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Boendekostnadsbelastning hos 10,4 procent av personerna
bosatta i hyrebostäder år 2020
I hushåll med boendekostnadsbelastning ingick år 2020 totalt 4,0 procent av alla personer, 10,4
procent av dem som bodde i hyrebostäder och 1,4 procent av dem som bodde i ägarbostäder.
Andelarna personer var nästan desamma som under de föregående åren. Uppgifterna framgår
av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Personer med boendekostnadsbelastning (%) 2005, 2010–2020

Hushåll med boendekostnadsbelastning: Boendekostnadernas andel av de disponibla penninginkomsterna är över 40 procent.
Bostadsbidrag och skatteavdragsrätten för bolåneräntor räknas inte med.

I hushåll där bostadens besittningsförhållande var hyrebostad var andelen personer med
boendekostnadsbelastning 10–11 procent åren 2015–2020. I fråga om ägarbostäder var andelen omkring
1–2 procent. Bland alla hushåll var andelen personer med boendekostnadsbelastning omkring 4 procent.

Under 2000–talet var boendekostnadsbelastning vanligast åren 2013–2014. Till exempel ingick 13,1
procent av de personer som bodde i en hyrebostad i hushåll med boendekostnadsbelastning år 2014.

Boendekostnaderna är nödvändiga utgifter och ju mindre inkomster en person har en desto större andel
av inkomsterna går till boendekostnaderna. År 2020 hade 16,9 prosent av låginkomsttagarna
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boendekostnadsbelastning. Av låginkomsttagarna som bodde i hyrebostad hade 24,8 procent
boendekostnadsbelastning. Andelen var lägre bland personer bosatta i ägarbostad, nämligen 6,0 procent.
Av de personer som inte var låginkomsttagare och som bodde i en hyrebostad hade 6,5 procent
boendekostnadsbelastning år 2020.

Andelen personer med boendekostnadsbelastning (%) bland
låginkomsttagare och övriga personer efter bostadens
besittningsförhållande 2020

Hushållens inkomstnivåer skilde sigmärkbart efter bostadens besittningsförhållande. Som inkomst räknades
hushållets disponibla penninginkomster (exkl. försäljningsvinster) per konsumtionsenhet. Efter betalda
boendekostnader var inkomstmedianen för personer bosatta i hyrebostäder 52 procent av inkomstmedianen
för personer bosatta i ägarbostäder år 2020. Skillnaden var något mindre än året innan.

Låginkomsttagarnas inkomstnivå efter betalda boendekostnader i förhållande till medelinkomsttagarna
var år 2020 oförändrad jämfört med året innan, omkring 42 procent av medianinkomsten för alla hushåll.
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