
Hyresgäster tjänar minst 
men betalar mest för att bo

Medelinkomsten i hyresrätt är lägre än i bostadsrätter och villor. En tredje
del av hyresgästerna i Dalarna har så låga inkomster att de hamnar under 
gränsen för vad EU kallar risk för fattigdom.

Samtidigt är det dyrare att bo i en hyreslägenhet än i eget hus. Det skiljer 
flera tusen kronor i månaden för bostäder av samma storlek. 

De som tjänar minst betalar alltså mest för sitt boende.

I den här rapporten har vi samlat fakta och statistik om ekonomin i olika 
boendeformer. Alla uppgifter kommer från offentliga källor, och materialet 
finns även i Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se.



Generellt har lönerna i samhället ökat mer än boendekostnaderna de senaste åren, vilket betyder att det 
blir mer pengar över till annat. Så är det för grupperna villaägare och bostadsrättsinnehavare. Men för 
hyresgästerna tar boendet lika stor del av inkomsten som förut – och den andelen är mycket högre än i 
de ägda boendeformerna.

Det beror på att hyresgäster i genomsnitt tjänar mindre, och har haft sämre inkomstutveckling än de 
som äger sina bostäder. Men det beror också på att hyresrätt är den dyraste boendeformen, och att den 
skillnaden fortsatt öka. 

Källa: SCB

Bostadsutgiftens andel av disponibel inkomst, procent 2015
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De som äger sina bostäder lägger allt mindre del av lönen på boendet. 
Men för genomsnittet av hyresgäster är det inte så. För ensamstående 
kvinnliga pensionärer tar hyran 40 procent av hushållskassan.

Hyran tung del i mångas budget

Källa: SCB

Månadskostnad per hushåll i olika upplåtelseformer, riket 2015
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Det är dyrast att bo i hyresrätt, i alla storlekar av bostäder.

Jämför man boendekostnaden i alla bostä
der (staplarna längst till vänster) kan det 
se ut som att äganderätten är dyrast – men 
det är ingen rättvis jämförelse. Villorna 
är ju i genomsnitt mycket större än hyres
lägenheter och bostadsrätter.

VILLAN 3 000 KRONOR BILLIGARE

För en bostad med fyra rum och kök skil
jer det nästan 3 000 kronor i månaden i 
boendekostnad mellan villa och hyresrätt. 
Då är även amorteringen inräknad i villa
ägarens boendekostnad. 

För trerummaren stannar skillnaden på 
cirka 2 000 kronor.

Egna hus med två rum och kök finns 
inte så många, men även i jämförelse med 
bostadsrätt är hyresgästerna förlorare. Här 
är hyresrätten nästan 1 000 kronor dyrare.

Dyrare bo i hyresrätt än i ägda bostäder

LÄGST INKOMST, BETALAR MEST

Förklaringen till att en större del av hyresgästernas inkomster 
går till boendet är alltså inte bara att deras inkomster i genom
snitt är lägre, utan också att hyresgästernas boende är dyrare än 
ägda bostäder i samma storlek. 



Källa: SCB och egna uträkningar
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Om bokostnaderna följt KPI skulle hyrorna 
varit lägre och villaägandet dyrare.

Hyrorna har stigit mer än dubbelt så mycket 
som andra priser (KPI).

Kostnaden för att bo i hyreshus har stigit mer än dubbelt så myck
et som andra priser. Så är det i det långa perspektivet, men så har 
det också varit de senaste åren.

Samtidigt har det relativt sett blivit allt billigare att bo i egna
hem, enligt SCB:s index. De senaste åren är det låga räntor och 
låga elpriser som sänkt kostnaderna i villaboendet.

EN FYRA FÖR 5 600 KRONOR

Det översta diagrammet visar hur boendekostnaderna i hyreslä
genhet respektive villa skulle sett ut om båda i stället följt den all
männa prisutvecklingen (KPI) sedan 1991.

I så fall skulle månadshyran i en genomsnittlig fyrarummare 
varit 5 600 kronor i månaden idag. I stället för 7 700.

Och om boendeutgiften i villa följt KPI sedan 1991 skulle den 
varit 5 800 kr för ett hus med fyra rum och kök, i stället för 4 900 
som den är nu, enligt SCB:s statistik. 

HUR BLEV DET SÅ HÄR?

Som man ser på kurvan i diagrammet här bredvid hände det dra
matiska saker med hyrorna i början av 1990talet. Mellan 1990 och 
1993 steg hyrorna med 50 procent.

Bakgrunden är den stora skatteomläggningen 1990, som gick ut 
på att sänka inkomstskatterna och i stället höja skatterna på varor 
och tjänster, till exempel mycket av det som ingår i hyran.

Under samma period började statens subventioner till hyres
boendet fasas ut, vilket ytterligare bidrog till att höja hyrorna. 
Även under 2000talet har boendekostnaderna i hyreshus stigit 
mer än KPI.

TAXOR OCH AVGIFTER HAR HÖJTS KRAFTIGT

En anledning till att hyrorna ökat mer än andra priser är att taxor
na för el, värme, vatten och avfall, som tillsammans står för cirka 
en tredjedel av hyrorna, har stigit ännu mer. De kostnadsökning
arna har förstås även drabbat boende i egnahem, men där kom
penseras det med råge av att själva ägandet blivit billigare.

LÄTTNADER FÖR VILLAÄGARE 

Ser man på kostnadsutvecklingen för villaboende, i det nedre dia
grammet, så märks en del av effekterna av skatteomläggningen 
1990 även där. Men sedan har villaägandet gynnats av låga ränte
nivåer och förändringar i beskattningen.

Många villaägare, särskilt i storstäder, fick stora skattelättnader 
när fastighetsskatten 2008 ersattes med en lägre kommunal fastig
hetsavgift. Alla som äger sin bostad får dessutom rotavdrag när de 
anlitar hantverkare för att bygga om hemma.

Dubbel kostnadsökning i hyresrätt

STATLIG UTREDNING:  

3 000 KRONOR SKILJER

Sammantaget gör skillnaderna i 
beskattning att ett radhus på 100 
kvadratmeter kostar cirka 3 000 
kronor mer per månad att hyra, än 
motsvarande kostnad för en ägd 
bostad. 

Det slogs fast i en statlig utred-
ning 2014 (SOU 2014:1), och 
skillnaden har inte minskat sedan 
dess.



BORLÄNGE

I Borlänge är så många som 65 procent av hushållen i hyreshus ensamstående, med eller utan barn. Riks
genomsnittet är 60 procent. Att de är ensamstående betyder att de inte har någon att dela kostnaderna för 
hyra, möbler, försäkringar och andra utgifter med. Samtidigt är hyresrätt den dyraste boendeformen. 

INKOMST OCH FAMILJETYP STYR VAR VI BOR

Boendet varierar mellan kommuner. I Borlänge fördelar sig upplåtelseformerna ungefär som riksgenom
snittet vilket betyder att lite mindre än hälften bor i villa och cirka 30 procent i hyresrätt. Men allra mest är 
det familje situation och inkomst som avgör hur vi bor.

65 procent av hushållen i hyresrätt i Borlänge har bara en försörjare. Även i bostadsrätter bor många ensamhus-
håll, men i villorna gäller det bara en fjärdedel av hushållen.

Källa: SCB

Familjetyper i olika upplåtelseformer, Borlänge 2016
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Disponibel inkomst per konsumtionsenhet*, Borlänge 2015
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Hyregäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder. 
I Borlänge är skillnaden extra stor, särskilt mellan barnfamiljer.

* Begreppet konsumtionsenhet motsvarar i princip en person, och an-
vänds för att man ska kunna jämföra hushåll med olika sammansättning. 
SCB:s senaste inkomststatistik är från 2015 eftersom den baseras på 
taxeringen.

Hyresgästerna har lägre inkomst
Genomsnitts inkomsten är lägre i hyres
rätt än i de båda ägda boendeformerna. 
Det gäller för alla familjetyper, och i hela 
landet. I Borlänge är skillnaden dessutom 
större än riksgenomsnittet.

BARNENS SKILDA VÄRLDAR

Mest kännbar är skillnaden för barnfamil
jer. Den ekonomiska standarden för villa
boende barn i Borlänge är i genomsnitt 85 
procent högre än hos barnen i hyreshus, 
enligt statistik från SCB.

SKILLNADEN ÖKAR

Skillnaden mellan grupperna har dess
utom ökat kraftigt. Det ekonomiska av
ståndet mellan hyresgäster och villaägare 
i Sverige har mer än fördubblats sedan 
2004. 

Att de som äger sina bostäder har fått 
mer i plånboken beror bland annat på att 
höginkomsttagare – som oftare bor i villa 

eller bostadsrätt – överlag gynnats mer av 
de så kallade jobbskatteavdragen som in
fördes 2007–2014. Samtidigt har trygghets
systemen urholkats vilket drabbat grupper 
som oftare bor i hyresrätt.



FALUN

I Falun är så många som 67 procent av hushållen i hyreshus ensamstående, med eller utan barn. Riks
genomsnittet är 60 procent. Att de är ensamstående betyder att de inte har någon att dela kostnaderna för 
hyra, möbler, försäkringar och andra utgifter med. Samtidigt är hyresrätt den dyraste boendeformen. 

INKOMST OCH FAMILJETYP STYR VAR VI BOR

Boendet varierar mellan kommuner, och även mellan kommundelar. I Faluns många småorter dominerar 
villaboendet, medan fler bor i hyresrätt i staden. Andelen bostadsrätter i Falun är lägre än riksgenomsnit
tet. Men allra mest är det familje situation och inkomst som avgör hur vi bor.

67 procent av hushållen i hyresrätt i Falun har bara en försörjare. Även i bostadsrätter bor många ensamhushåll, 
men i villorna gäller det mindre än en fjärdedel av hushållen.

Källa: SCB

Familjetyper i olika upplåtelseformer, Falun 2016
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Disponibel inkomst per konsumtionsenhet*, Falun 2015
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Hyregäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder. 
Även i Falun syns det mönstret.

* Begreppet konsumtionsenhet motsvarar i princip en person, och an-
vänds för att man ska kunna jämföra hushåll med olika sammansättning. 
SCB:s senaste inkomststatistik är från 2015 eftersom den baseras på 
taxeringen.

Hyresgästerna har lägre inkomst
Genomsnitts inkomsten är lägre i hyresrätt 
än i de båda ägda boendeformerna. Det 
gäller för alla familjetyper, och i hela lan
det. Falun är inget undantag, som vi ser i 
diagrammet här bredvid.

BARNENS SKILDA VÄRLDAR

Mest kännbar är skillnaden för barnfamil
jer. Den ekonomiska standarden för villa
boende barn i Falun är i genomsnitt drygt 
50 procent högre än hos barnen i hyreshus, 
enligt statistik från SCB.

SKILLNADEN ÖKAR

Skillnaden mellan grupperna har dess
utom ökat kraftigt. Det ekonomiska av
ståndet mellan hyresgäster och villaägare 
i Sverige har mer än fördubblats sedan 
2004. 

Att de som äger sina bostäder har fått 
mer i plånboken beror bland annat på att 
höginkomsttagare – som oftare bor i villa 

eller bostadsrätt – överlag gynnats mer av 
de så kallade jobbskatteavdragen som in
fördes 2007–2014. Samtidigt har trygghets
systemen urholkats vilket drabbat grupper 
som oftare bor i hyresrätt.



DALARNA

Källa: SCB

Andel av hyresgästerna som har låg inkomst, procent 2015
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Medelinkomsten är lägre i hyreshus än i de 
ägda boendeformerna. Men tittar man på 
andelen som har riktigt låga inkomster blir 
skillnaden ännu större.

En tredjedel av hyresgästerna i Dalarna har 
en ekonomisk standard under den gräns som 
i EUstatistiken kallas risk för fattigdom, eller 
relativ fattigdom.

Med det menas en disponibel inkomst som 
är lägre än 60 procent av medianen i landet. 
SCB definierar det som låg inkomst. 

HUR LITE ÄR DET?

I pengar räknat ligger gränsen för låg dispo
nibel inkomst 2015 på knappt 12 000 kronor 
per månad för en ensamstående person, och 
29 000 för ett sammanboende par med två 
barn.

INGA MARGINALER

Oavsett vilka ord man väljer är det ett läge 
där man inte har marginaler för att klara stör
re oväntade utgifter. Förstörda glasögon eller 
en utbetalning som blir försenad kan rasera 
hela ekonomin.

Svårast är det för barnfamiljer, där många 
hyresgäster till och med lever på en ekono
misk standard som är lägre än den nivå som 
ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades 
socialbidrag, ger.

SKILLNAD MELLAN KOMMUNER

Inkomststandarden skiljer sig också mellan 
kommunerna, som vi kan se i diagrammet 
här bredvid. Störst andel hyresgäster med 
låg inkomst finner vi i Smedjebacken, lägst i 
Leksand.

Källa: SCB
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Riksgenomsnitt

34 procent av hyresgästerna i Dalarna har så låga inkomster att de 
hamnar under den gräns som i EU-statistiken benämns risk för fattig-
dom. SCB kallar det låg inkomst. I de andra boendeformerna är det 
inte alls lika vanligt med så låg standard.

Skillnaden är stor mellan kommunerna. I Smedjebacken, Avesta 
och Borlänge har mer än 40 procent av hyresgästerna låg inkomst. 
Genomsnittet för Dalarna – 34 procent – är också klart högre än 
riksgenomsnittet, som ligger på 27 procent.

KÄLLOR OCH DEFINITIONER

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventu-
ella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra 
inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i 
princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, 
eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är 
billigare att leva flera tillsammans.

Statistiken om disponibel inkomst görs av SCB utifrån 
uppgifter om taxerad inkomst, och underlaget är hela 
befolkningen från 20 år och uppåt. 
Andelen boende med inkomst under 60 procent av medi-
anen i riket kommer från samma, källa men är framtagen 
speciellt för Hyresgästföreningen av SCB. 
Se även Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se


