes 30 procent som en gräns för 

om hushållet har en ansträngd boendeutgift. 
13

 75:e percentilen används eftersom boendeutgifterna har ett omvänt förhållande, dvs. en 

hög boendeutgiftsprocent indikerar låg inkomst i förhållande till boendeutgiften. 
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Figur 11. Kvotmått, boendeutgiftsprocent och boendeutgiftsprocent för dem med 

boendeutgift över 30 procent, medel. 

Många hushåll med ansträngd boendeekonomi enligt kvotmåttet 

Ett annat mått som har använts för att mäta hur många hushåll som har en 

ansträngd boendeekonomi är kvotmåttet. Det är ett mått som visar ande-

len hushåll, av de 40 procent med lägst inkomster, som har en boendeut-

gift som överstiger 30 procent av den disponibla inkomsten, även kallat 

30/40 måttet. Bland de hushåll med minst en person som är 65+ är kvot-

måttet i genomsnitt 48 procent, se figur 11. Andelen som har en boende-

utgift som överstiger 30 procent av disponibel inkomst är, sett till upplå-

telseform, högst i hyresrätt med hela 84 procent. Andelen av hushållen i 

bostadsrätt som uppfyller kriteriet i kvotmåttet är 54 procent och i ägan-

derätt är det 21 procent. Av de hushåll som uppfyller kriteriet är den ge-

nomsnittliga boendeutgiftsprocenten 43 procent, något högre i äganderätt 

och lägre i bostadsrätt. Det är således förhållandevis få som har en an-

strängd boendeekonomi i äganderätt men de som har det lägger relativt 

mycket av sin disponibla inkomst på boendet. 
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Figur 12. Andel hushåll utan hemförsäkring och betalningssvårigheter per region, 

medel. 

Många hushåll klarar inte av en oväntad utgift 

En ansträngd boendeekonomi kan leda till att hushållet får svårt att betala 

räkningar, inte har någon hemförsäkring, drar in på underhåll av bostaden 

eller prioriterar bort annat för att få ekonomin gå ihop. 13 procent av hus-

hållen uppger att de inte skulle klara av en oväntad utgift på 11 000 kr 

inom en månad, med en något högre andel i storstadsområdena och lägre 

i större städer. Andelen som har kommit efter med hyra, räkningar och 

dylikt är relativt låg och varierar runt 1-2 procent beroende på region. 

Andelen hushåll som uppger att de inte har någon hemförsäkring uppgår 

till 2 procent, något högre i mindre städer och lägre i större städer, se fi-

gur 12. Det är främst hushåll i hyresrätter som har, eller riskerar att få, be-

talningssvårigheter och som inte har någon hemförsäkring, se figur 13. 

Det är exempelvis 26 procent av hushållen i hyresrätt som inte skulle 

klara av en oväntad utgift och 5 procent som inte har någon hemförsäk-

ring. 
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Figur 13. Andel hushåll utan hemförsäkring och andel hushåll som har betal-

ningssvårigheter per upplåtelseform, medel. 

En låg disponibel inkomst kan leda till betalningssvårigheter 

Ett rimligt antagande vore att de som kommit efter med någon betalning 

eller inte har någon hemförsäkring har en ansträngd boendeekonomi. De 

som uppger att de inte har hemförsäkring eller inte skulle klara av en 

oväntad utgift har, inte oväntat, lägre inkomster, se tabell B23-B25. Det-

samma gäller de som haft svårigheter att betala hyra/avgift och de som 

kommit efter med betalning av räkningar. Men vad gäller de som kommit 

efter med ränta/amorteringar är den disponibla inkomsten i genomsnitt 

mycket högre (en följd av att det finns ett hushåll med hög inkomst vilket 

drar upp snittet).  
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Sammanfattande kommentarer 

I ovanstående avsnitt har olika mått på hur ansträngd hushållens boende-

ekonomi är presenterats. De viktigaste punkterna är: 

 Ett hushåll bör årligen ha 64 000 – 118 000 kr kvar att leva på per 

konsumtionsenhet. Den lägre nivån är dock inte långsiktigt håll-

bar. 

 Det genomsnittliga hushållet har goda marginaler. Medianhushål-

let i hyresrätt har dock små marginaler, och lägger 30 procent av 

sin disponibla inkomst på boendet. 

 Den disponibla inkomsten i den 25:e percentilen var 162 000 

med 115 000 kr kvar att leva på. I hyresrätt lade hushållet 39 pro-

cent av sin disponibla inkomst på boendet. 

 48 procent av hushållen har en ansträngd ekonomi enligt kvot-

måttet. Andelen i hyresrätt var 84 procent. 

 13 procent av hushållen skulle ha svårt att klara av en oväntad 

utgift och 2 procent har ingen hemförsäkring. Men relativt få har 

kommit efter med betalningar. 

 I hyresrätt är det 26 procent av hushållen som inte skulle klara av 

en oväntad utgift och 5 procent som inte har någon hemförsäk-

ring.  

 

Boendemiljö 
Med stigande ålder blir hemmet ofta den plats där äldre personer spende-

rar större delen av sin tid. Därmed antas boendemiljön successivt få allt 

större betydelse för äldres upplevelse av hälsa och livskvalitet. Boende-

miljö kan röra många olika aspekter, såsom tillgänglighet, upplevelsen av 

bostaden och närområdet med tillgång till service. I detta avsnitt kommer 

tre olika variabler att redovisas. Det är upplevelsen av buller
14

, storleken 

på bostaden och hur man trivs i bostaden. 

De flesta hushållen störs inte av buller 

Det stora flertalet av hushållen upplever inte att de störs av buller. Men 

det är ändå 11 procent som uppger att de någon gång störs av buller i sitt 

                                                 
14

 Det görs ingen skillnad på så kallat internt och externt buller. Frågan som är ställd ly-

der: När du är i din bostad hur ofta störs du eller besväras du av buller från exempelvis 

grannar eller biltrafik? 
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hem, se figur 14 och tabell B26-B31. Av dessa är det 7 procentenheter 

som störs av buller varje dag. Andelen är av naturliga skäl högre i stor-

stadsområdena där 15 procent störs av buller någon gång och 9 procent 

störs dagligen. Andelen som någon gång störs av buller i större städer och 

mindre städer är 10 procent, varav 5-6 procent störs dagligen. De flesta 

som störs bor i bostadsrätt, medan boende i äganderätt är de som störs 

minst. Det är små skillnader avseende ålder, se tabell B28. 

 

Figur 14. Andel hushåll som uppger att de störs av buller i sitt hem per region och 

upplåtelseform, medel. 

De hushåll som upplever mest eller minst buller har högst inkomster 

De hushåll som aldrig besväras av buller är de som har de högsta dispo-

nibla inkomsterna per konsumtionsenhet, följt av hushåll som har besvär 

dagligen, se tabell B29-B31. Mönstret är liknande i mindre städer och 

storstadsområdena. I större städer är de disponibla inkomsterna nästan 

desamma i de två grupperna. I hyresrätt och bostadsrätt har de som störs 

dagligen av buller de högsta inkomsterna medan bland de hushåll som 

bor i äganderätt är det de som aldrig störs som har högst inkomster. För 

de som är 80+ har de som störs av buller dagligen de högst inkomsterna 

och för de mellan 65-79 är det de som aldrig störs som har högst dispo-

nibla inkomster.    

En fjärdedel är missnöjda med bostadens storlek 

De flesta hushållen anser att deras bostadstorlek är lagom, men det är 25 

procent som inte är nöjda, se figur 15 och tabell B26-B31. 22 procent ut-

görs av de som anser att deras bostad är för stor, medan 3 procent anser 

att bostaden är för liten. Andelen som tycker att bostaden är för liten är 

större i storstadsområdena och lägre i större städer. På motsvarande sätt 
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är andelen som tycker att bostaden är för stor är högre i större och mindre 

städer, och lägre i storstadsområdena. Det är generellt främst hushåll i hy-

resrätt som anser att bostaden är för liten medan hushåll i äganderätt an-

ser att den är för stor. Hushåll där någon är 80+ upplever i mindre ut-

sträckning bostaden är för stor jämfört med hushåll där någon är 65-79 år. 

Att 22 procent av hushållen anser att de bor för stort märks även i flytt-

ningarna, där äldre vanligen flyttar till något mindre bostäder och relativt 

många flyttar från ägt boende till hyrt, se tabell 2. 

Figur 15. Hur stor andel av hushållen som är missnöjda med storleken på sin bo-

stad per region och upplåtelseform, medel. 

Högre inkomster bland de som upplever sin bostad som för stor 

De som upplever att bostaden är för stor har i genomsnitt högre disponi-

bel inkomst per konsumtionsenhet jämfört med de hushåll som tycker bo-

staden är lagom stor eller för liten. De hushåll som anser att bostaden är 

för liten har de lägsta inkomsterna, vilket gäller både för storstadsområ-

dena och mindre städer. De som bor i äganderätt och som är tycker att 

bostaden är för stor är de som har de högsta disponibla inkomsterna. I bo-

stadsrätt är det däremot hushåll som tycker att bostaden är lagom stor 

som har de högsta disponibla inkomsterna. I hyresrätt är det de som tyck-

er bostaden är för liten som har lägst inkomster. Det är relativt små skill-

nader mellan de som är 65-79 år och 80+ förutom att nivån på den dispo-

nibla inkomsten för dem som är 80+ är lägre. 

Åtta av tio trivs mycket bra i sin bostad 

De flesta hushållen trivs mycket bra i sitt boende. Samtidigt är det unge-

fär 18 procent som inte är helt nöjda, se figur 16 och tabell B26-B31. Det 

är dock få hushåll som trivs ganska dåligt och väldigt få som uppger att 

de inte alls trivs i sin bostad. Det är små skillnader mellan regionerna, 

men desto större mellan upplåtelseformerna. Det är framförallt hushåll i 
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hyresrätter som trivs sämre i sitt boende och hushåll i äganderätter som 

trivs bra. Resultaten kan hänga samman med möjligheterna att själva på-

verka och anpassa sin bostad. Hushåll där någon är 65-79 år trivs i högre 

utsträckning i bostaden jämfört med hushåll där någon är 80+. 

Figur 16. Hur stor andel av hushållen som inte svarat att de trivs mycket bra sin 

bostad per region och upplåtelseform, medel. 

Hushåll med högre inkomster trivs bäst med sin bostad 

De som trivs bäst i sin bostad som har högst inkomst. De som bor i ägan-

derätt och är nöjda med sitt boende är även de som har de högsta dispo-

nibla inkomsterna. I hyresrätt är det de som trivs med bostaden som har 

lägst inkomster. Bland de som är 65-79 år är det de som trivs sämst som 

har högst inkomster, troligtvis även den påverkad av observationen i bo-

stadsrätt med hög inkomst. För de som är 80+ har de som trivs bäst de 

högsta inkomsterna. 

Sammanfattande kommentarer 

I ovanstående avsnitt har olika mått på hur hushållen upplever sitt boende 

presenterats. De viktigaste punkterna är: 

 Det är 11 procent som uppger att de störs av buller i sitt hem. 

Detta förekommer i högst utsträckning i storstadsområdena. 

 De som utsätts för buller har höga inkomster vilket hänger sam-

man med att inkomstnivåerna är högre i storstadsområdena. Att 

utsättas för buller kan således vara självvalt i viss utsträckning 

och kompenseras av andra faktorer som exempelvis närhet till 

service och dylikt.  
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 En fjärdedel är missnöjda med storleken på sitt boende. Främst 

upplever hushållen att bostaden är för stor. 

 De som upplever att bostaden är för stor har de högsta inkoms-

terna. 

 De flesta trivs i sin bostad. Det är 82 procent av hushållen som 

uppger att de trivs mycket bra i sin bostad. 

 De som inte trivs ganska dåligt i sin bostad i storstadsområdena 

har högst inkomster, medan de med högst inkomster trivs bäst i 

sin bostad i de andra regionerna. 

De flesta hushåll är alltså nöjda med sitt boende men det är ändå upp till 

25 procent som inte är helt nöjda. Det finns således hushåll som inte är 

nöjda med exempelvis storleken på sin bostad men ändå trivs där.
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Slutord 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre och andelen äldre av befolkningen 

ökar, vilket ställer krav på framtidens bostäder. Men äldres boende är inte 

bara en framtidsfråga eftersom det redan i dagsläget finns problem med 

tillgänglighet, tillgång på trygghetsboenden och särskilda boenden. 

Många kommuner uppger att det i dagsläget råder underskott på särskilda 

boenden för äldre, liksom kommer att göra under de närmaste åren. Sam-

tidigt är det viktigt att påpeka att äldre betecknar en grupp med ett ålders-

spann på 51 år. Det är således inte en homogen grupp med samma prefe-

renser och behov.  

Äldre flyttar i lägre omfattning än befolkningen i övrigt trots att många 

skulle vilja flytta och att relativt många inte är nöjda med sitt nuvarande 

boende. Det är exempelvis 22 procent som tycker att bostaden är för stor, 

11 procent som störs av buller och 17 procent som inte trivs mycket bra i 

sina hem. Det finns således många hushåll som har incitament att flytta 

men som inte gör det.  

Den stora orsaken till de relativt låga nivån på flyttningarna totalt är att de 

flesta äldre vill bo kvar i sina bostäder så länge som möjligt. Det har 

också förts en medveten politik för att möjliggöra kvarboende. Relativt 

många hushåll uppger att de inte är nöjda med vissa aspekter av sin bo-

stad, men att de ändå trivs där. Det kan således finnas kompenserande 

faktorer som tillgång till service och dylikt som gör att de negativa 

aspekterna uppvägs av andra positiva. Andra skäl till att äldre inte flyttar 

är bristen på lediga bostäder som möter deras behov, dålig information 

om boendealternativ, reavinstskatten, fastighetsavgiften och att deras nu-

varande boende är billigare än något tillgängligt alternativ. Allt detta 

sammantaget leder till att äldre flyttar i lägre utsträckning än resten av be-

folkningen. Dessutom skiljer sig skälen till deras flyttningar och mönstret 

är att äldre flyttar från ägt boende till hyresrätter och till något mindre bo-

endeyta än de har i sitt nuvarande boende. 

Men det är inte bara boendets kvalitet och utformning som inte möter de 

behov som finns. De äldres boendeekonomi är i många fall ansträngd vil-

ket i sig är ett hinder för att kunna anpassa sin boendesituation. De äldre 

går ofta i pension i ett ägt boende för att sedan i viss mån anpassa sitt bo-

ende efter ekonomiska förutsättningar och eventuella behov av ökat stöd. 

Men det är också många hushåll, främst kvinnor, som bor i en hyresrätt 

med lägre inkomster och som saknar den förmögenhet som ett ägt boende 

kan innebära. 
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De äldres inkomster är även de väldigt heterogena, och äldre kan ha rätt 

till särskilda stöd till pensionärer, som bostadstillägg, särskilt bostadstill-

lägg och äldreförsörjningsstöd. Det är dock många äldre som inte söker 

dessa stöd, trots att de har rätt till dem. Det beror till viss del på att de 

saknar information om stöden. De som inte söker dessa stöd skulle i ge-

nomsnitt ha varit behöriga till knappt 14 000 kr per person och 2013. I 

våra data är det ungefär 560 000 hushåll som hade en disponibel inkomst 

per konsumtionsenhet som understeg 168 000 kr, vilket är en tumregel 

för om en individ kan ha rätt till bostadstillägg. År 2015 var det ungefär 

290 000 individer som fick bostadstillägg. 

De olika stöden skulle kunna innebära en stor skillnad för många hushåll. 

Denna rapport visar att hushållet i den 25:e percentilen har 115 000 kr 

kvar att leva på efter boendet är betalt. Ett belopp som indikerar en an-

strängd boendeekonomi. Om ett sådant hushåll bestående av en person 

hade sökt och fått beviljat dessa stöd, skulle det innebära att hushållet 

istället skulle få 129 000 kr kvar att leva på, vilket inte skulle indikera en 

ansträngd boendeekonomi. Givet att de som inte sökt stödet är jämnt för-

delade och att beloppet på 14 000 kr är detsamma för alla, så skulle en 

ökning av konsumtionsutrymmet med 14 000 kr innebära att andelen 

hushåll med mindre än 100 000 kr i en kvar-att-leva-på kalkyl skulle 

minska från 19 procent till knappt 11 procent. 

Hushåll med minst en person på 65 år eller äldre hade2015 en disponibel 

medianinkomst per konsumtionsenhet på 15 800 kr/månad. Hushållens 

disponibla inkomster är lägre i mindre städer och hyresrätt, dels till följd 

av att andelen kvinnor är högre där och deras inkomster är lägre. Median-

hushållet i hyresrätt hade exempelvis 13 000 kr/månad och hushåll i 

äganderätt hade 18 600 kr/månad. 

Medianhushållens boendeutgifter är högst i hyresrätt med 71 000 kr och 

lägst i äganderätt med 46 000 kr, en skillnad på över 50 procent. Median-

hushållet i bostadsrätt hade 59 000 kr i boendeutgift. En del i boendeut-

giften är de skatteeffekter som är kopplade till boendet. De flesta hushål-

len har ingen eller små skatteeffekter. Skatteeffekten är störst i storstad-

områden och lägst i mindre städer. Det är främst en följd av att ROT-

avdragen är högre i storstadsområdena. De små skatteeffekterna hänger 

samman med att äldre i äganderätt ofta har relativt små lån kopplade till 

bostaden, vilket innebär en liten skattereduktion. Samtidigt är fastighets-

avgiften densamma för det stora flertalet äganderätter. Variationen reg-

ionalt hänger samman med belåningen som är högre i storstadsområden 

och lägre i mindre städer. 



44 Äldres boendeekonomi 

Boverket 

Det genomsnittliga hushållet har goda ekonomiska marginaler, men me-

dianhushållet i hyresrätt har små marginaler. Det finns här stora skillna-

der beroende på var i inkomststrukturen man tittar samt beroende på upp-

låtelseform och region. Exempelvis lägger medianhushållet i hyresrätt 30 

procent av sin disponibla inkomst på boendet medan medianhushållet i 

äganderätt lägger 13 procent. För att mäta hur anstängd boendeekonomin 

är kan boendeutgifterna relateras till de disponibla inkomsterna, då främst 

för de hushåll som har lägre inkomster. Av de 40 procent av hushållen 

med lägst inkomster var det 48 procent som spenderade mer än 30 pro-

cent av sin disponibla inkomst på boendet, i hyresrätt var andelen 84 pro-

cent. 

Låga inkomster kan leda till betalningssvårigheter. Det är totalt sett 13 

procent av hushållen med äldre som skulle ha svårt att klara av en ovän-

tad utgift och 2 procent saknar hemförsäkring. Men relativt få av hushål-

len med äldre har kommit efter med betalningar. I hyresrätt är det 26 pro-

cent som inte skulle klara av en oväntad utgift och 5 procent som inte har 

någon hemförsäkring. 

Det finns förslag som innebär förbättringar av boendeekonomin för hus-

håll med äldre, men det kommer fortfarande att finnas många hushåll 

med små marginaler. Den viktigaste insatsen torde vara att informera 

äldre som kan ha rätt till extra stöd som bostadstillägg att söka dessa. En 

sådan insats skulle innebära att många hushåll skulle förbättra sina mar-

ginaler och skulle få en kvar-att-leva-på kalkyl att gå ihop på längre sikt. 
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Bilaga: Ordlista 

65+ betyder att en person är 65 år eller äldre. I samband med hushåll be-

tyder det att minst en person i hushållet är 65 år eller äldre. 

80+ betyder att en person är 80 år eller äldre. I samband med hushåll be-

tyder det att minst en person i hushållet är 80 år eller äldre. 

Bostadshushåll avser den person eller grupp av personer som var kyrko-

bokförda i samma kommun och som bodde i samma bostadslägenhet. I 

bostadshushållet inräknas även kyrkobokförda inneboende och hushålls-

medlemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på grund av 

studier eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande var kyrkobokförda i 

hushållet.  

Befolkningspyramid används för att illustrera en befolknings åldersför-

delning, det vill säga hur många människor det finns i olika åldrar, och 

vanligtvis även fördelad på kön. Illustrationen kan i vissa fall liknas vid 

en pyramid, därav benämningen. 

Bostadskategori: Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt 

par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehål-

lande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. En specialbostad 

är en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola, 

för äldre eller funktionshindrade eller för vissa väl avgränsade grupper. 

Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bo-

stadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel 

byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 

Boendeutgift: Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, 

amortering, driftsutgift (till exempel uppvärmning, vatten, avlopp och 

sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad 

med hänsyn till skatteeffekt. Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av 

avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna ut-

gifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skat-

teeffekt. För bostadsrätter i småhus ingår eventuella övriga driftsutgifter 

(till exempel uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte in-

går i avgiften till föreningen. Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan 

av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation. För hyresrätter i 

småhus ingår eventuella övriga driftsutgifter (till exempel uppvärmning, 

vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i hyran. 
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Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria in-

komster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen 

är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som 

uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, till exempel aktier, 

fonder eller fastigheter. 

Disponibel inkomst (skattejusterad) är summan av skattepliktiga och 

skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar. Till skillnad 

från disponibel inkomst är fastighetsavgift och skattereduktioner för un-

derhåll och reparation (ROT) och underskott av kapital (ränteavdrag) 

samt skatt på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad inte in-

kluderade i den skattejusterade disponibla inkomsten som redovisas här. 

Till disponibel inkomst räknas samtliga i hushållets inkomster, även bar-

nens. 

Hushåll med äldre är hushåll där minst en person är 65 år eller äldre. 

Konsumtionsenhet används för att göra jämförelser av till exempel dis-

ponibel inkomst mellan olika typer av hushåll. Den disponibla inkomsten 

divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Konsumt-

ionsvikten baseras på konsumtionen och är relaterad till hushållets sam-

mansättning 

Konsumtionsenhetsskala: 

 Ensamboende 1,00 

 Sammanboende par 1,51 

 Ytterligare vuxen 0,60 

 Första barnet 0–19 år 0,52 

 Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42 

Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst 

på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 

+ 0,42 = 2,45. Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir 

då 490 000 kronor/2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per kon-

sumtionsenhet. Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard 

som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kro-

nor.  

Med konsumtionsutrymme avses differensen mellan disponibel inkomst 

och boendeutgift. Med andra ord betecknar konsumtionsutrymmet det 

som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet har betalts.  
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Kosthushåll avser det hushåll som utgörs av alla personer som den 31 

december ett visst år bodde i samma bostad och hade gemensam ”hus-

hållning”. I kosthushållet ingår barn som är 18 år eller äldre och bor 

hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon el-

ler kompisar som bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Personer 

som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan 

ort p.g.a. arbete, studier eller militärtjänstgöring ingår i kosthushållet. 

Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med i hushållet. 

Percentil är det värde på en variabel nedanför vilken en viss procent av 

observationerna av variabeln hamnar. Exempelvis är den 25:e percentilen 

det värde där 25 procent av observationerna är lägre och 75 procent är 

högre. 

Regional indelning visar den geografiska indelningen som används för 

att redovisa data på. I denna rapport används SKLs indelning i tre olika 

huvudgrupper. De tre grupperna är: Storstäder och storstadsnära 

kommuner, Större städer och kommuner nära större städer och 

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Dessa regioner 

kommer att hänvisas till som storstäder, större städer och mindre stä-

der. 

ROT-avdrag innebär att personer i hushåll kan få göra avdrag från sin 

skatt för arbetskostnaden när denne anlitar någon för reparation, under-

håll samt om- och tillbyggnad. 

RTB-familj baseras på folkbokföringen. En RTB-familj utgörs av maxi-

malt två generationer där personerna har relationer med varandra och är 

folkbokförda på samma fastighet. Med relation menas giftermål, registre-

rat partnerskap, biologisk förälder, adoptivförälder och vårdnadshavare. 

Om fler än två generationer är folkbokförda på samma fastighet bildas 

den första familjen med utgångspunkt från den yngsta generationen. 

Skatteeffekt avser en minskning eller ökning av skatt på grund av skatte-

reduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som 

avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom 

ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bo-

stad. 

Specialbostad är särskilda bostäder för äldre/funktionshindrade, student-

bostäder samt övriga specialbostäder. Exempel på övriga specialbostäder 

är samlade bestånd av utslussningsbostäder för personer som nyss frigi-

vits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem och internat som inte räknas 

in i gruppen studentbostäder. 
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Upplåtelseform: Med äganderätt avses ägda småhus. Till exempel fri-

liggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus. En bostadsrätt är 

en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en bostadsrättsförening i vil-

ken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet be-

talar en grundavgift/insats för lägenheten. Bostadsrätt förekommer i både 

småhus och flerbostadshus. En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte 

behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hy-

resrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt. Hyresrätt före-

kommer i både småhus och flerbostadshus. 

Äldre personer är här en person som är 65 år eller äldre. 
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Bilaga: Individdata 

Tabell B1. Genomsnittlig ålder, andel kvinnor och genomsnittlig disponibel in-

komst per individ uppdelat på hela urvalet och 65, per upplåtelseform och reg-

ion
15

. 

  Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 
Totalt 
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Ålder                73                    68                    74                    69                    66                    67                    72                    68                    72                  69     

Andel  

kvinnor 
            0,60                 0,50                 0,62                 0,58                 0,51                 0,59                 0,59                 0,50                 0,61               0,55     

Disponibel  

inkomst 
      194 922           204 772           170 922           291 987           285 702           202 206           218 430           224 883           177 156         222 974     

Antal  

observationer 
        83 365           457 381           163 736           240 435           269 428           214 249           177 171           469 702           249 858      2 366 433     

 
65+ 

 Ålder                76                    73                    78                    75                    73                    76                    76                    73                    77                  75     

Andel  

kvinnor 
            0,60                 0,48                 0,63                 0,58                 0,48                 0,60                 0,59                 0,48                 0,62               0,54     

Disponibel  

inkomst 
      193 707           206 314           172 694           303 084           304 184           213 779           219 278           229 614           181 278         227 779     

Antal  

observationer 
        75 292           372 763           146 651           196 355           204 742           166 458           155 818           375 330           214 873      1 945 678     

 

 

 

                                                 

15
 Region 1: Storstäder och storstadsnära kommuner, Region 2: Större städer och kom-

muner nära större stad, Region 3: Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
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Tabell B2. Antal 65+ och fördelning på utbildningsnivå, per region 

  Region 

 

Storstä-

der 

Större stä-

der 

Mindre stä-

der Riket 

Okänd 11440 9507 6847 27794 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 

år 106394 220394 206989 533777 

Förgymnasial utbildning 9 år 53780 61045 44195 159020 

Gymnasial utbildning högst 2-årig 146334 217119 183350 546803 

Gymnasial utbildning 3 år 79350 79402 54835 213587 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 

år 66463 72101 49421 187985 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller 

längre  

(exkl., forskarutbildning) 104484 92279 59681 256444 

Forskarutbildning 10079 7942 2247 20268 

Total 578324 759789 607565 

194567

8 

  Andel per region 

Okänd 41,2 34,2 24,6 100 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 

år 19,9 41,3 38,8 100 

Förgymnasial utbildning 9 år 33,8 38,4 27,8 100 

Gymnasial utbildning högst 2-årig 26,8 39,7 33,5 100 

Gymnasial utbildning 3 år 37,2 37,2 25,7 100 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 

år 35,4 38,4 26,3 100 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller 

längre  

(exkl., forskarutbildning) 40,7 36 23,3 100 

Forskarutbildning 49,7 39,2 11,1 100 

Total 29,7 39,1 31,2 100 

  Andel per utbildning 

Okänd 2 1,3 1,1 1,4 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 

år 18,4 29 34,1 27,4 

Förgymnasial utbildning 9 år 9,3 8 7,3 8,2 

Gymnasial utbildning högst 2-årig 25,3 28,6 30,2 28,1 

Gymnasial utbildning 3 år 13,7 10,5 9 11 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 

år 11,5 9,5 8,1 9,7 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller 

längre  

(exkl., forskarutbildning) 18,1 12,1 9,8 13,2 

Forskarutbildning 1,7 1 0,4 1 

Total 100 100 100 100 
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Tabell B3. Antal 65+ och fördelning på utbildningsnivå, per upplåtelseform 

  Upplåtelseform 

  Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Okänd Total 

Okänd 14825 4626 7289 0 26740 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 183449 97491 241693 16 522649 

Förgymnasial utbildning 9 år 45733 35300 74906 7 155946 

Gymnasial utbildning högst 2-årig 152432 118630 265642 29 536733 

Gymnasial utbildning 3 år 44004 49618 116317 12 209951 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 39499 46038 99110 8 184655 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre  

(exkl., forskarutbildning) 45377 69194 137192 20 251783 

Forskarutbildning 2663 6568 10686 2 19919 

Total 527982 427465 952835 94 1908376 

  Andel per upplåtelseform 

Okänd 55,4 17,3 27,3 0 100 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 35,1 18,7 46,2 0 100 

Förgymnasial utbildning 9 år 29,3 22,6 48 0 100 

Gymnasial utbildning högst 2-årig 28,4 22,1 49,5 0 100 

Gymnasial utbildning 3 år 21 23,6 55,4 0 100 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 21,4 24,9 53,7 0 100 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre  

(exkl., forskarutbildning) 18 27,5 54,5 0 100 

Forskarutbildning 13,4 33 53,6 0 100 

Total 27,7 22,4 49,9 0 100 

  Andel per utbildning 

Okänd 2,8 1,1 0,8 0 1,4 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 34,7 22,8 25,4 17 27,4 

Förgymnasial utbildning 9 år 8,7 8,3 7,9 7,4 8,2 

Gymnasial utbildning högst 2-årig 28,9 27,8 27,9 30,9 28,1 

Gymnasial utbildning 3 år 8,3 11,6 12,2 12,8 11 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 7,5 10,8 10,4 8,5 9,7 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre  

(exkl., forskarutbildning) 8,6 16,2 14,4 21,3 13,2 

Forskarutbildning 0,5 1,5 1,1 2,1 1 

Total 100 100 100 100 100 
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Bilaga: Boende 

Tabell B4. Genomsnittligt, median och maximala antalet personer i hushållet en-

ligt lägenhetsregistret, per region och upplåtelseform. 

  Genomsnittligt antal personer Median antal personer Störst antal personer 

Storstäder 1,7 2 71 

Större städer 1,6 2 52 

Mindre städer 1,6 2 49 

Hyresrätt 1,4 1 71 

Bostadsrätt 1,5 1 43 

Äganderätt 1,9 2 43 

Okänd 2,1 2 8 

Total 1,7 2 71 

Tabell B5. Antal och fördelning på hushållstyp, per region 

  Region 

 

Storstäder Större städer Mindre städer Total 

Ensamstående utan barn 216145 269342 214969 700456 

Ensamstående med barn under 25 år 1175 791 600 2566 

Ensamstående med barn över 24 år 8900 8501 7535 24936 

Sammanboende utan barn 156740 230623 186943 574306 

Sammanboende med barn under 25 år 6036 4990 3489 14515 

Sammanboende med barn över 24 år 9431 10370 8570 28371 

Övriga hushåll utan barn 22074 20342 14972 57388 

Övriga hushåll med barn under 25 år 12995 10047 6206 29248 

Övriga hushåll med barn över 24 år 1986 1367 921 4274 

Total 435482 556373 444205 1436060 

  Andel per region 

Ensamstående utan barn 30.9 38.5 30.7 100 

Ensamstående med barn under 25 år 45.8 30.8 23.4 100 

Ensamstående med barn över 24 år 35.7 34.1 30.2 100 

Sammanboende utan barn 27.3 40.2 32.6 100 

Sammanboende med barn under 25 år 41.6 34.4 24.0 100 

Sammanboende med barn över 24 år 33.2 36.6 30.2 100 

Övriga hushåll utan barn 38.5 35.4 26.1 100 

Övriga hushåll med barn under 25 år 44.4 34.4 21.2 100 

Övriga hushåll med barn över 24 år 46.5 32.0 21.5 100 

Total 30.3 38.7 30.9 100 

  Andel per hushållstyp 

Ensamstående utan barn 49.6 48.4 48.4 48.8 

Ensamstående med barn under 25 år 0.3 0.1 0.1 0.2 

Ensamstående med barn över 24 år 2.0 1.5 1.7 1.7 
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Sammanboende utan barn 36.0 41.5 42.1 40.0 

Sammanboende med barn under 25 år 1.4 0.9 0.8 1.0 

Sammanboende med barn över 24 år 2.2 1.9 1.9 2.0 

Övriga hushåll utan barn 5.1 3.7 3.4 4.0 

Övriga hushåll med barn under 25 år 3.0 1.8 1.4 2.0 

Övriga hushåll med barn över 24 år 0.5 0.2 0.2 0.3 

Total 100 100 100 100 

Tabell B6. Antal och fördelning på hushållstyp, per upplåtelseform 

  Upplåtelseform 

  Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Okänd Total 

Ensamstående utan barn 301535 185568 190073 27 677203 

Ensamstående med barn under 25 år 942 499 1038 0 2479 

Ensamstående med barn över 24 år 6537 4805 13126 2 24470 

Sammanboende utan barn 91634 110483 365018 29 567164 

Sammanboende med barn under 25 år 3019 2173 9053 1 14246 

Sammanboende med barn över 24 år 3811 3764 20414 2 27991 

Övriga hushåll utan barn 22685 14051 20628 4 57368 

Övriga hushåll med barn under 25 år 8173 4962 16103 6 29244 

Övriga hushåll med barn över 24 år 1136 852 2286 0 4274 

Total 439472 327157 637739 71 1404439 

  Andel per upplåtelseform 

Ensamstående utan barn 44.5 27.4 28.1 0.0 100 

Ensamstående med barn under 25 år 38.0 20.1 41.9 0.0 100 

Ensamstående med barn över 24 år 26.7 19.6 53.6 0.0 100 

Sammanboende utan barn 16.2 19.5 64.4 0.0 100 

Sammanboende med barn under 25 år 21.2 15.3 63.5 0.0 100 

Sammanboende med barn över 24 år 13.6 13.4 72.9 0.0 100 

Övriga hushåll utan barn 39.5 24.5 36.0 0.0 100 

Övriga hushåll med barn under 25 år 27.9 17.0 55.1 0.0 100 

Övriga hushåll med barn över 24 år 26.6 19.9 53.5 0.0 100 

Total 31.3 23.3 45.4 0.0 100 

  Andel per hushållstyp 

Ensamstående utan barn 68.6 56.7 29.8 38.0 48.2 

Ensamstående med barn under 25 år 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 

Ensamstående med barn över 24 år 1.5 1.5 2.1 2.8 1.7 

Sammanboende utan barn 20.9 33.8 57.2 40.8 40.4 

Sammanboende med barn under 25 år 0.7 0.7 1.4 1.4 1.0 

Sammanboende med barn över 24 år 0.9 1.2 3.2 2.8 2.0 

Övriga hushåll utan barn 5.2 4.3 3.2 5.6 4.1 

Övriga hushåll med barn under 25 år 1.9 1.5 2.5 8.5 2.1 

Övriga hushåll med barn över 24 år 0.3 0.3 0.4 0.0 0.3 

Total 100 100 100 100 100 
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Tabell B7. Andel av hushålltyper per region och upplåtelsefrom. 

  Storstäder Större städer Mindre städer 
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Ensamstående utan 

barn 

      

0,21     

      

0,19     

      

0,08     

             

0,49     

      

0,22     

      

0,12     

      

0,13     

      

0,48     

      

0,20     

      

0,08     

      

0,19     

      

0,48     

Ensamstående med 

barn under 25 år 

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

             

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

Ensamstående med 

barn över 24 år 

      

0,01     

      

0,01     

      

0,01     

             

0,02     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

      

0,02     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

      

0,02     

Sammanboende 

utan barn 

      

0,07     

      

0,12     

      

0,18     

             

0,36     

      

0,07     

      

0,08     

      

0,27     

      

0,42     

      

0,06     

      

0,04     

      

0,32     

      

0,43     

Sammanboende 

med barn under 25 

år 

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

             

0,01     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

      

0,01     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

      

0,01     

Sammanboende 

med barn över 24 år 

      

0,00     

      

0,01     

      

0,01     

             

0,02     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

      

0,02     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,02     

      

0,02     

Övriga hushåll utan 

barn 

      

0,02     

      

0,02     

      

0,01     

             

0,05     

      

0,02     

      

0,01     

      

0,01     

      

0,04     

      

0,01     

      

0,00     

      

0,02     

      

0,03     

Övriga hushåll med 

barn under 25 år 

      

0,01     

      

0,01     

      

0,01     

             

0,03     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

      

0,02     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,01     

      

0,01     

Övriga hushåll med 

barn över 24 år 

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

             

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

      

0,00     

Total 

      

0,33     

      

0,35     

      

0,32     

                  

1     

      

0,33     

      

0,22     

      

0,46     

            

1     

      

0,28     

      

0,13     

      

0,58     

            

1     

 

Tabell B8. Antal och fördelning på kostadskategori, per region 

  Bostadskategori 

  Specialbostad Övriga hus Småhus Flerbostadshus Total 

Storstäder 18157 6106 146991 255020 426274 

Större städer 25268 8487 271175 239779 544709 

Mindre städer 20415 6408 269649 136984 433456 

Total 63840 21001 687815 631783 1404439 

  Andel per kategori 

Storstäder 4,3 1,4 34,5 59,8 100 

Större städer 4,6 1,6 49,8 44 100 

Mindre städer 4,7 1,5 62,2 31,6 100 

Total 4,5 1,5 49 45 100 

  Andel per region 

Storstäder 28,4 29,1 21,4 40,4 30,4 

Större städer 39,6 40,4 39,4 38 38,8 

Mindre städer 32 30,5 39,2 21,7 30,9 

Total 100 100 100 100 100 
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Tabell B9. Antal och fördelning på kostadskategori, per upplåtelseform 

  Bostadskategori 

 

Specialbostad Övriga hus Småhus Flerbostadshus Total 

Hyresrätt 62822 18142 23689 334819 439472 

Bostadsrätt 1018 2858 26492 296789 327157 

Äganderätt 0 0 637577 162 637739 

Okänd 0 1 57 13 71 

Total 63840 21001 687815 631783 1404439 

  Andel per kategori 

Hyresrätt 14,3 4,1 5,4 76,2 100 

Bostadsrätt 0,3 0,9 8,1 90,7 100 

Äganderätt 0 0 100 0 100 

Okänd 0 1,4 80,3 18,3 100 

Total 4,5 1,5 49 45 100 

  Andel per upplåtelseform 

Hyresrätt 98,4 86,4 3,4 53 31,3 

Bostadsrätt 1,6 13,6 3,9 47 23,3 

Äganderätt 0 0 92,7 0 45,4 

Okänd 0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 

Tabell B10. Byggår på de bostäder som hushållen bor i, per region och upplåtel-

seform (medel, 25:e percentilen, median och 75:e percentilen).  

Region Genomsnitt P25 Median P75 

Storstäder 1966 1954 1968 1980 

Större städer 1963 1953 1968 1979 

Mindre städer 1960 1946 1966 1978 

Upplåtelseform       

Hyresrätt 1968 1957 1969 1984 

Bostadsrätt 1971 1958 1968 1987 

Äganderätt 1956 1937 1965 1975 

Okänd 1947 1921 1935 1954 

Total 1963 1951 1967 1979 

Tabell B11. Andel, antal och skattat antal hushåll som har inneboende per region. 

Andel Total Storstäder Större städer Mindre städer 

Inneboende 1,0 % 1,1 % 1,1 % 0,8 % 

Ingen inneboende 99,0 % 98,9 % 98,9 % 99,2 % 

Antal         

Inneboende 23 6 10 7 

Ingen inneboende 2282 517 864 865 

Totalt 2305 523 874 872 

Skattat antal 14329 4996 6366 3566 
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Bilaga: Boendeekonomi 

Tabell B12. Disponibel inkomst för bostadshushåll, per konsumtionsenhet för bo-

stadshushåll och per konsumtionsenhet för kosthushåll uppdelat på region och 

upplåtelseform (medel och median).  

Hela urva-

let  

Disponibel inkomst, bo-

stadshushåll 

Disponibel inkomst per ke, 

bostadshushåll 

Disponibel inkomst per 

ke, kosthushåll 

Region  Medel   Median   Medel   Median   Medel   Median 

Storstäder 447248 285145 315256 210289 343434 245838 

Större 

städer 345126 254626 247774 186201 269740 214688 

Mindre 

städer 317114 242643 229395 179017 245474 196878 

Total 367430 258347 262553 189848 289015 217189 

Upplåtel-

seform             

Hyresrätt 262978 163995 206559 156558 225288 178999 

Bostads-

rätt 382544 248274 284500 194929 303677 220979 

Ägande-

rätt 433190 327791 289465 223493 300554 238861 

Total 368133 260141 262365 190472 284383 217038 

BUT              

Region             

Storstäder 525001 366409 346993 250664 343434 245838 

Större 

städer 399595 316259 272821 218357 269740 214688 

Mindre 

städer 346740 281776 245839 195432 245474 196878 

Total 429269 320317 291529 220387 289015 217189 

Upplåtel-

seform             

Hyresrätt 327007 258450 228807 181968 225288 178999 

Bostads-

rätt 446306 316259 308170 227396 303677 220979 

Ägande-

rätt 462009 363270 300500 238422 300554 238861 

Total 424799 318913 286904 219607 284383 217038 

ULF              

Region             

Storstäder 474517 302322 338019 227094 

  Större 

städer 341514 275603 248685 194022 

  Mindre 

städer 357545 262802 259548 185890 

  Total 385171 274804 278038 201376     

Upplåtel-

seform             

Hyresrätt 264829 173729 210896 159813 
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Bostads-

rätt 371407 248466 286472 203885 

  Ägande-

rätt 452544 330162 306252 229912 

  Total 383454 275559 276536 201976     

Tabell B13. Disponibel inkomst för bostadshushåll, per konsumtionsenhet uppde-

lat på region och hushållstyp (median och 25:e percentilen).  

  Total Storstäder Större städer Mindre städer 

  

Disponibel inkomst per ke, bostadshushåll, median 

Ensamstående utan barn 154202 164573 152303 148685 

Ensamstående med barn under 25 år 202564 218868 189982 185210 

Ensamstående med barn över 24 år 213803 223086 208805 209168 

Sammanboende utan barn 239799 277569 234689 221412 

Sammanboende med barn under 25 år 269599 296463 256187 250235 

Sammanboende med barn över 24 år 265641 288971 259632 252238 

Övriga hushåll utan barn 234455 249266 232036 218763 

Övriga hushåll med barn under 25 år 224520 232469 220990 215264 

Övriga hushåll med barn över 24 år 252749 254824 250307 252253 

Total 189848 210289 186201 179017 

  

Disponibel inkomst per ke, bostadshushåll, 25:e percentilen 

Ensamstående utan barn 137505 144316 136689 132312 

Ensamstående med barn under 25 år 139015 154050 129859 128320 

Ensamstående med barn över 24 år 153455 157579 151250 151981 

Sammanboende utan barn 185217 203903 183512 176873 

Sammanboende med barn under 25 år 193070 211599 184088 182279 

Sammanboende med barn över 24 år 200784 213190 197920 193505 

Övriga hushåll utan barn 176622 182922 176966 170230 

Övriga hushåll med barn under 25 år 168249 171930 166162 165521 

Övriga hushåll med barn över 24 år 190301 187904 192212 191245 

Total 148439 155484 147690 144163 

Tabell B14. Disponibel inkomst för bostadshushåll, per konsumtionsenhet uppde-

lat på region, upplåtelseform och hustyp (median och 25:e percentilen).  

Disponibel inkomst per ke, bostadshushåll, median 

  Total Storstäder Större städer Mindre städer 

Hyresrätt 156558 164379 155182 151885 

Bostadsrätt 194929 216860 186317 171432 

Äganderätt 223493 269605 223471 203948 

Okänd 222629 440402 235027 168150 

Specialbostad 146977 154728 145762 143196 

Övriga hus 169938 190307 164285 161493 

Småhus 220152 264471 219744 201500 

Flerbostadshus 170927 190161 165296 157094 



Äldres boendeekonomi 59 

 Boverket 

Total 190472 210900 186852 179617 

  

Disponibel inkomst per ke, bostadshushåll, 25:e percentilen 

Hyresrätt 141363 144542 140928 138201 

Bostadsrätt 150922 160649 147567 140734 

Äganderätt 166663 194121 167945 155627 

Okänd 146715 440402 169081 143587 

Specialbostad 133413 140956 132464 129601 

Övriga hus 144245 151561 142405 140969 

Småhus 164435 190310 165491 154043 

Flerbostadshus 144668 150075 143459 139952 

Total 148783 155888 148012 144496 

 

Tabell B15. Boendeutgifter för kosthushåll uppdelat på region och upplåtelseform 

(medel, median och 25:e percentilen).  

Riket 

    Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total 

Genomsnitt 

 Ränteutgifter  50 5667 8144 5322 

 Underhåll och reparation  1029 7587 9985 6994 

 Amortering 0 3679 5965 3708 

 Utgift för uppvärmning 73 19 16131 6220 

 Andra utgifter 51 9 6166 2384 

 Boendeutgift  74984 65615 55403 63855 

Median  Boendeutgift  71328 58800 46462 59629 

P25  Boendeutgift 60828 46980 33495 42842 

Storstäder 

Genomsnitt 

 Ränteutgifter  61 8925 13372 7812 

 Underhåll och reparation  689 5794 13320 6317 

 Amortering 0 5409 6670 4390 

 Utgift för uppvärmning 0 39 18372 4326 

 Andra utgifter 0 18 7231 1704 

 Boendeutgift  80126 70402 65707 71665 

Median  Boendeutgift  77874 62785 57624 65750 

P25  Boendeutgift  63600 49044 41223 50226 

Större städer 

Genomsnitt 

 Ränteutgifter  75 3438 8035 4542 

 Underhåll och reparation  495 9289 10452 7789 

 Amortering 0 2713 7203 3920 

 Utgift för uppvärmning 146 0 16431 6673 

 Andra utgifter 112 0 5977 2441 

 Boendeutgift  72774 63989 57638 63390 

Median  Boendeutgift  68646 57372 47265 58800 

P25  Boendeutgift  60048 47204 35409 43200 
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Mindre städer 

Genomsnitt 

 Ränteutgifter  0 1089 5381 3202 

 Underhåll och reparation  2250 9010 7669 6755 

 Amortering 0 748 4304 2533 

 Utgift för uppvärmning 72 0 14589 8030 

 Andra utgifter 36 0 5776 3181 

 Boendeutgift  70893 55096 47435 54435 

Median  Boendeutgift  66660 50232 40878 50520 

P25  Boendeutgift  57192 39852 28975 35448 

Tabell B16. Regression med boendeutgift och log boendeutgiften som beroende 

variabler, Linjär och log-linjär regression med standardfelen inom parantes. 

  Boendeutgift Logaritmerad boendeutgift 

Kvinna -686 0,04** 

 

(-1630) (-0,02) 

Ålder -206* -0,00* 

 

(-116) (-0,001) 

Logaritmerad disponibel inkomst 8678*** 0,16*** 

 

(-1391) (-0,02) 

Inneboende 11187 0,12 

 

(-7344) (-0,08) 

Bostadsrätt -14699*** -0,25*** 

 

(-1981) (-0,02) 

Äganderätt -34983*** -0,57*** 

 

(-2351) (-0,03) 

Boarea 262*** 0,00*** 

 

(-25) (0) 

Större städer -5036*** -0,06*** 

 

(-1769) (-0,02) 

Mindre städer -10176*** -0,16*** 

 

(-1999) (-0,02) 

Antal personer i hushållet 1007 0,03*** 

  (-10110) (-0,01) 

Byggår 30 0,00*** 

  (-29) (0) 

Signifikansnivå: *=10 %, **=5 %, ***=1 %. 
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Tabell B17. ROT-avdrag, bolån och skatteeffekt för kosthushåll uppdelat på reg-

ion och upplåtelseform (medel).  

 Riket Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total 

 ROT-avdrag för ombyggnad  0 0 26544 26544 

 ROT-avdrag för underhåll och reparationer  4180 14071 13879 13905 

 Bolån 575167 896727 704737 781227 

 Skatteeffekt 14 2378 -721 642 

Storstäder 

 ROT-avdrag för ombyggnad  0 0 37038 37038 

 ROT-avdrag för underhåll och reparationer  4180 15342 17624 16402 

 Bolån 800500 1157134 987099 1088377 

 Skatteeffekt 40 2754 541 1576 

Större städer 

 ROT-avdrag för ombyggnad  0 0 21173 21173 

 ROT-avdrag för underhåll och reparationer  0 15011 14195 14497 

 Bolån 462500 604649 712574 672792 

 Skatteeffekt 3 2359 -823 545 

Mindre städer 

 ROT-avdrag för ombyggnad  0 0 252 138 

 ROT-avdrag för underhåll och reparationer  0 1107 1346 990 

 Bolån 294192 475892 448485 129691 

 Skatteeffekt -6 1301 -1311 -427 

Tabell B18. Disponibel inkomst och konsumtionsutrymme för kosthushåll uppde-

lat på region (medel, median och 25:e percentilen).  

 Region Mått  Disponibel inkomst, kosthushåll Konsumtionsutrymme  

Riket 

Medel 400123 333227 

Median 307361 248487 

25:e percentilen 192657 136445 

Storstäder 

Medel 472308 396530 

Median 344655 275164 

25:e percentilen 208226 144929 

Större städer 

Medel 377028 310416 

Median 305666 246240 

25:e percentilen 182220 125874 

Mindre städer 

Medel 339376 283533 

Median 279119 227360 

25:e percentilen 184589 137833 
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Tabell B19. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, konsumtionsutrymme och 

boendeutgiftsprocent, per region och upplåtelseform (Medel, median, 25:e per-

centilen och 75:e percentilen för boendeutgiftsprocent).  

Riket 

    Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total 

Disponibel inkomst per ke,  

kosthushåll  

Genomsnitt 225288 303677 300554 284383 

Median 178999 220979 238861 217038 

P25 149815 163662 179112 162208 

Konsumtionsutrymme per ke,  

kosthushåll  

Genomsnitt 166373 248887 261323 234599 

Median 126104 177048 203561 175085 

P25 91512 115050 147616 115421 

Boendeutgiftsprocent  

Genomsnitt 30 % 22 % 16 % 22 % 

Median 30 % 19 % 13 % 19 % 

P25 39 % 30 % 20 % 30 % 

Storstäder 

Disponibel inkomst per ke,  

kosthushåll  

Genomsnitt 241681 346171 386776 330284 

Median 198197 245225 292854 243108 

P25 155897 176971 217099 176654 

Konsumtionsutrymme per ke,  

kosthushåll  

Genomsnitt 179951 287762 343647 274475 

Median 140191 197137 270786 192523 

P25 93523 124216 178448 125242 

Boendeutgiftsprocent  

Genomsnitt 27 % 21 % 15 % 21 % 

Median 29 % 19 % 13 % 20 % 

P25 39 % 29 % 19 % 30 % 

Större städer 

Disponibel inkomst per ke,  

kosthushåll  

Genomsnitt 211132 274852 297114 269575 

Median 172461 214669 244517 214669 

P25 149556 158647 182220 161671 

Konsumtionsutrymme per ke,  

kosthushåll  

Genomsnitt 152693 219851 254706 218894 

Median 114519 172133 209891 170175 

P25 92075 107490 147616 112759 

Boendeutgiftsprocent  

Genomsnitt 32 % 23 % 17 % 23 % 

Median 31 % 20 % 14 % 19 % 

P25 40 % 31 % 20 % 31 % 

Mindre städer 

Disponibel inkomst per ke,  

kosthushåll  

Genomsnitt 222165 243407 256674 245924 

Median 167248 192964 212257 197316 

P25 145218 149489 160325 152086 

Konsumtionsutrymme per ke, 

 kosthushåll  

Genomsnitt 166516 199171 223227 205104 

Median 117860 148667 179753 164032 

P25 88604 99921 134497 110125 

Boendeutgiftsprocent  

Genomsnitt 31 % 23 % 16 % 21 % 

Median 29 % 20 % 14 % 18 % 

P25 38 % 31 % 21 % 29 % 
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Tabell B20. Hur många av hushållen som har hemförsäkring och svårigheter att 

betala sina utgifter och oväntade utgifter, per region (antal och andel)  

Antal   

Storstä-

der 

Större stä-

der 

Mindre stä-

der 

To-

tal 

Har ni hemförsäk-

ring?  

Ja 365 501 385 1251 

Nej 7 4 9 20 

Skulle ditt hushåll 

klara av en ovän-

tad utgift på 11 

000 kr inom en 

månad?  

Ja 319 446 341 1106 

Nej 55 63 52 170 

Vet ej 5 6 7 18 

Vill ej svara 0 5 4 9 

Har ni kommit efter 

med hyra/avgiften 

för bostaden under 

de senaste 12 må-

naderna  

Ja 4 2 4 10 

Nej 235 243 150 628 

Har ingen hyra 1 1 2 4 

Vet ej 1 0 0 1 

Vill ej svara 0 1 0 1 

Har ni kommit efter 

med rän-

tor/amorteringar 

för bostaden under 

de senaste 12 mån  

Ja 2 1 1 4 

Nej 195 246 190 631 

Har inga rän-

tor/amorteringar 78 110 99 287 

Vill ej svara 0 3 0 3 

Har ni kommit efter 

med betalningen 

av räkningar för el, 

gas, vatten eller 

dylik  

Ja 6 5 2 13 

Nej 371 502 398 1271 

Har inga sådana utgifter 1 8 3 12 

Vet ej 1 0 1 2 

Vill ej svara 0 5 0 5 

Andel   

Storstä-

der 

Större stä-

der 

Mindre stä-

der 

To-

tal 

Har ni hemförsäk-

ring?  

Ja 0,98 0,99 0,98 0,98 

Nej 0,02 0,01 0,02 0,02 

Skulle ditt hushåll 

klara av en ovän-

tad utgift på 11 

000 kr inom en 

månad?  

Ja 0,84 0,86 0,84 0,85 

Nej 0,15 0,12 0,13 0,13 

Vet ej 0,01 0,01 0,02 0,01 

Vill ej svara 0,00 0,01 0,01 0,01 

Har ni kommit efter 

med hyra/avgiften 

för bostaden under 

de senaste 12 må-

naderna  

Ja 0,02 0,01 0,03 0,02 

Nej 0,98 0,98 0,96 0,98 

Har ingen hyra 0,00 0,00 0,01 0,01 

Vet ej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vill ej svara 0,00 0,00 0,00 0,00 

Har ni kommit efter 

med rän-

tor/amorteringar 

för bostaden under 

de senaste 12 mån  

Ja 0,01 0,00 0,00 0,00 

Nej 0,71 0,68 0,66 0,68 

Har inga rän-

tor/amorteringar 0,28 0,31 0,34 0,31 

Vill ej svara 0,00 0,01 0,00 0,00 

Har ni kommit efter 

med betalningen 

Ja 0,02 0,01 0,00 0,01 

Nej 0,98 0,97 0,99 0,98 
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av räkningar för el, 

gas, vatten, etc. 
Har inga sådana utgifter 0,00 0,02 0,01 0,01 

Vet ej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vill ej svara 0,00 0,01 0,00 0,00 

 

Tabell B21. Hur många av hushållen som har hemförsäkring och svårigheter att 

betala sina utgifter och oväntade utgifter, per upplåtelseform (antal och andel)  

Antal   Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total 

Har ni hemförsäkring?  

Ja 292 319 622 1233 

Nej 14 1 4 19 

Skulle ditt hushåll klara 

av en oväntad utgift på 

11 000 kr inom en må-

nad?  

Ja 233 284 571 1088 

Nej 87 31 47 165 

Vet ej 9 5 4 18 

Vill ej svara 3 1 4 8 

Har ni kommit efter med 

hyra/avgiften för bosta-

den under de senaste 

12 månaderna  

Ja 5 4 0 9 

Nej 294 304 19 617 

Har ingen hyra 1 2 1 4 

Vet ej 1 0 0 1 

Vill ej svara 0 1 0 1 

Har ni kommit efter med 

räntor/amorteringar för 

bostaden under de sen-

aste 12 mån  

Ja 0 1 1 2 

Nej 11 184 430 625 

Har inga räntor/amorteringar 5 116 161 282 

Vill ej svara 0 1 2 3 

Har ni kommit efter med 

betalningen av räkning-

ar för el, gas, vatten el-

ler dylik  

Ja 4 2 6 12 

Nej 320 313 615 1248 

Har inga sådana utgifter 6 4 2 12 

Vet ej 1 0 1 2 

Vill ej svara 1 2 2 5 

Andel   Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total 

Har ni hemförsäkring?  

Ja 0,95 1,00 0,99 0,98 

Nej 0,05 0,00 0,01 0,02 

Skulle ditt hushåll klara 

av en oväntad utgift på 

11 000 kr inom en må-

nad?  

Ja 0,70 0,88 0,91 0,85 

Nej 0,26 0,10 0,08 0,13 

Vet ej 0,03 0,02 0,01 0,01 

Vill ej svara 0,01 0,00 0,01 0,01 

Har ni kommit efter med 

hyra/avgiften för bosta-

den under de senaste 

12 månaderna  

Ja 0,02 0,01 0,00 0,01 

Nej 0,98 0,98 0,95 0,98 

Har ingen hyra 0,00 0,01 0,05 0,01 

Vet ej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vill ej svara 0,00 0,00 0,00 0,00 

Har ni kommit efter med 

räntor/amorteringar för 

bostaden under de sen-

aste 12 mån  

Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nej 0,69 0,61 0,72 0,69 

Har inga räntor/amorteringar 0,31 0,38 0,27 0,31 
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Vill ej svara 0,00 0,00 0,00 0,00 

Har ni kommit efter med 

betalningen av räkning-

ar för el, gas, vatten el-

ler dylik  

Ja 0,01 0,01 0,01 0,01 

Nej 0,96 0,98 0,98 0,98 

Har inga sådana utgifter 0,02 0,01 0,00 0,01 

Vet ej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vill ej svara 0,00 0,01 0,00 0,00 

Tabell B22. Hur många av hushållen som har hemförsäkring och svårigheter att 

betala sina utgifter och oväntade utgifter, för hushåll där den äldste är 65-79 år 

och för hushåll där den äldste är 80 år eller äldre (Antal och andelar)  

Antal 

 

65-79 80+ Totalt 

Har ni hemförsäkring?  

Ja 945 306 1251 

Nej 18 2 20 

Skulle ditt hushåll klara av en oväntad utgift på 11 000 kr 

inom en månad?  

Ja 840 266 1106 

Nej 119 51 170 

Vet ej 8 10 18 

Vill ej svara 3 6 9 

Har ni kommit efter med hyra/avgiften för bostaden un-

der de senaste 12 månaderna  

Ja 9 1 10 

Nej 430 198 628 

Har ingen hyra 3 1 4 

Vet ej 1 0 1 

Vill ej svara 0 1 1 

Har ni kommit efter med räntor/amorteringar för bosta-

den under de senaste 12 mån  

Ja 4 0 4 

Nej 539 92 631 

Har inga räntor/amorteringar 196 91 287 

Vill ej svara 0 3 3 

Har ni kommit efter med betalningen av räkningar för el, 

gas, vatten eller dylik  

Ja 11 2 13 

Nej 948 323 1271 

Har inga sådana utgifter 8 4 12 

Vet ej 2 0 2 

Vill ej svara 1 4 5 

Andel 

 

65-79 80+ Totalt 

Har ni hemförsäkring?  

Ja 0,98 0,99 0,98 

Nej 0,02 0,01 0,02 

Skulle ditt hushåll klara av en oväntad utgift på 11 000 kr 

inom en månad?  

Ja 0,87 0,80 0,85 

Nej 0,12 0,15 0,13 

Vet ej 0,01 0,03 0,01 

Vill ej svara 0,00 0,02 0,01 

Har ni kommit efter med hyra/avgiften för bostaden un-

der de senaste 12 månaderna  

Ja 0,02 0,00 0,02 

Nej 0,97 0,99 0,98 

Har ingen hyra 0,01 0,00 0,01 

Vet ej 0,00 0,00 0,00 

Vill ej svara 0,00 0,00 0,00 
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Har ni kommit efter med räntor/amorteringar för bosta-

den under de senaste 12 mån  

Ja 0,01 0,00 0,00 

Nej 0,73 0,49 0,68 

Har inga räntor/amorteringar 0,27 0,49 0,31 

Vill ej svara 0,00 0,02 0,00 

Har ni kommit efter med betalningen av räkningar för el, 

gas, vatten eller dylik  

Ja 0,01 0,01 0,01 

Nej 0,98 0,97 0,98 

Har inga sådana utgifter 0,01 0,01 0,01 

Vet ej 0,00 0,00 0,00 

Vill ej svara 0,00 0,01 0,00 

Tabell B23. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på huruvida hus-

hållen har hemförsäkring och svårigheter att betala sina utgifter och oväntade ut-

gifter, per region (medel).  

Disponibel inkomst   Storstäder Större städer Mindre städer Total 

Har ni hemförsäkring?  

Ja 344879 252422 264443 283097 

Nej 131027 159555 154712 147391 

Skulle ditt hushåll klara 

av en oväntad utgift på 

11 000 kr inom en må-

nad?  

Ja 356178 262158 275427 293367 

Nej 248353 154708 171589 190169 

Vet ej 165803 289358 170226 208708 

Vill ej svara 0 182231 205669 192648 

Har ni kommit efter med 

hyra/avgiften för bosta-

den under de senaste 12 

månaderna  

Ja 221389 160946 173077 189975 

Nej 296918 228378 204863 248409 

Har ingen hyra 172302 422726 144110 220812 

Vet ej 153766 0 0 153766 

Vill ej svara 0 271211 0 271211 

Har ni kommit efter med 

räntor/amorteringar för 

bostaden under de sen-

aste 12 mån  

Ja 913976 130739 1008340 741758 

Nej 433815 292915 284561 333942 

Har inga räntor/amorteringar 249500 239831 272736 253810 

Vill ej svara 0 191158 0 191158 

Har ni kommit efter med 

betalningen av räkningar 

för el, gas, vatten eller 

dylik  

Ja 169993 183646 305082 196027 

Nej 341679 249109 260355 279652 

Har inga sådana utgifter 172302 277685 128735 231665 

Vet ej 153766 0 239853 196810 

Vill ej svara 0 224735 0 224735 

Tabell B24. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på huruvida hus-

hållen har hemförsäkring och svårigheter att betala sina utgifter och oväntade ut-

gifter, per upplåtelseform (medel).  

Disponibel inkomst   Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total 

Har ni hemförsäkring?  

Ja 218459 287259 307065 280957 

Nej 140331 117269 179802 147427 

Skulle ditt hushåll 

klara av en oväntad 

Ja 226631 288493 318838 291170 

Nej 172487 262982 178514 191206 
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utgift på 11 000 kr 

inom en månad?  
Vet ej 173622 320359 148086 208708 

Vill ej svara 214517 271211 168784 198738 

Har ni kommit efter 

med hyra/avgiften för 

bostaden under de 

senaste 12 månader-

na  

Ja 184687 194698 0 189136 

Nej 199940 287638 242283 244453 

Har ingen hyra 144196 158163 422726 220812 

Vet ej 153766 0 0 153766 

Vill ej svara 0 271211 0 271211 

Har ni kommit efter 

med rän-

tor/amorteringar för 

bostaden under de 

senaste 12 mån  

Ja 0 1796810 130739 963775 

Nej 490739 322687 329374 330246 

Har inga räntor/amorteringar 384495 232648 264617 253592 

Vill ej svara 0 271211 151132 191158 

Har ni kommit efter 

med betalningen av 

räkningar för el, gas, 

vatten eller dylik  

Ja 193867 165940 234977 209767 

Nej 212645 285036 308311 277944 

Har inga sådana utgifter 142686 443386 75162 231665 

Vet ej 153766 0 239853 196810 

Vill ej svara 185643 317885 151132 224735 

Tabell B25. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på huruvida hus-

hållen har hemförsäkring och svårigheter att betala sina utgifter och oväntade ut-

gifter, för hushåll där den äldste är 65-79 år och för hushåll där den äldste är 80 

år eller äldre (medel)  

 Disponibel inkomst   65-79 80+ Totalt 

Har ni hemförsäkring?  

Ja 302434 223382 283097 

Nej 148811 134612 147391 

Skulle ditt hushåll klara av en oväntad utgift 

på 11 000 kr inom en månad?  

Ja 315408 223764 293367 

Nej 191276 187584 190169 

Vet ej 178796 232637 208708 

Vill ej svara 159539 209203 192648 

Har ni kommit efter med hyra/avgiften för 

bostaden under de senaste 12 månaderna  

Ja 190511 185158 189975 

Nej 265591 211095 248409 

Har ingen hyra 153507 422726 220812 

Vet ej 153766 0 153766 

Vill ej svara 0 271211 271211 

Har ni kommit efter med räntor/amorteringar 

för bostaden under de senaste 12 mån  

Ja 741758 0 741758 

Nej 338484 307330 333942 

Har inga räntor/amorteringar 278167 201348 253810 

Vill ej svara 0 191158 191158 

Har ni kommit efter med betalningen av 

räkningar för el, gas, vatten eller dylik  

Ja 172072 327779 196027 

Nej 300357 218882 279652 

Har inga sådana utgifter 277982 139032 231665 

Vet ej 196810 0 196810 

Vill ej svara 364558 189780 224735 
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Tabell B26. Hur de boende upplever buller, storleken på bostaden och hur de 

trivs, per region (Antal och andelar)  

Antal   Storstäder Större städer Mindre städer Riket 

Besvär av buller?  

Varje dag 23 19 14 56 

Flera gånger i veckan 7 2 3 12 

Någon gång per vecka 7 10 10 27 

Mer sällan/aldrig 211 310 233 754 

Hur upplevs storleken 

på bostaden?  

För liten 9 8 9 26 

Lagom 196 250 190 636 

För stor 44 83 61 188 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 205 281 212 698 

Ganska bra 37 58 46 141 

Ganska dåligt 5 2 2 9 

Mycket dåligt 1 0 0 1 

Andel   Storstäder Större städer Mindre städer Riket 

Besvär av buller?  

Varje dag 0,09 0,06 0,05 0,07 

Flera gånger i veckan 0,03 0,01 0,01 0,01 

Någon gång per vecka 0,03 0,03 0,04 0,03 

Mer sällan/aldrig 0,85 0,91 0,90 0,89 

Hur upplevs storleken 

på bostaden?  

För liten 0,04 0,02 0,03 0,03 

Lagom 0,79 0,73 0,73 0,75 

För stor 0,18 0,24 0,23 0,22 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 0,83 0,82 0,82 0,82 

Ganska bra 0,15 0,17 0,18 0,17 

Ganska dåligt 0,02 0,01 0,01 0,01 

Mycket dåligt 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabell B27. Hur de boende upplever buller, storleken på bostaden och hur de 

trivs, per upplåtelseform (Antal och andelar)  

Antal   Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt 

Besvär av buller?  

Varje dag 15 18 22 55 

Flera gånger i veckan 3 6 3 12 

Någon gång per vecka 6 8 13 27 

Mer sällan/aldrig 182 184 379 745 

Hur upplevs storleken på bo-

staden?  

För liten 14 8 4 26 

Lagom 172 184 273 629 

För stor 21 24 140 185 

Hur trivs ni i bostaden?  
Mycket bra 149 171 370 690 

Ganska bra 50 44 46 140 
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Ganska dåligt 7 1 0 8 

Mycket dåligt 0 0 1 1 

Andel   Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt 

Besvär av buller?  

Varje dag 0,07 0,08 0,05 0,07 

Flera gånger i veckan 0,01 0,03 0,01 0,01 

Någon gång per vecka 0,03 0,04 0,03 0,03 

Mer sällan/aldrig 0,88 0,85 0,91 0,89 

Hur upplevs storleken på bo-

staden?  

För liten 0,07 0,04 0,01 0,03 

Lagom 0,83 0,85 0,65 0,75 

För stor 0,10 0,11 0,34 0,22 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 0,72 0,79 0,89 0,82 

Ganska bra 0,24 0,20 0,11 0,17 

Ganska dåligt 0,03 0,00 0,00 0,01 

Mycket dåligt 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabell B28. Hur de boende upplever buller, storleken på bostaden och hur de 

trivs, för hushåll där den äldste är 65-79 år och för hushåll där den äldste är 80 år 

eller äldre (Antal och andelar)  

Antal   65-79 80+ Totalt 

Besvär av buller?  

Varje dag 44 12 56 

Flera gånger i veckan 10 2 12 

Någon gång per vecka 20 7 27 

Mer sällan/aldrig 578 176 754 

Hur upplevs storleken på bostaden?  

För liten 21 5 26 

Lagom 480 156 636 

För stor 152 36 188 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 544 154 698 

Ganska bra 101 40 141 

Ganska dåligt 7 2 9 

Mycket dåligt 0 1 1 

Andel   65-79 80+ Totalt 

Besvär av buller?  

Varje dag 0,07 0,06 0,07 

Flera gånger i veckan 0,02 0,01 0,01 

Någon gång per vecka 0,03 0,04 0,03 

Mer sällan/aldrig 0,89 0,89 0,89 

Hur upplevs storleken på bostaden?  

För liten 0,03 0,03 0,03 

Lagom 0,74 0,79 0,75 

För stor 0,23 0,18 0,22 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 0,83 0,78 0,82 

Ganska bra 0,15 0,20 0,17 

Ganska dåligt 0,01 0,01 0,01 

Mycket dåligt 0,00 0,01 0,00 
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Tabell B29. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet per hur de boende upple-

ver buller, storleken på bostaden och hur de trivs och uppdelat på region (medel). 

Disponibel inkomst   Storstäder Större städer Mindre städer Riket 

Besvär av buller?  

Varje dag 312038 264184 252484 280913 

Flera gånger i veckan 294809 136224 169165 236967 

Någon gång per vecka 216848 247014 190068 218102 

Mer sällan/aldrig 367007 261920 283873 298111 

Hur upplevs storleken på 
bostaden?  

För liten 231043 269229 187609 227757 

Lagom 355723 254632 256436 286325 

För stor 379192 278860 355311 327148 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 358960 273546 291160 303982 

Ganska bra 324788 202226 217741 239449 

Ganska dåligt 485244 180783 171730 347916 

Mycket dåligt 140233 0 0 140233 

 

Tabell B30. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på hur de boende 

upplever buller, storleken på bostaden och hur de trivs och per upplåtelseform 

(medel).  

 Disponibel inkomst   Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt 

Besvär av buller?  

Varje dag 250753 321076 273973 283056 

Flera gånger i veckan 177119 294478 181794 236967 

Någon gång per vecka 175092 229561 230901 218102 

Mer sällan/aldrig 221614 301430 334012 298507 

Hur upplevs storleken på 

bostaden?  

För liten 180688 246670 354673 227757 

Lagom 223891 310099 310182 286562 

För stor 234611 242261 357618 328690 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 217532 300573 341936 304821 

Ganska bra 230090 278864 206703 237735 

Ganska dåligt 247706 1177868 0 363977 

Mycket dåligt 0 0 140233 140233 
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Tabell B31. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på hur de boende 

upplever buller, storleken på bostaden och hur de trivs, för hushåll där den äldste 

är 65-79 år och för hushåll där den äldste är 80 år eller äldre (medel)  

 Disponibel inkomst   65-79 80+ Totalt 

Besvär av buller?  

Varje dag 262366 348919 280913 

Flera gånger i veckan 251608 163763 236967 

Någon gång per vecka 239331 157448 218102 

Mer sällan/aldrig 319172 228945 298111 

Hur upplevs storleken på bostaden?  

För liten 235542 195062 227757 

Lagom 307393 221500 286325 

För stor 336329 288383 327148 

Hur trivs ni i bostaden?  

Mycket bra 320638 245144 303982 

Ganska bra 257524 193810 239449 

Ganska dåligt 409287 133117 347916 

Mycket dåligt 0 140233 140233 
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