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0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 
Ämnesområde: Boende, byggande och bebyggelse  

0.2 Statistikområde 
Statistikområde: Bostads- och hyresuppgifter  

0.3 SOS-klassificering 
Tillhör (SOS): Ja  

 
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda 
regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100). Hela statistiken är klassad som officiell statistik. 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån (SCB) 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm  
Besöksadress:  Karlavägen 100  
Kontaktperson:  Tommy Lindkvist   
Telefon:  010-479 47 26 
Telefax: 010-479 49 05 
E-post: fornamn.efternamn@scb.se 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån (SCB) 
Postadress: Box 24 300 
Besöksadress: Karlavägen 100 
Kontaktperson: Tommy Lindkvist 
Telefon:  010-479 47 26 
Telefax: 010-479 49 05 
E-post: fornamn.efternamn@scb.se 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken 
(SFS 2001:99) samt enligt SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2009:5).  
Uppgiftsskyldighet avser samtliga uppgifter.  
 

0.7 Sekretess och regler för behandling av 
personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Statistikens samtliga uppgifter skyddas av sekretess. 

http://www.scb.se/sos
http://www.scb.se/sos
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0.8 Gallringsföreskrifter 
Avidentifiering efter tio år anmäld till Riksarkivet (dnr 2000/284, 2007-
10-30) enligt SFS 2001:100 12 §.  

0.9 EU-reglering 
Statistiken är inte EU-reglerad. 

0.10 Syfte och historik 
Syftet med statistiken är att ge information om hyror/avgifter och insatser 
för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. 
Dessutom belyser statistiken i vilken utsträckning nyproducerade 
lägenheter har kunnat hyras ut eller säljas med fördelning på regioner, 
lägenhetstyper och upplåtelseformer.  
Det finns statistik tillbaka till år 1967 från Bostadsstyrelsens 
undersökning. Från 1970 har Statistiska centralbyrån (SCB) framställts 
statistiken årligen med undantag för åren 2010 och 2012 då 
undersökningen inte genomfördes.  
Förändringar inträffade under åren 1988-1990 när antalet outhyrda 
lägenheter inte undersöktes. Under åren 1995-2006 har uppgifter samlats 
in om antal lägenheter (uppgifter om antal lägenheter samlades även in 
2007), lägenhetstyper och ytor för vissa specialbostäder (t.ex. 
servicelägenheter). Specialbostäderna har uteslutits ur populationen från och 
med 2008 års statistik.  

0.11 Statistikanvändning  
Användare av statistiken är bland annat Boverket, försäkringskassan och 
byggherreorganisationer.  
Statistiken används som underlag vid planering och fördelning av 
bostadsbyggandet, vid bedömningar rörande hyresutvecklingen och 
antalet outhyrda lägenheter. 
SCB:s användarråd för statistik över mark och bebyggelse representeras 
av följande myndigheter och organisationer: Boverket, 
Socialdepartementet, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag (SABO), Lantmäteriet, Fastighetsägarna Sverige, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Naturvårdsverket, Hyresgästföreningen, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Sveriges Kommuner och Landsting. 

0.12 Uppläggning och genomförande 
Undersökningen är en totalundersökning som genomförs årligen. Antalet 
objekt varierar mellan åren beroende på byggandet i Sverige.  
Som ram används Nybyggnadsregistret på SCB. Registret innehåller 
uppgifter från kommuner och byggherrar som insamlats i ett för flera 
produkter gemensamt register. Populationen består av färdigställda 
fastigheter med bostadsrättslägenheter och hyresrättslägenheter. 
Undersökningen av avgifter/hyror för nybyggda lägenheter samlas in 
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genom ett frågeformulär som besvaras av byggherrar som färdigställt 
lägenheter under aktuellt undersökningsår eller ifrån de som äger 
lägenheterna vid frågetillfället. 

0.13 Internationell rapportering 
Statistiken rapporteras inte internationellt. 

0.14 Planerade förändringar i kommande 
undersökningar 
Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar. 
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1 Översikt 

1.1 Observationsstorheter 
De viktigaste observationsstorheterna är hyra/avgift och insats per 
lägenhetstyp. Dessutom samlas uppgifter in om bostadsarea, totala antalet 
lägenheter och antalet outhyrda/osålda lägenheter samt om kostnaden för 
uppvärmning, hushållsel och garage-/bilplats är inkluderade i 
hyran/avgiften. Till detta läggs bakgrundsuppgifter såsom region, år och 
månad för färdigställande, upplåtelseform och ägarkategori från SCB:s 
nybyggnadsregister. 
 

Observerad population Observerad variabel 
Namn Referenstid Namn Referenstid 
Nybyggda 
lägenheter 

2015 Region 2015 

Färdigställande år och månad 2015 

Upplåtelseform 2015 

Ägarkategori 2015 

Antal lägenheter per lägenhetstyp 2015 

Bostadsarea per lägenhetstyp 2015 

Hyra/avgift per lägenhetstyp 2015 

Insats (bostadsrätt) per 
lägenhetstyp 

2015 

Outhyrda/osålda lägenheter per 
lägenhetstyp 

31/12 2015 

Ingår kostnader för uppvärmning i 
hyran/avgiften 

2015 

Ingår kostnader för hushållsel i 
hyran/avgiften 

2015 

Ingår kostnader för garage-
/bilplatser i hyran/avgiften 

2015 
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1.2 Statistiska målstorheter 
 

Statistisk målstorhet 

Målpopulation Indelning i 
redovisning
s-grupper 

Mål- 
variabel 

Statistiskt 
mått 

Måttenhet Mål-
variabels 
referens-tid 

Nybyggda 
lägenheter 2015 

Region 

Upplåtelseform 

Byggherre 

Lägenhetstyp 

 

Lägenheter Summa Antal 2015 

Bostadsyta per lägenhet Medelvärde Kvadratmeter 2015 

Hyra/avgift per kvm  Medelvärde Kronor 2015 

Hyra/avgift per lägenhet Medelvärde Kronor 2015 

Insats per kvm Medelvärde Kronor 2015 

Insats per lägenhet Medelvärde Kronor 2015 

Outhyrda/osålda lägenheter Andel Procent 31/12 2015 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Årligen redovisas uppgifter i form av tabeller i Statistikdatabasen, 
sammanfattande tabell med diagram och en statistiknyhet. Samtliga 
uppgifter finns tillgängliga på SCB:s webbplats. 
 
Från och med år 2014 publiceras inte längre publikationen Statistiskt 
meddelande (SM), serie BO 30. Från och med 2014 har även tabellstrukturen 
i Statistikdatabasen ändrats. Hyresrätter och bostadsrätter finns numera i 
separata tabeller i Statistikdatabasen.  
 
Mikrodata kan utlämnas för forsknings- eller statistikändamål efter 
särskild prövning. Specialbearbetningar utförs på uppdragsbasis. 
 

1.4 Dokumentation och metadata 
Framtagningen av statistiken och statistikregistret beskrivs i detta dokument 
(som läses just nu), Statistikens framtagning (SCBDOK). 

Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS). 

Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i 
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). 

Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/BO0404 under Dokumentation. 

2 Uppgiftsinsamling 
Insamling inleds med att fastställa vilken typ av objekt som ska undersökas 
en så kallad ram. Från ramen väljs sedan vilka objekt som ska svara på 
undersökningen via den elektroniska insamlingsblanketten. Datainsamlingen 
sker under senvåren och sommaren. De inkomna svaren granskas efter fel 
innan data iordningställs för publicering 

http://scb.se/sv_/Dokumentation/Dokumentationer/
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2.1 Ram och ramförfarande 
Rampopulationen består av färdigställda nybyggnadsprojekt. 
Avgränsningar i populationen gör att undersökningen inte täcker alla 
nybyggda lägenheter. Populationen består av samtliga under ett kalenderår 
färdigställda bostadslägenheter i flerbostadshus och i småhus med bostadsrätt 
eller hyresrätt. Fastigheter upplåtna med äganderätt ingår således inte i 
statistiken. Specialbostäderna har uteslutits ur populationen från och med 
2008 års statistik.  
Objekten är de fastigheter som färdigställts under undersökningsåret på en 
angiven fastighetsbeteckning av en viss byggherre.  

Täckningsfelen bedöms som små.  

2.2 Urvalsförfarande 
Inget urval dras eftersom det är en totalundersökning, d.v.s. det samlas in 
uppgifter för samtliga objekt i undersökningen. 

2.3 Mätinstrument 
Uppgifterna samlas in från byggherrar genom ett elektroniskt 
frågeformulär. Om uppgiftslämnaren önskar svara via frågeformulär i 
pappersform finns möjligheten att få en sådan skickad separat med post.  
Frågeformuläret besvaras för en hel fastighet. Antal lägenheter, 
bostadsarea, hyra/avgift, insats och outhyrda/osålda lägenheter besvaras 
summerat per lägenhetstyp. Dessutom finns det några frågor om vilka 
kostnader som är inräknade i hyran/avgiften (uppvärmning, hushållsel och 
garage-/bilplatser). Det finns några inbyggda kontroller i blanketten för att 
minska bland annat summeringsfel.  
Mätinstrumenten finns i bilagor i slutet av dokumentet. Se 
introduktionsbrev (bilaga 1), frågeformulär (bilaga 2) och två 
påminnelsebrev (bilaga 3 och 4). 

2.4 Insamlingsförfarande 
Undersökningen genomförs årligen. Registret över färdigställda 
lägenheter för undersökningsåret blir klart årligen i slutet av april. För de 
objekt som tillhör undersökningen skickas ett introduktionsbrev med 
inloggningsuppgifter till det elektroniska frågeformuläret i början på maj. 
I blanketten förekommer frågor som kan göra att objektet identifieras som 
att inte tillhöra populationen. Uppgiftsplikt föreligger. Uppgiftslämnarna 
har därefter minst 3 veckor på sig att fylla i frågeformuläret. 
Insamling och registrering av inkomna svar sker löpande under den här 
perioden. Uppgifterna som samlas in elektroniskt registreras i en databas. 
De svar som kommit in via frågeformulär i pappersformat registreras 
manuellt. Två skriftliga påminnelser skickas ut när svarstiden gått ut i juni 
och juli. Insamlingen avslutas i augusti då makrogranskningen av 
materialet tar vid. 
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2.5 Databeredning 
Samtliga svar har genomgått maskinell granskning och logiska kontroller. 
Vid felaktigheter har uppgifter rättats/kompletterats i samråd med 
uppgiftslämnaren. I det elektroniska frågeformuläret finns även vissa 
logiska kontroller inbyggda. Även kontroller på makronivå har 
genomförts.  
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 

3.1 Skattningar: antaganden och 
beräkningsformler 

Det görs ingen kompensation för bortfall, vare sig för partiellt bortfall 
eller objektsbortfall i de statistiska parametrar som redovisas. 

3.2 Redovisningsförfaranden 
Statistiken redovisas årligen och är tillgänglig cirka 9 månader efter 
referensperiodens slut. Referensperioden är kalenderår. 
Redovisningen sker i månadskiftet september/oktober 
Statistiken sprids i form av flexibla tabeller i Statistikdatabasen, som är 
tillgängliga kostnadsfritt, på SCB:s webbplats, www.scb.se, fast tabell och 
diagram samt en statistiknyhet. Redovisningen består av texter, tabeller 
och diagram.  
Det finns statistik tillbaka till år 1967 från Bostadsstyrelsens 
undersökning. Från 1970 har Statistiska centralbyrån (SCB) framställts 
statistiken årligen med undantag för åren 2010 och 2012 då 
undersökningen inte genomfördes.  
Jämförelser kan göras med SCB:s bostadsbyggnadsstatistik och 
nybyggnadskostnadsstatistik. Vissa avvikelser kan förekomma beroende 
på bland annat skillnad i population. Nyproduktionshyrorna i 
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter kan ses som ett komplement till 
undersökningen Hyror i bostadslägenheter (HIB) där hyror över 
bostadsbeståndet redovisas.  
SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av materialet. Efter 
särskild prövning kan forskare få tillgång till avidentifierade mikrodata för 
egna bearbetningar. 
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4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående 
slutliga observationsregister beskrivits. 
Register Variant Version 
Avgifter/hyror för 
nybyggda lägenheter 

Avgifter/hyror för 
nybyggda lägenheter 

2015 

 
Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s 
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m. 
Dokumentationen finns på www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med 
hjälp av namnen på Register, Registervariant och Registerversion som är 
angivna i ovanstående tablå. 

4.2 Arkiveringsversioner 
Inga registerversioner har ännu arkiverats 

4.3 Erfarenheter från senaste 
undersökningsomgången 

Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång. 
Arbetet har gått enligt plan.  

http://www.metadata.scb.se/
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Bilaga 1 Introduktionsbrev 
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Bilaga 1 Introduktionsbrev 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
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Bilaga 3 Påminnelsebrev 1  

 
 
 
  



 

Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 18 (20) 

 
 

BO0404_DO_2015_TL_20161129.docx 

Bilaga 3 Påminnelsebrev 1  
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Bilaga 4 Påminnelsebrev 2  
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Bilaga 4 Påminnelsebrev 2 
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