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Vi vil i det følgende gi en kort beskrivelse av 

en mulig inndeling (todeling) av ulike grupper 

på boligmarkedet og de viktigste faktorene 

som beskriver deres situasjon på 

boligmarkedet, herunder hvordan endringer i 

ulike faktorer påvirker de ulike gruppene.

Vårt forslag til indikator sammenstiller en 

rekke faktorer, som i seg selv er interessante 

å følge utviklingen til (utlånsrente, boligpriser 

husholdningenes inntekt mv.). Videre er alle 

faktorene som inngår i indikatoren faktorer 

hvor data publiseres jevnlig og som er 

grundig kvalitetssikret.

Bolig for velferd – Nasjonal strategi for 

boligsosialt  arbeid (2014-2020) gir retningen 

for arbeidet med boliger og oppfølgings-

tjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet 

til 2020. Seks departementer er ansvarlige 

for Bolig for velferd. Husbanken koordinerer 

arbeidet.

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer 

og familier som ikke har mulighet til å skaffe 

seg eller opprettholde et tilfredsstillende 

boforhold på egenhånd. Disse kan være uten 

egen bolig, stå i fare for å miste boligen sin 

eller bo i uegnet bolig eller bomiljø.

Barn i lavinntektsfamilier bor ofte dårligere 

og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i 

en bolig som familien selv eier. Barnefamilier 

som bor i kommunale utleieboliger har oftere 

en dårligere bostandard og mer utrygge 

bomiljøer enn andre. Det er barnefamilier 

med eneforsørgere som oftest er 

vanskeligstilte, og utfordringen er særlig stor 

i storbyene (Prop. 1 S (2018-2019) 

Kommunal- og moderniserings-

departementet (Statsbudsjettet 2019).

Regjeringen vil legge til rette for at så mange 

som mulig som ønsker det skal kunne eie sin 

egen bolig. Husbanken skal prioritere 

arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte fra leie 

til eie.

Husbankens oppdrag er å hjelpe de som ikke 

klarer seg selv på boligmarkedet, samt 

forebygge at husholdninger blir vanskelig-

stilte. Husbanken gir faglig og økonomisk 

støtte til kommunene i arbeidet med å hjelpe 

vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom 

virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, 

kompetansebygging og kunnskapsutvikling.

Husbanken har behov for å styrke arbeidet 

med å innhente, systematisere og formidle 

kunnskap om situasjonen for vanskeligstilte 

grupper på boligmarkedet. Dette innebærer 

kunnskap om gruppenes situasjon på 

boligmarkedet sammenliknet med andre 

grupper, og hvilke faktorer som påvirker 

situasjonen.

Formålet med dette prosjektet er første trinn i 

et grunnlagsarbeid for å utarbeide et verktøy 

som gir Husbanken mulighet til å monitorere 

sitasjonen for vanskeligstilte grupper på 

boligmarkedet, herunder mulighet for å 

predikere framtidig utvikling både på 

gruppenivå og for ulike geografiske områder. 

Dette er ment i neste omgang å gi 

Husbanken bedre forutsetninger for å utvikle 

den rette porteføljen av virkemidler. 
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Husholdninger med 10 prosent lavest 

gjeldsdisponibel inntekt har i realiteten ikke 

kapasitet til å betjene et boliglån, mens 25-

persentilen hadde kapasitet til å betjene et 

boliglån på nesten 2 mill. kroner i 2016. Til 

sammenlikning hadde medianhusholdningen 

evne til å lånefinansiere en bolig på 4,6 mill. 

kroner. Fra 2008-2016 økte låneevnen mest 

for husholdningene i de øverste persentilene, 

målt både i prosent og kroner. 

Analysens sammenlikning av gjennomsnittlig 

årlig vekst i boligpriser, gjeldsdisponibel 

inntekt og låneevne i perioden 2008-2016 

viser at boligprisene generelt har økt mer 

enn gjeldsdisponibel inntekt, men mindre enn 

låneevne, bortsett fra på 10-persentilen. 

Den norske boligmodellen innebærer at de 

aller fleste eier egen bolig i Norge. Kostnader 

til bolig utgjør en betydelig andel av 

husholdningenes forbruk. De fleste har et lån 

som må betjenes og er dermed utsatt for 

svingninger i rentenivået. Flertallet av norske 

kommuner har innført eiendomsskatt på 

bolig, mens alle kommuner krever inn 

gebyrer for tjenester som vann, avløp, 

renovasjon og feiing. En husholdning trenger 

også energi til oppvarming av boligen, 

matlaging og andre husholdningssysler. I 

tillegg kommer utgifter til forsikring. Å eie og 

ta vare på egen bolig innebærer dessuten 

kostnader både til vedlikehold og 

oppgraderinger (SØA, 2018).

Når de fleste husholdninger finansierer 

boligkjøp med betydelig gjeldsopptak, blir 

evne til å betjene gjeld viktig for kjøpekraften 

i boligmarkedet. Boligprisene har lenge vokst 

sterkere enn husholdningenes disponible 

inntekt. Dette indikerer svekket kjøpekraft i 

form av innskrenket handlingsrom for 

gjennomsnittshusholdningen. Sterkere vekst 

i boligpriser enn i inntekt kan også ha 

fordelingsmessige implikasjoner (Lindquist 

og Vatne, 2019).

Lindquist og Vatne (2019) finner at lavere 

rente, inntektsvekst og svak vekst i prisene 

på alminnelig forbruk har gjort at store 

grupper husholdninger i hovedsak har 

opprettholdt sin kjøpekraft i boligmarkedet 

over tid, til tross for høyere boligpriser. 

Husholdninger i den nedre delen av 

inntektsfordelingen har imidlertid svekket sin 

kjøpekraft over en lang periode. Videre har 

kjøpekraften til medianhusholdningen i Oslo 

hatt en relativt svak utvikling de senere år.

Ved å beregne hvor dyr bolig en husholdning 

evner å lånefinansiere (husholdningens 

låneevne), gitt husholdningens 

gjeldsdisponible inntekt (inntekt etter skatt 

fratrukket alminnelig forbruk1) og krav til 

gjeldsbetjeningsevne2, finner ovennevnte 

analyse at de fleste husholdningsgrupper har 

økt sin låneevne over tid. 

Økningen i låneevne gjenspeiler vekst i 

husholdningenes inntekt, svært moderat 

vekst i prisen på alminnelig forbruk og en 

nedgang i boliglånsrenten i analyseperioden. 

Låneevnen er imidlertid skjevt fordelt. 
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2 Ulike grupper på boligmarkedet

1 Basert på SIFOS referansebudsjett for utgifter til alminnelig 

forbruk. 
2 §3 i Boliglånsforskriften. 

Tabell 1 Vekst i boligpris, gjeldsdisponibel 
inntekt og låneevne. Gjennomsnittlig årlig 
vekst. Prosent. 2008-2016

Persentil

10 25 50 75 90

Boligpris 7,5 5,7 5,6 5,0 4,9

Inntekt 2,7 2,7 3,3 3,9 4,0

Låneevne 6,7 6,8 7,4 8,0 8,1

Kilde: Lindquist og Vatne (2019)
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Beregningene viser at de fattigste 

husholdningene (målt i gjeldsdisponibel 

inntekt) har vedvarende lav kjøpekraft 

(kapasitet til å betjene boliggjeld sett i forhold 

til prisen) på selv de rimeligste boligene som 

omsettes. Også kjøpekraften for 25-

persentilhusholdningen er redusert i løpet av 

analyseperioden (se figur 5 i Lindquist og 

Vatne (2019)).

Med bakgrunn i funnene i Lindquist og Vatne 

(2019) er det vår vurdering at det er vesentlig

å skille mellom husholdninger som har 

kapasitet til å lånefinansiere en bolig og de 

som ikke har det. Denne todelingen er ikke

nødvendigvis sammenfallende med hvem 

som er boligeiere og ikke, men en slik 

todeling vil likevel kunne være nyttig i 

arbeidet med å legge til rette for at så mange 

som mulig skal kunne eie sin egen bolig. En 

kartlegging av boligeiere som ikke har 

kapasitet eller er på grensen til ikke å ha 

kapasitet til å betjene eget boliglån vil også 

kunne si noe om hvem og hvor mange som 

er i risikosonen for å bli vanskeligstilte.  

Innenfor en todeling er det videre mulig å 

skille på ulike grupper av husholdninger. 

Eksempelvis viser ovennevnte analyse 

kjøpekraften på boligmarkedet for 25-

persentilen varierer relativt mye over tid, og

reflekterer endringer i rente, boligpriser og 

inntekt. Dette er faktorer som i mindre grad 

påvirker kjøpekraften til de rikeste 

husholdningene. For husholdningene med 

lavest kjøpekraft er lav gjeldsdisponible 

inntekt den faktoren som dominerer deres 

situasjon. Renteendringer påvirker dermed 

deres kjøpekraft i mindre grad en i høyere 

inntekts-persentiler. 

Lindquist og Vatne (2019) beregner, som et 

ledd i sin analyse, hvor dyr bolig en 

husholdning evner å lånefinansiere gitt 

husholdningens gjeldsdisponible inntekt. Ved 

å snu litt på regnestykket er det mulig å 

beregne hvor høy inntekt en husholdning må 

ha for å lånefinansiere en gitt bolig. Dette 

krever imidlertid kunnskap om prisen på 

boligen husholdningen ønsker å kjøpe.

Alle eksisterende definisjoner av 

vanskeligstilthet (se oppsummering i 

Monkerud, Astrup og Nordvik, 2018) 

inkluderer trangbodd som et av flere kriterier. 

I den registerbasert boforholdstatistikken til 

SSB regnes husholdninger som trangbodd 

dersom: (i) Antall rom i boligen er mindre enn 

antall personer eller én person bor på ett 

rom, og (ii) Antall kvadratmeter (p-areal) er 

under 25 kvm per person.
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Med utgangspunkt i ovennevnte kan vi si noe 

om minimum antall kvadratmeter en hus-

holdning trenger for ikke å være trangbodd. 

Dette tillater oss å beregne forventet 

boligpris for en gitt husholdning på bakgrunn 

av antall personer i husholdningen og 

gjennomsnittlig kvadratmeterpris i 

kommunen vi er interessert i.

Siden vi her baserer oss på offentlig 

tilgjengelige boligpriser, har vi ikke opp-

lysninger om antall rom i de omsatte 

boligene. Vi må derfor forholde oss til 

kriteriet om antall kvadratmeter per person, 

og har valgt å definere trangbodd (etter kvm 

per person) som i Vrålstad (2014). Mer 

spesifikt vil vi legge til grunn at hus-

holdningen må ha en bolig som er minst 20 

kvm per person. 

Å unngå trangboddhet betyr ikke 

nødvendigvis at husholdningen ikke er 

vanskeligstilt, men det tillater oss å si noe 

om hvor stort lån husholdningen må kunne 

betjene for å innfri et (av flere) krav for ikke å 

være vanskeligstilt på boligmarkedet (etter 

eksisterende definisjoner).
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I utregningene under vil vi ta utgangspunkt i 

to eksempelhusholdninger. Den ene tilsvarer 

SIFOs «kjernefamilie», som består av mor, 

far, datter 11 år og sønn 5 år (går i 

barnehage). Den andre husholdningen er en 

enslig mor med datter 11 år og sønn 5 år 

(går i barnehage). Med krav om 20 kvm per 

person trenger eksempelvis kjernefamilien 

på fire en bolig på minimum 80 kvm for ikke 

å være trangbodd. 

Vi vil i det følgende beregne hvor høy 

gjeldsdisponibel inntekt en husholdning må 

ha for å kunne lånefinansiere en bolig som 

innfrir kravene til ikke å være trangbodd. Ved 

å legge på alminnelig forbruk for den 

bestemte husholdningen kan vi sammenstille 

det beregnede kravet til inntekt etter skatt 

med informasjon om desilfordelt inntekt for 

husholdninger og si noe om antall 

husholdninger som ikke har høy nok inntekt 

til å betjene et boliglån for en tilstrekkelig stor 

bolig. 
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I henhold til §3 i Boliglånsforskriften3 skal 

bankene legge inn en renteøkning på 5 

prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået i 

vurderingen av kundens betjeningsevne. For 

å beregne nødvendig gjeldsdisponibel inntekt 

til et gitt lån tar vi utgangspunkt i likning (5) 

på side 8 i Lindquist og Vatne (2019):

𝑃𝑖,𝑡
∗ =

𝐼𝑖,𝑡
𝐷

𝜌𝑡 − 𝑟𝑡
∗ × 𝜏𝑡

hvor 𝑃∗ angir husholdningens låneevne (den 

dyreste boligen husholdningen kan 

lånefinansiere), 𝐼𝐷 angir husholdningens 

gjeldsdisponible inntekt, 𝑟∗ er dagens bolig-

lånsrente pluss 5 prosentpoeng og 𝜏 er 

skattesats på alminnelig inntekt som inngår i 

beregningen av rentefradrag. 𝜌 angir 

annuitetsfaktoren hvor nedbetalingstid i antall 

år, 𝑁, er satt til 30.

𝜌𝑡 =
𝑟𝑡
∗

1 − 1 + 𝑟∗ −𝑁

Videre sier Boliglånsforskriftens §5 at et ned-

betalingslån med pant i bolig skal på 

innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85 

prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for 

boligen.

Vi legger her til grunn at vanskeligstilte på 

boligmarkedet ikke har mulighet til å innfri 

egenkapitalkravet. Vi vil derfor beregne 

hvilken inntekt som kreves for 100 prosent 

lånefinansiering av boligen.4

SSBs kartlegging av vanskeligstilte på 

boligmarkedet (Thorsen, 2017) viste at 

andelen vanskeligstilte på boligmarkedet er 

betraktelig høyere i Oslo enn i resten av 

landet. I utregningen vi viser her vil vi derfor 

illustrere forskjeller i inntektskrav for de to 

eksempelhusholdningene ved etablering på 

boligmarkedet i Oslo og Hamar (et tettsted 

på Østlandet, utenfor Oslo og Akershus, med 

pendleravstand til Oslo). Metoden gjør det 

imidlertid mulig å beregne inntektskrav for 

alle husholdningstyper i hver enkelt 

kommune til et eventuelt monitorerings-

verktøy. I et slik verktøy vil det også være 

mulig å beregne landsgjennomsnittet som et 

sammenlikningsgrunnlag for alle kommuner 

(se f.eks. Folkehelseinstituttets kommunale 

folkehelseprofil).

I 2018 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris 

for selveierboliger 73 020 kroner i Oslo.5
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Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom 

bydeler i Oslo, fra 43 000 kroner per 

kvadratmeter i Søndre Nordstrand (i 2017) til 

87 330 kroner per kvadratmeter i Frogner 

bydel. For å moderere boligprisene i Oslo 

noe, har vi lagt til grunn gjennomsnittlig 

kvadratmeterpris i de fem bydelene med 

laveste boligpriser (Grorud, Stovner, Alna, 

Østensjø og Søndre Nordstrand). Beregnet 

kvadratmeterpris for Oslo blir dermed 49 430 

kroner i 2018.6 

Til sammenlikning var gjennomsnittlig 

kvadratmeterpris for en selveierbolig i Hamar 

30 630 kroner samme år.

For «kjernefamilien» på fire blir forventet pris 

for en bolig på 80 kvm 3 950 000 kroner i 

Oslo eller 2 450 000 i Hamar. 

I januar 2019 var utlånsrenten for nye lån 

med pant i bolig til husholdninger 2,51 

prosent.7 Skattesatsen for rentefradrag er 22 

pst. i 2019.  

3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-19-906

4 Antar at dette kan gjøres mulig med hjelp fra f.eks. Husbanken
5 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger, småhus og 

blokkleiligheter vektet med antall omsetninger.

3 Modell
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6 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris per bydel (og delbydel) er 

tilgjengelig i Oslo kommunes statistikkbank. Siste tilgjengelige 

tall er 2017. Vi har beregnet tall for 2018 med prisveksten for 

Oslo samlet.
7 https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/renter

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-19-906
https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/renter


For å kunne lånefinansiere en bolig på 80 

kvm i Oslo, med 30 års nedbetalingstid og 

kapasitet til å tåle en renteøkning på 5 

prosentpoeng, må «kjernefamilien» ha en 

årlig gjeldsdisponibel husholdningsinntekt på 

269 300 kroner. For å lånefinansiere en 

«tilsvarende» bolig i Hamar kreves en 

gjeldsdisponibel inntekt på 166 900 kroner.

En enslig mor med to barn trenger en bolig 

på minst 60 kvm for ikke å være trangbodd 

etter vår valgte definisjon. For å kunne 

lånefinansiere en tilstrekke stor bolig i Oslo 

må husholdningen ha en inntekt etter skatt 

og fratrukket alminnelig forbruk på 202 000 

kroner for å etablere seg på boligmarkedet i 

Oslo og 125 200 kroner i Hamar.

Beregnet gjeldsdisponibel inntekt nødvendig 

for å lånefinansiere en gitt bolig er ikke 

sammenliknbar med SSBs inntektsstatistikk 

for husholdninger. Vi må derfor legge til 

beregnet alminnelig forbruk for å komme til 

nødvendig husholdningsinntekt etter skatt.8

Begge eksempelhusholdningene har et barn 

i barnehage.

Oppholdsbetaling for barnehage avhenger av 

husholdningens samlede skattepliktige 

inntekt. I Oslo kommune får husholdninger 

lavere pris hvis brutto husholdningsinntekt er 

under 548 167 kroner.9 For enkelhetsskyld 

legger vi imidlertid her maksprisen for 

oppholdsbetaling på 2 990 kroner til grunn.10

Alminnelig forbruk for de to eksempel-

husholdningen finner vi i SIFOs referanse-

budsjett.11 Årlige utgifter for hele husholdet 

er beregnet til 274 680 kroner for familien på 

fire. For familien med en enslig mor og to 

barn er årlig utgifter beregnet til 235 100 

kroner. 

Legger vi disse utgiftene til det beregnede 

kravet til gjeldsdisponibel inntekt, får vi at 

kjernefamilien må ha en husholdningsinntekt 

etter skatt på minimum 544 000 kroner for å 

kunne lånefinansiere en leilighet på 80 kvm i 

Oslo (i utvalgte bydeler). En tilstrekkelig stor 

bolig i Hamar krever en husholdningsinntekt 

på 441 600 kroner.
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En husholdning med en enslig mor og to 

barn trenger en netto husholdningsinntekt på 

437 100 kroner eller 360 300 kroner for å 

kunne lånefinansiere en bolig stor nok til å 

unngå trangboddhet i hhv. Oslo eller Hamar. 

SSBs Tabell 12558: Desilfordelt inntekt 

husholdninger, deler husholdningene i Norge 

i ti like store grupper etter stigende inntekt 

etter skatt. Tabellen gir oversikt over antall 

husholdninger per desil per kommune, men 

ikke husholdningstyper. Tabell 12563 

omfatter husholdningstyper, men med fylke 

som laveste geografiske nivå.  

Boligsosial temperaturmåler
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8 Dette er ekvivalent med at Lindquist og Vatne (2019) trekker 

fra alminnelig forbruk fra husholdningenes inntekt etter skatt for 

å beregne hvor dyr bolig en husholdningen med en gitt inntekt 

kan lånefinansiere.

9 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-

betaling/#gref
10 Reduksjonen i oppholdsbetaling er gradert med 

husholdningens inntekt. Beregningen av eksakt 

barnehagebetaling vanskeliggjøres av at vi her leter etter minste 

nødvendige inntekt. Til et eventuelt monitoreringsverktøy kan 

imidlertid beløpet beregnes for ulike intervaller av inntekt.
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Figur 1 Desilfordelt husholdningsinntekt. 
Høyeste verdi i desil. Mill. kroner. 2017

Kilde: Statistisk sentralbyrå
Note: Høyeste verdi i desil 9 er nedre grense for

husholdninger i desil 10, som derfor ikke har en egen 
øvre grense.

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/#gref


Høyeste verdi for husholdningsinntekt etter 

skatt i de ulike desilene passer ikke perfekt til 

de beregnede inntektene for de to 

eksempelhusholdningene (jf. figur 1). De er 

likevel nærme nok til at vi kan si noe om 

antall husholdninger (lik de to hus-

holdningstypene) som ikke har tilstrekkelig 

inntekt, gitt kravene til låneevne mv.11

Eksempelvis teller vi her antall par med små 

barn i Oslo med husholdningsinntekt etter 

skatt under 510 000 kroner (desil 5).

Vi teller antall «par med små barn (yngste 0-

5 år)» for å kartlegge antall husholdninger 

som ikke har kapasitet til å lånefinansiere en 

bolig på 80 kvm. 

Videre teller vi antall «mor/far med små barn 

(yngste 0-5 år)» som antall enslige 

forsørgere med for lav inntekt til å låne-

finansiere en bolig på 60 kvm.

I 2017 var det 5 373 par med små barn i 

Oslo med husholdningsinntekt etter skatt 

under 510 000 kroner. Disse husholdningene 

utgjorde 1,6 prosent av alle husholdninger i 

Oslo. Samme år var det 2 814 eneforsørgere 

med små barn i Oslo med inntekt under 426 

000 kroner, tilsvarende 0,8 prosent av alle 

husholdninger i Oslo. Sistnevnte hus-

holdningstype er færre i antall, men 

husholdninger med for lav inntekt til å 

lånefinansiere en tilstrekkelig stor bolig utgjør 

en betydelig høyere andel av sin 

husholdningsgruppe sammenliknet med par 

med små barn. 

Om lag 68 prosent av eneforsørgere med 

små barn har en lavere husholdningsinntekt 

enn det det som kreves for å ha tilstrekkelig 

låneevne (gitt at de ikke skal være 

trangbodd). Til sammenlikning har 17 

prosent av par med små barn for lav 

husholdningsinntekt i Oslo.

Den fylkesfordelte statistikken på antall 

husholdninger per desil og husholdningstype 

er tilstrekkelig for Oslo. For Hamar har vi 

imidlertid måtte gjøre noen antakelser.
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For å gjøre den samme regneøvelsen for 

Hamar, har vi antatt at Hamars andel av de 

ulike husholdningstypene i Hedmark er den 

samme for alle inntektsdesiler. Eksempelvis 

er 15,7 prosent av par med små barn i 

Hedmark bosatt i Hamar.

Med ovennevnte antakelse finner vi at 96 par 

med små barn i Hamar hadde for lav inntekt 

til å lånefinansiere en bolig på 80 kvm i 2017. 

Dette er 0,6 prosent av alle husholdninger i 

Hamar og 8,7 prosent av alle par med små 

barn. Videre hadde 88 eneforsørgere med 

små barn for lav husholdningsinntekt. De 

utgjør dermed om lag samme andel av 

samlet antall husholdninger i Hamar som par 

med små barn, men 55 prosent av alle 

eneforsørgere med små barn.

Antall (og andel) husholdninger for de to 

eksempelhusholdningene i de to byene som 

ikke har kapasitet til å lånefinansiere en bolig 

stor nok til ikke å være trangbodd, er i tråd 

med eksisterende statistikk for vanskeligstilte 

på boligmarkedet (se bl.a. Thorsen, 2017). 

En høyere andel av de to husholdnings-

typene har for lav inntekt i Oslo og 

husholdningene med for lav inntekt utgjør en 

høyere andel av alle husholdninger i Oslo, 

sammenliknet med Hamar.
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11 Til et eventuelt monitoreringsverktøy kan de beregnede 

beløpene settes som terskelverdier. 

Tabell 2 Inntektsgrense per husholdnings-
type og by

Inntekt etter skatt

Oslo Hamar

Par med små barn 
(yngste 0-5 år)

510 000
(desil 5)

426 000
(desil 4)

Mor med små barn 
(yngste 0-5 år)

426 000
(desil 4)

350 000
(desil 3)

Kilder: Statistisk sentralbyrå og SØA



Det er rimelig å anta at vi underestimerer 

kravet til husholdningsinntekt. SIFOs budsjett 

tar ikke hensyn til bokostnader, som 

forsikrings-, energi- og vedlikeholds-

kostnader. Dette er kostnader hus-

holdningene vil måtte forholde seg til når de 

eier egen bolig. 

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har 

utarbeidet en årlig bokostnads-indeks for alle 

norske kommuner. Bokostnadsindeksen har 

til hensikt å vise detaljert utvikling i 

bokostnadene for en gjennomsnittlig 

husholdning i Norge. 

Gjennomsnittshusholdningen er i analysen 

representert ved en enebolig på 120 

kvadratmeter.

Bokostnadsindeksen viser utviklingen i 

boligeieres kostnader knyttet til boligen, både 

de samlede kostnadene og fordelt på ulike 

kostnadskomponenter. Indeksen gjør det 

mulig å sammenlikne bokostnader på tvers 

av kommuner, samt å sammenlikne 

utviklingen over tid med generell pris- og 

inntektsvekst. 

De ulike kostnadskomponentene kan deles 

inn i markeds- og myndighetsstyrte 

kostnadskomponenter.

Samlede (beregnede) bokostnader for landet 

som helhet summerte seg til 100 487 kroner i 

2017 for en husholdning med en standard 

enebolig på 120 kvadratmeter. Den største 

utgiftkomponenten er rentekostnader, 

etterfulgt av kostander til vedlikehold og 

energiskostander. Bokostnadene har økt 

med 3 prosent i perioden 2010-2017. 

Variasjonene over tid kan først og fremst 

forklares med variasjoner i rentekostnader.

Den geografiske variasjonen i bokostnader 

kan også hovedsakelig forklares med 

forskjeller i rentekostnader. Dette gjenspeiler 

at boligpriser og dermed husholdningenes 

gjeld varierer mye på tvers av regioner. I 

Oslo var samlede bokostnader på 137 672 

kroner i 2017, i Hamar 100 876 kroner, mens 

de for eksempel i Lavangen var så lave som 

72 058 kroner.12

Beregningen av gjeldsdisponibel inntekt 

hensyntar husholdningens rentekostnader 

knyttet til boliglånet. Rentekostnader kan 

derfor tas ut av bokostnaden i denne 

sammenheng. 
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Det vil imidlertid være relevant å legge på 

forsikrings-, energi- og vedlikeholds-

kostnader i beregningen av hvilken 

husholdningsinntekt som sikrer hus-

holdningens låneevne. Eksempelvis vil 

bokostnader i Oslo (fratrukket 

rentekostnader) gjøre at det er mer relevant 

å telle antall husholdninger med inntekt 

under 610 000 kroner (desil 6). I så fall øker 

antall par med små barn i Oslo med for lav 

inntekt med 3 204 husholdninger.

11 Herav var rentekostnadene i 2017 på 78 419 i Oslo, 34 285 i 

Hamar og 19 235 kroner i Lavangen.



Sistnevnte vil relativ enkelt kunne forbedres i 

et eventuelt videre arbeid. Til et eventuelt 

monitoreringsverktøy anbefaler vi også at det 

etableres en tidsserie for å kunne følge med 

på utviklingen over tid. 

I tillegg framskrives flere av faktorene som 

inngår i utregningen av indikatoren. En 

sammenstilling av framskrivninger vil kunne

gi en indikasjon på utvikling i indikatoren 

også i årene framover. 

Påfølgende vedlegg gir en oversikt over

utviklingen i de ulike faktorene som inngår i 

vår foreslåtte indikator. 

Vår foreslåtte indikator sammenstiller 

boliglånsrente, boligpriser, husholdningenes 

inntekt og anslag på forbruk (inkl. 

bokostnader) for å gi et bilde av hvor mange 

husholdninger som ikke har kapasitet til å 

betjene et boliglån for en bolig stor nok til at 

husholdningen ikke er trangbodd. 

Eksemplene presentert her bekrefter langt på 

vei at utfordringene er større i Oslo og at en 

betydelig høyere andel av enslige ikke har 

tilstrekkelig god låneevne.

En nærliggende kritikk av den foreslåtte 

indikatoren vil kunne være at det er bedre å 

være trangbodd i egen bolig enn ikke å eie 

egen bolig. Realiteten er imidlertid at 

husholdninger i de laveste inntekts-

persentilene ikke har kapasitet til å 

lånefinansiere boligkjøp overhodet. Dette 

forsterkes av at prisveksten har vært sterkest 

i de laveste prissegmentene og at det i 

byene er få boliger i en prisklasse som 

husholdninger med lavere låneevne har råd 

til på markedet (Lindquist og Vatne, 2019).

Husbanken skal prioritere arbeidet med å 

hjelpe vanskeligstilte fra leie til eie. Det er vår 

oppfatning at en indikator som gir oversikt 

over hvem og hvor mange som ikke har råd 

til å lånefinansiere egen bolig, gitt kravene 

som stilles (Boliglånsforskriften), vil være

nyttig i dette arbeidet. Vi foreslår flere 

områder der indikatoren kan forbedres og 

videreutvikles ytterligere til bruk i et 

monitoreringsverktøy.

Vi har i regneeksemplene over belaget oss 

på offentlig tilgjengelig statistikk. Vi har 

derfor måttet gjøre noen tilpasninger til 

statistikken, framfor å tilpasse statistikken til 

vårt behov. Eksempelvis har vi her betraktet 

antall «par med små barn (yngste 0-5 år)» 

som ekvivalenten til en husholdning 

bestående av to voksne, og to barn (hvor 

yngste er 5 år). Videre har vi måttet tilpasse 

inntektsgrensen til SSBs desilfordelte 

husholdningsinntekt. Vi mister dermed antall 

husholdninger med inntekt mellom grensen 

vi har satt på bakgrunn av denne statistikken 

og den faktiske inntekten vi har beregnet.   

Vi har heller ikke i tatt hensyn til 

Boliglånforskriftens §4, som sier at lån ikke 

skal innvilges dersom kundens samlede 

gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. Dette 

kravet vil trolig øke antall husholdninger som 

ikke får innvilget et tilstrekkelig stort boliglån 

for å unngå trangboddhet. 

Videre er det verdt å påpeke at vi her har 

basert beregningene på siste tilgjengelige år 

for de ulike statistikkene. Siste tilgjengelig år 

er ikke det samme for alle statistikkene. 
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Figur 1 Utlånsrente, boliglån.1 Prosent. 1. kv. 2013-3. kv. 20222

1) Anslag for 1. kv. 2019-3. kv. 2022.
2) Gjennomsnittlig rente på utestående nedbetalingslån med pant i bolig til 

husholdninger, for utvalget av banker og kredittforetak som inngår i Statistisk 
sentralbyrås månedlige rentestatistikk.

Kilde: Norges Bank

Figur 2 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris.1 Selveierboliger. 2002-2018 

1) Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger, småhus og blokkleiligheter 
vektet med antall omsetninger per boligtype.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Oslo kommune
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Figur 3 Utgifter til alminnelig forbruk.1 Tusen kroner. 2005-20182

1) Familien på fire er her definert som «kjernefamilien» til. Utviklingen for familien 
på tre er beregnet fra dagens budsjett og veksten i forbruket til kjernefamilien.

2) I referansebudsjettet for 2016 ble det også gjennomført betydelige endringer i 
varesammensetning for forbruksområdene klær og sko, lek og medieforbruk og 

mediebruk og fritid.
Kilder: SIFO og SØA

Figur 4 Bokostnader etter utgiftstype.1 Hele landet. Tusen kroner. 
2010-2017

1) Bokostnader for gjennomsnittshusholdningen, definert som en enebolig på 120 
kvadratmeter.

Kilde: SØA
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Figur 5 Desilfordelt husholdningsinntekt.1 Høyeste verdi i desil. 
Millioner kroner. 2005-2017

1) Høyeste verdi i desil 9 er nedre grense for husholdninger i desil 10, som derfor 
ikke har en egen øvre grense.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 6 Desilfordelt husholdningsinntekt. Antall par med små barn 
(yngste 0-5 år).1 Oslo. 2005-2017 

1) I 2017 er høyeste verdi i desil 5 brukt som terskel for nødvendig inntekt i
regneksempelet for en husholdning med to voksne og to barn. Antall i desil 1-5

viser utviklingen i antall par med små barn uten tilstrekkelig inntekt hvis høyeste 
verdi i desil 5 gjelder for alle år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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