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Källor och kontaktuppgifter till Bostads- och 
byggnadsstatistisk årsbok 2012 
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok läggs ner, efter drygt trettio års 
publicering. Dagens tillgänglighet till statistik via webbplatser och databaser är 
så god, att årsböcker av den här typen har börjat spela ut sin roll.  
 
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok har innehållit statistik som beskrivit 
bostäder, boende och byggande i Sverige, och i Europa, i olika perspektiv. 
Statistiken i årsboken har alltid publicerats även i andra former, i t.ex. databaser, 
statistiska meddelanden eller rapporter. Producenter har varit SCB, Boverket, 
Energimyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Riksbanken och 
Eurostat.  
 
Detta dokument är en sammanställning av källor och kontaktinformation för 
statistiken till Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Syftet är att förenkla 
för årsbokens tidigare användare, så att statistiken enkelt ska kunna hittas direkt 
vid källan.  Sammanställningen följer kapitelindelningen i 2012 års årsbok, med 
dess tabell- och diagramindelning.  
 
Länkar och kontaktpersoner är aktuella i november 2013.  
 
 

Ytterligare kontaktinformation 

För e-postfrågor angående statistik inom området byggande, bostäder och 
fastigheter: 
byggande.bebyggelse@scb.se 
 
SCB:s statistikservice: 
Tfn 08-506 948 01 (vardagar 9.00-12.00, 13.00-16.30) 
 
SCB:s växel:  
Tfn 08-506 940 00 eller 019-17 60 00 (vardagar 8.00-17.00) 
 
SCB:s webbplats: 
http://www.scb.se 
 
  

mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
http://www.scb.se/
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Nyheter 
Medelpriset för en bostadsrätt 1,3 miljoner kronor 

Nyhetsartikel. 

Webbplats 

Tabeller och diagram: 
http://w10.scb.intra/Pages/TableAndChart____173279.aspx 

Statistikdatabasen: 

http://w10.scb.intra/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_table
id=ssd_extern%3aFastprisBRFRegionAr&rxid=2274738e-0b0e-44e4-b706-
31ea638d2cc7 

Kontaktperson 

Niclas Sjölund, tfn 08-506 943 42, e-post: niclas.sjolund@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 

Tätorter 2010, arealer, befolkning 

Nyhetsartikel. 

Webbplats 

http://www.scb.se/MI0810 

Kontaktpersoner 

Karin Hedeklint, tfn 08-506 945 14, e-post: karin.hedeklint@scb.se 
Jerker Moström, tfn 08-506 940 31, e-post: jerker.mostrom@scb.se 

Gruppbrevlåda 

mark.vatten.gis@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 
  

http://w10.scb.intra/Pages/TableAndChart____173279.aspx
http://w10.scb.intra/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_tableid=ssd_extern%3aFastprisBRFRegionAr&rxid=2274738e-0b0e-44e4-b706-31ea638d2cc7
http://w10.scb.intra/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_tableid=ssd_extern%3aFastprisBRFRegionAr&rxid=2274738e-0b0e-44e4-b706-31ea638d2cc7
http://w10.scb.intra/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_tableid=ssd_extern%3aFastprisBRFRegionAr&rxid=2274738e-0b0e-44e4-b706-31ea638d2cc7
mailto:niclas.sjolund@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
http://www.scb.se/MI0810
mailto:karin.hedeklint@scb.se
mailto:jerker.mostrom@scb.se
mailto:mark.vatten.gis@scb.se
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Bebyggd mark i strandskyddsområden 

Nyhetsartikel. 

Webbplats 

http://www.scb.se/MI0807 

Kontaktpersoner 

Johan Stålnacke, tfn 08-506 947 05, e-post: johan.stalnacke@scb.se 
Karin Hedeklint, tfn 08-506 945 14, e-post: karin.hedeklint@scb.se 

Gruppbrevlåda 

mark.vatten.gis@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 
 
  

http://www.scb.se/MI0807
mailto:johan.stalnacke@scb.se
mailto:karin.hedeklint@scb.se
mailto:mark.vatten.gis@scb.se
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1 Bostadsbestånd och boendeförhållanden  
1.1 Bostadsbeståndets sammansättning 

Tabell 

1.1.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar, flerbostadshus 
1.1.2 Bostadsbeståndet och dess förändringar, småhus 
1.1.3 Bostadsbeståndet, samtliga lägenheter vid årets slut 

Undersökning 

Bostadsbestånd (kalkylerat) 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0104 

Kontaktperson 

Rein Billström, tfn 08-506 947 97, e-post: rein.billstrom@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 

Tabell 

1.1.4 Lägenheter i bostadsbeståndet i några Europeiska länder, totalt 
och per 1 000 invånare 

1.1.5 Genomsnittlig bostadslägenhetsyta i m2, länder i Europa 
1.1.6 Genomsnittligt antal personer per bebodd lägenhet, länder i 

Europa 

Rapport 

Housing Statistics in the European Union 2010 

Webbplats 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statisti
cal_books 

Producent 

Eurostat 
 

 
  

http://www.scb.se/BO0104
mailto:rein.billstrom@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
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1.2 Bostadsbeståndets utnyttjande 

Tabell 

1.2.1 Outhyrda lägenheter i flerbostadshus 
1.2.2 Till uthyrning lediga lägenheter i flerbostadshus efter  
 färdigställandeår 
1.2.3 Till uthyrning lediga lägenheter i flerbostadshus efter  
 lägenhetstyp 

Diagram 

1.2.1  Outhyrda lägenheter i flerbostadshus. Procent  
 lägenheter 
1.2.2  Antal till uthyrning lediga lägenheter i flerbostadshus efter  
 ägarkategori  

Undersökning 

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0303 

Kontaktperson 

Johannes Johansson, tfn 08-506 940 88, e-post: johannes.johansson@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 
  

http://www.scb.se/BO0303
mailto:johannes.johansson@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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Tabell 

1.2.4 Outhyrda lägenheter den 31 december bland lägenheter  
 färdigställda under året 

Undersökning 

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0404 

Kontaktperson 

Malin Sundberg, tfn 08-506 941 62, e-post: malin.sundberg@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 

1.3 Boendeförhållanden 

Tabell 

1.3.1 Boende efter hustyp 
1.3.2 Boende efter utrymmesstandard 
1.3.3 Boende (i åldern 16–74 år) efter tillgång till fritidsbostad 

Undersökning 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 

Webbplats 

http://www.scb.se/le0101 

Kontaktperson 

Philip Andö, tfn 08-506 944 23, e-post: philip.ando@scb.se 

Gruppbrevlåda 

ulfsilc@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
  

http://www.scb.se/BO0404
mailto:malin.sundberg@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
http://www.scb.se/le0101
mailto:philip.ando@scb.se
mailto:ulfsilc@scb.se
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Tabell 

1.3.4 Bad/dusch, rinnande varmvatten o. centralvärme i Europa, i 
procent av det totala bostadsbeståndet 

Rapport 

Housing Statistics in the European Union 2010 

Webbplats 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statisti
cal_books 

Producent 

Eurostat 

 
  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
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2 Bostadsbeståndets förändringar 
2.1 Bostadsbyggnadsstatistik 

Tabell 

2.1.1 Lägenheter i påbörjade hus efter hustyp 
2.1.3 Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp och ägarkategori 
2.1.4 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori 
2.1.5 Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp och upplåtelseform 
2.1.6 Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp och lägenhets- 
 typ 
2.1.7 Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp, lägenhetstyp  
 och region 
2.1.8 Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp, upplåtelseform  
 och lägenhetstyp 

Diagram 

2.1.1 Antal påbörjade lägenheter efter hustyp 
2.1.2  Antal färdigställda lägenheter efter hustyp 
2.1.3  Färdigställda lägenheter efter hustyp och ägarkategori  
2.1.4  Andel färdigställda lägenheter efter upplåtelseform  
2.1.5  Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp och lägenhetstyp 

Undersökning 

Nybyggnad av bostäder 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0101 

Kontaktperson 

Johannes Johansson, tfn 08-506 940 88, e-post: johannes.johansson@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 

Tabell 

2.1.2 Boverkets prognoser för bostadsbyggandet, antal påbörjade 
lägenheter i nybyggnad 

Webbplats 

http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-
bostadsmarknaden/Indikatorerna/ 

Producent och statistikansvarig myndighet 

Boverket 

http://www.scb.se/BO0101
mailto:johannes.johansson@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-bostadsmarknaden/Indikatorerna/
http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-bostadsmarknaden/Indikatorerna/
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Tabell 

2.1.9 Befolkning, bostadsbestånd och nybyggda lägenheter i några 
Europeiska länder 

Diagram 

2.1.9  Färdigställda lägenheter per 1 000 invånare 

Rapport 

Housing Statistics in the European Union 2010 

Webbplats 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/ 
statistical_books 

Producent 

Eurostat 
 
  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
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2.2 Ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus 

Tabell 

2.2.1 Färdigställda lägenheter och lägenhetstillskott i ombyggda  
 flerbostadshus efter region och lägenhetstyp 
2.2.2 Färdigställda lägenheter och lägenhetstillskott i ombyggda  
 flerbostadshus efter region och ägarkategori 
2.2.3 Färdigställda lägenheter och lägenhetstillskott i ombyggda  
 flerbostadshus efter region och byggnadsperiod 

Diagram 

2.2.1 Antal lägenheter efter lägenhetstyper i färdigställda,  
 ombyggda flerbostadshus, efter ombyggnaden. Hela riket 
2.2.2  Färdigställda lägenheter och lägenhetstillskott i ombyggda  
 flerbostadshus efter ägarkategori. Hela riket 
2.2.3  Färdigställda lägenheter i ombyggda flerbostadshus,  
 byggnadsperiod 
 

2.3 Rivning av bostadslägenheter 

Tabell 

2.3.1 Rivning av lägenheter i flerbostadshus efter region, ägarkategori  
 och rivningsorsak 

Undersökning 

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0102 

Kontaktperson 

Vivianne Olofsson, tfn 08-506 940 07, e-post: vivianne.olofsson@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 

 
  

http://www.scb.se/BO0102
mailto:vivianne.olofsson@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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3 Uppvärmning – energi 
3.1 Uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet 

Tabell 

3.1.1 Elanvändning i bostäder, GWh 
3.1.2 Fjärrvärmeleverans till bostäder, GWh 

Undersökning 

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 

Webbplats 

http://www.scb.se/EN0105 

Kontaktperson 

Susanne Enmalm, tfn 019-17 69 63, e-post: susanne.enmalm@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 
  

http://www.scb.se/EN0105
mailto:susanne.enmalm@scb.se
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Tabell 

3.1.2 Använda energislag i småhus 
3.1.3 Uppvärmda totalarea i flerbostadshus efter uppvärmnings- 
 sätt 
3.1.4 Uppvärmda area i lokaler efter uppvärmningssätt  
3.1.5 Genomsnittlig användning av olja respektive el per m2  sam- 
 manlagd uppvärmd yta. Småhus uppvärmda med enbart  
 olja respektive enbart el 
3.1.6 Genomsnittlig energianvändning per m2 uppvärmd yta i  
 flerbostadshus efter uppvärmningssätt 
3.1.7 Genomsnittlig energianvändning per m2 uppvärmd yta för  
 lokaler efter uppvärmningssätt 
3.1.8 Energibesparande åtgärder i småhus vidtagna. Tusental hus 

Diagram 

3.1.1  Använda energislag i småhus, procentuell fördelning  
3.1.2  Uppvärmningssätt i flerbostadshus 
3.1.3  Uppvärmningssätt i lokaler  

Undersökning 

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 

Webbplats 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Slutlig-anvandning/Bostader-och-
service/Smahus-flerbostadshus-och-lokaler/ 

Kontaktperson 

Lars Nilsson, tfn 016-544 22 76, e-post: lars.nilsson@energimyndigheten.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

Energimyndigheten 
 
  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Slutlig-anvandning/Bostader-och-service/Smahus-flerbostadshus-och-lokaler/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Slutlig-anvandning/Bostader-och-service/Smahus-flerbostadshus-och-lokaler/
mailto:lars.nilsson@energimyndigheten.se


 
  

   13(27) 
 
  
 
 

 

3.2 Uppvärmningssätt i nyproduktionen 

Tabell 

3.2.1 Lägenheter i gruppbyggda småhus efter uppvärmningssätt  
3.2.2 Lägenheter i flerbostadshus med beslut om statligt stöd  
 efter uppvärmningssätt  

Diagram 

3.2.1  Uppvärmningssätt i nybyggda bostäder 

Undersökning 

Priser för nyproducerade bostäder 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0201 

Kontaktperson 

Malin Sundberg, tfn 08-506 941 62, e-post: malin.sundberg@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 

 
  

http://www.scb.se/BO0201
mailto:malin.sundberg@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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4 Investeringar inom byggnadssektorn 
Tabell 

4.1 Fasta bruttoinvesteringar i byggnader och anläggningar,  
 exkl. bostäder 
4.2 Näringslivets fasta bruttoinvesteringar 
4.3 Fasta bruttoinvesteringar i bostäder 
4.4 Statliga och kommunala myndigheters fasta bruttoinveste- 
 ringar i byggnader och anläggningar 

Undersökning 

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar  

Webbplats 

http://www.scb.se/NR0103 
 
Tabellpaket i Excel: 
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2011A01/Tabellpaket_arsSM2011_SNI
_2007_version_201337_NY.xls 
 
Statistikdatabasen för fasta bruttoinvesteringar efter investeringstyp, där man 
finner finare information om investeringarna, som inte finns i ovanstående 
Excelpaket: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aNR0102
T10A&rxid=5943aab7-8aba-4776-96b5-9a8fe13363a7 

Kontaktperson 

Jonas Zeed, tfn 08-506 945 32, e-post: Jonas.zeed@scb.se 

Gruppbrevlåda 

nrinfo@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 

 
  

http://www.scb.se/NR0103
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2011A01/Tabellpaket_arsSM2011_SNI_2007_version_201337_NY.xls
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2011A01/Tabellpaket_arsSM2011_SNI_2007_version_201337_NY.xls
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aNR0102T10A&rxid=5943aab7-8aba-4776-96b5-9a8fe13363a7
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aNR0102T10A&rxid=5943aab7-8aba-4776-96b5-9a8fe13363a7
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aNR0102T10A&rxid=5943aab7-8aba-4776-96b5-9a8fe13363a7
mailto:Jonas.zeed@scb.se
mailto:nrinfo@scb.se
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5 Byggnadskostnader 
5.1 Byggnadsindex 

Tabell 

5.1.1 Faktorprisindex och byggnadsprisindex för gruppbyggda  
 småhus och flerbostadshus (1968=100) 

Diagram 

5.1.1a  Faktorprisindex (1968=100) 
5.1.1b  Byggnadsprisindex (1968=100) 

Undersökning 

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 
Byggnadsprisindex (BPI) 
Konsumentprisindex (KPI) 

Webbplats 

FPI finns här: http://www.scb.se/PR0502 
BPI finns här: http://www.scb.se/PR0501 
KPI finns här: http://www.scb.se/PR0101 

Kontaktperson 

För FPI: Eva Frölander, tfn 08-506 948 60, e-post: eva.frolander@scb.se 
För BPI: Malin Sundberg, tfn 08-506 941 62, e-post: malin.sundberg@scb.se 
För KPI: Ronny Andersson, tfn 08-506 945 21, e-post: ronny.andersson@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 
 
 
  

http://www.scb.se/PR0502
http://www.scb.se/PR0501
http://www.scb.se/PR0101
mailto:eva.frolander@scb.se
mailto:malin.sundberg@scb.se
mailto:ronny.andersson@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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5.2 Byggnads- och produktionskostnader 

Tabell 

5.2.1 Genomsnittliga byggnads- och produktionskostnader för  
 lägenheter i gruppbyggda småhus 
5.2.2  Genomsnittliga byggnads- och produktionskostnader för  

 lägenheter i flerbostadshus  
5.2.3 Genomsnittliga byggnads- och produktionskostnader för  
 lägenheter i gruppbyggda småhus efter upplåtelseform 

Diagram 

5.2.1  Produktionskostnader, kronor per m2 lägenhetsarea,  
5.2.2 Genomsnittliga produktionskostnader för flerbostadshus år 2010 

efter storstadsområde/länsregion 
5.2.3 Genomsnittliga produktionskostnader för gruppbyggda småhus 

år 2010 efter storstadsområde/länsregion 

Undersökning 

Priser för nyproducerade bostäder 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0201 

Kontaktperson 

Malin Sundberg, tfn 08-506 941 62, e-post: malin.sundberg@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 

 
  

http://www.scb.se/BO0201
mailto:malin.sundberg@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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6 Bostadsfinansiering 
6.1 Kreditmarknaden i stort 

Tabell 

6.1.1 Bostadsinstitutens nyutlåning (exkl. byggnadskrediter) till  
 bostadshus  
6.1.2 Bostadsobligationer, 5 år. Månadsgenomsnitt 
6.1.3 Monetära finansinstituts utlåning fördelat på säkerhet.  
 Utestående lån vid årets slut 

Undersökning 

Finansmarknadsstatistik 

Webbplats 

För tabellerna 6.1.1 och 6.1: 
www.scb.se/FM5001 
 (Uppgifterna i tabell 6.1.1 återfinns i tabell 4.26.2 på webbplatsen.  
Uppgifterna i tabell 6.1.3 återfinns i tabell 4.11.1 och 4.11.2 på webbplatsen.) 
 
För tabell 6.1.2:  
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/ 

Kontaktperson 

Anders Nyberg, tfn 08-506 944 43, e-post: anders.nyberg@scb.se 

Gruppbrevlåda 

fmr@scb.se 

Producent 

SCB 

Statistikansvarig myndighet 

Sveriges riksbank 
 
 
 
  

http://www.scb.se/FM5001
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/
mailto:anders.nyberg@scb.se
mailto:fmr@scb.se


 
  

   18(27) 
 
  
 
 

 

6.2 Samhällets stöd till boendet 

Tabell 

6.2.1 Beviljade statliga bostadslån och räntebidragsunderlag till  
 nybyggnad 
6.2.2 Beviljade statliga bostadslån och räntebidragsunderlag till  
 ombyggnad 
6.2.6 Utgifter för räntebidrag m.m. 
6.2.7 Investeringsbidrag till nybyggnad/ombyggnad av hyres- 
 bostäder 
6.2.8 Investeringsstimulans till nybyggnad/ombyggnad av hyres- 
 bostäder och studentbostäder 

Webbplats 

Länk till sida på Boverkets webbplats 

Kontaktperson 

Ola Svensson, tfn 0455-35 30 58, e-post: ola.svensson@boverket.se 
Boverkets växel: 0455-35 30 00 

Producent och statistikansvarig myndighet 

Boverket 
 
 
 
  

http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Statistik-bidrag-i-siffror/
mailto:ola.svensson@boverket.se


 
  

   19(27) 
 
  
 
 

 

Tabell 

6.2.3 Hushåll med bostadsbidrag respektive folkpensionärer  
 med bostadstillägg 
6.2.4 Utgifter för bostadsbidrag respektive utbetalade bostads- 
 tillägg för folkpensionärer 
6.2.5 Barnfamiljer med bostadsbidrag efter antal barn 

Diagram 

6.2.1  Hushåll med bostadsbidrag respektive personer med  
 bostadstillägg 

Undersökning 

För bostadsbidrag: 
Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. 
 
För bostadstillägg: 
Bostadstillägg till pensionärer 

Webbplats 

För bostadsbidrag: 
- Referensår fr.o.m. 1994: Länk till webbsida hos Försäkringskassan 
- Referensår före 1994: Ta kontakt med Boverket för denna statistik 
 
För bostadstillägg: 
- Referensår t.o.m. 2002: Länk till webbsida hos Försäkringskassan 
- Referensåren 2003-2008: Länk till webbsida hos Försäkringskassan 
- Referensår fr.o.m. 2009: Länk till webbsida hos Pensionsmyndigheten 

Kontaktperson 

Sten Olsson, tfn 08- 786 90 00, e-post: sten.olsson@forsakringskassan.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

Försäkringskassan, Boverket och Pensionsmyndigheten 
  

http://www.forsakringskassan.se/statistik/barnochfamilj/bostadsbidrag/antalhushallefterbarn/bob_offstat1/!ut/p/b1/hZDZjqJAGIWfxQegqWKx8LJYpEoWZRW4IbiBCAgOgvL0Y08mk3R3uqfu_tR3ku8cNmEjNmmy4Zxn_fnaZNX7ncxTHgKwkCEG642qAOoaa2Wuc7zOCy8gfgHgm4fBxzxYee95tAwMGkIwh-yWjcL9ZKtXK9ewn7fMkjIrTb81wBqS81Leu1vLNAeCdJ7cmGSixdI0iOcl97h2nn3QTQEV14dc6xqpJt4Io2h5i-EY6gwzlllmEpQXp0vBi73hA3PhSQ_-klJtaw33kxAo11viE9ODZyPicswLyoOXy5D42i2pxFA_8rqQRkBNNSI989nsb99_hSQXI0DV0NkQlec9E33sK82d17e_oMhai1B34Of810H-s_eWTf4gPy3-yeGr4k-SQEasTa71kY1fGPreBbE-GwEh9cpnS6fL5JaT87BLzFnlYQP8YLQuTWAHNbDsI7S0ywNc4MrzLWCre2hP-OH15uYQuoGMMdNMjcGu2OS8q9_Gff0G3iQoQh6hBeAEEXECx4ZlICAtp4WqArt17txhiI_YPCWKv5BzHzvJjlvcaDBxsKnSE_XMoQk1MfA1MAG-O-agcx7WTq9r-ZffZqtizLE8xH3l1FZdC80mQtirJqZXd3c70vOAXMZrRyoZuXti7H2kEUVouyo3-pHrigTs-l8CKpoUzat76A1H2OhcrGxpPImhara4OPhCRFWJbj0SrVEnMP0zzdVknbVLtq2DwTDnLhmhNOLZ7DfcA60q/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/468398ec-8fd8-4e7c-8091-bd4fa2596e90/Antal_pensionsmottagare_bostadstillagg_efter_alder_1985-2002.xls?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3f26f4c1-ff6d-4a7a-ac59-172332b58a71/Bostadstillagg_mottagare_belopp_2003-2008.xls?MOD=AJPERES
http://www.pensionsmyndigheten.se/BostadstillaggTillPensionarerStatistik.html
mailto:sten.olsson@forsakringskassan.se


 
  

   20(27) 
 
  
 
 

 

7 Fastighetspriser och fastighetstaxeringar 
7.1 Fastighetsprisstatistik 

Tabell 

7.1.1 Genomsnittliga köpeskillingar och taxeringsvärden för  
 försålda småhus (permanentbostäder) 
7.1.2 Genomsnittliga köpeskillingar och taxeringsvärden för  
 försålda fritidshus 
7.1.3 Genomsnittliga köpeskillingar och taxeringsvärden för  
 försålda hyreshus med huvudsakligen bostäder 
7.1.4 Genomsnittliga köpeskillingar och taxeringsvärden för  
 försålda bebyggda lantbruksfastigheter (ej släktköp) 

Diagram 

7.1.1  Fastighetsprisindex 

Undersökning 

Fastighetspriser och lagfarter 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0501 

Kontaktperson 

Niclas Sjölund, tfn 08-506 943 42, e-post: niclas.sjolund@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
  

http://www.scb.se/BO0501
mailto:niclas.sjolund@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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7.2 Fastighetstaxeringar 

Tabell      

7.2.1 Antal taxeringsenheter, totalt taxeringsvärde och bygg- 
 nadsvärde för skattepliktig annan fastighet 

7.2.2 Antal taxeringsenheter, totalt taxeringsvärde och bygg- 
 nadsvärde för småhusfastighet (permanentbostad, typ- 
 kod 220) 
7.2.3 Antal taxeringsenheter, totalt taxeringsvärde, bostads- 
 byggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde för skatte- 
 pliktig jordbruksfastighet 

Undersökning 

Fastighetstaxeringar 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0601 

Kontaktperson 

Magnus Walestad, tfn 08-506 944 18, e-post: magnus.walestad@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 

 
  

http://www.scb.se/BO0601
mailto:magnus.walestad@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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8 Fastighetsintäkter och kostnader 
Tabell 

8.1 Intäkter och kostnader i kr/m2 totalyta för flerbostadshus  
 efter ägarkategori 
8.2 Intäkter och kostnader i kr/m2 totalyta för flerbostadshus  
 efter kommungrupp och ägarkategori år 
8.3 Genomsnittliga hyresintäkter i flerbostadshus efter ägar- 
 kategori 
8.4 Genomsnittliga hyresintäkter för bostadslägenheter,  
 lokaler respektive garage- och parkeringsplatser i flerbo- 
 stadshus efter kommungrupp och ägarkategori år 
8.5 Taxeringsvärde, skulder, räntor och räntebidrag för fler- 
 bostadshus efter ägarkategori 
8.6 Taxeringsvärde, skulder, räntor och räntebidrag för fler- 
 bostadshus efter kommungrupp och ägarkategori 
Diagram 
8.1  Kapital- och driftkostnader för flerbostadshus 

Undersökning 

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0301 

Kontaktperson 

Åsa Törlén, tfn 08-506 941 47, e-post: asa.torlen@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
  

http://www.scb.se/BO0301
mailto:asa.torlen@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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9 Boendeutgifter 
9.1 Boendeutgifter i bostadsbeståndet 

Tabell 

9.1.1 Genomsnittlig månadshyra/månadsavgift per lägenhet  
 för hyres- och bostadsrättslägenheter. Kr 
9.1.2 Genomsnittlig årshyra/årsavgift i per m2 bostadsyta för  
 hyres- och bostadsrättslägenheter. Kr 
9.1.3 Genomsnittlig månadshyra per lägenhet för hyreslägenheter. 
 Kr 
9.1.4 Genomsnittlig årshyra per m2 för hyreslägenheter. Kr 
9.1.5 Genomsnittlig månadshyra per lägenhet för hyreslägen- 
 heter. Kr 
9.1.6 Procentuell förändring av hyran per lägenhet mellan  
 januari undersökningsåret och januari året efter under- 
 sökningsåret för hyreslägenheter 
9.1.7 Procentuell förändring av hyra/avgiften per lägenhet  
 mellan januari undersökningsåret och januari året efter  
 undersökningsåret för hyres- och bostadsrättslägenheter  

Diagram 

9.1.1  Genomsnittliga årshyror/årsavgifter 
9.1.2  Genomsnittliga månadshyror 
9.1.3a  Årliga förändringar av hyran för trerumslägenheter i  
 hyresrätter, procent 
9.1.3b  Årliga förändringar av avgiften för trerumslägenheter i  
 bostadsrätter, procent 

Undersökning 

Hyror i bostadslägenheter 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0406 

Kontaktperson 

Konstantin Kalinichenko, tfn 08-506 944 97, e-post: 
konstantin.kalinichenko@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 

 

  

http://www.scb.se/BO0406
mailto:konstantin.kalinichenko@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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Tabell 

9.1.8 Genomsnittlig boendeutgift och boendeutgiftsprocent per 
hushåll samt konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet och 
per person. Efter upplåtelseform och region. Tkr 

9.1.9 Genomsnittlig boendeutgift och boendeutgiftsprocent per 
hushåll samt genomsnittligt konsumtionsutrymme per 
konsumtionsenhet och per person. Efter upplåtelseform och 
hushållstyp. Tkr 

Undersökning 

Hushållens ekonomi (HEK) 

Webbplats 

http://www.scb.se/HE0103 

Kontaktperson 

Karin Rosén-Karlsson, tfn 019-17 69 98,  
e-post: karin.rosenkarlsson@scb.se 

Gruppbrevlåda 

inkomststat@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 

Tabell 

9.1.10 Konsumentprisindex (årsmedeltal) efter typ av konsum- 
 tion (1980=100) 

Diagram 

9.1.4  Konsumentprisindex 

Undersökning 

Konsumentprisindex (KPI) 

Webbplats 

http://www.scb.se/PR0101 

Kontaktperson 

Ronny Andersson, tfn 08-506 945 21, e-post: ronny.andersson@scb.se 

Gruppbrevlåda 

kpi@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 

http://www.scb.se/HE0103
mailto:karin.rosenkarlsson@scb.se
mailto:inkomststat@scb.se
http://www.scb.se/PR0101
mailto:ronny.andersson@scb.se
mailto:kpi@scb.se
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Tabell 

9.1.11 Hushållens konsumtionsutgifter för bostad, el, gas och  
 uppvärmning 

Undersökning 

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar  

Webbplats 

http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2011A01/Tabellpaket_arsSM2011_SNI
_2007_version_201337_NY.xls 

Kontaktperson 

Jonas Zeed, tfn 08-506 945 32, e-post: Jonas.zeed@scb.se 

Gruppbrevlåda 

nrinfo@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 
 

Tabell 

9.1.12 Genomsnittlig bostadsutgift i några Europeiska länder, i procent 
av total konsumtion 

Rapport 

Housing Statistics in the European Union 2010 

Webbplats 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statisti
cal_books 

Producent 

Eurostat 

 
  

http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2011A01/Tabellpaket_arsSM2011_SNI_2007_version_201337_NY.xls
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2011A01/Tabellpaket_arsSM2011_SNI_2007_version_201337_NY.xls
mailto:Jonas.zeed@scb.se
mailto:nrinfo@scb.se
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/collections/statistical_books
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9.2 Hyror i nyproduktionen 

Tabell 

9.2.1 Genomsnittlig månadshyra i kronor per lägenhet i inflytt- 
 ningsfärdiga bostadshus med landsting, kommun eller  
 allmännyttiga företag som byggherre 
9.2.2 Genomsnittlig årshyra i kr/m2 boarea i inflyttningsfärdiga  
 bostadshus med landsting, kommun eller allmännyttigt  
 företag som byggherre 
9.2.3 Genomsnittlig månadshyra i kronor per lägenhet i inflytt- 
 ningsfärdiga bostadshus med privat byggherre 
9.2.4 Genomsnittlig årshyra i kr/m2 bostadslägenhetsyta i inflytt- 
 ningsfärdiga bostadshus med privat byggherre 
9.2.5 Genomsnittlig månadsavgift i kronor per lägenhet i inflytt- 
 ningsfärdiga bostadshus. Hus uppförda med statligt bo- 
 stadslån och bostadsrättsförening som byggherre 
9.2.6 Genomsnittlig årsavgift i kr/m2 boarea i inflyttningsfärdiga  
 bostadshus. Hus uppförda med bostadsrättsförening  
 som byggherre 
9.2.7 Genomsnittlig insats i kronor per lägenhet i inflyttningsfär- 
 diga bostadshus. Hus uppförda med bostadsrättsförening  
 som byggherre 
Diagram 
9.2.1  Månadshyra/avgift i nyproducerade flerbostadshus.  
 Lägenheter om tre rum och kök 

Undersökning 

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 

Webbplats 

http://www.scb.se/BO0404 

Kontaktperson 

Malin Sundberg, tfn 08-506 941 62, e-post: malin.sundberg@scb.se 

Gruppbrevlåda 

byggande.bebyggelse@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
 
  

http://www.scb.se/BO0404
mailto:malin.sundberg@scb.se
mailto:byggande.bebyggelse@scb.se
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10 Folk- och bostadsräkningen 1990 
Tabell 

10.1 Lägenheter efter färdigställandeår  
10.2 Lägenheter efter ägarkategori år  
10.3 Lägenheter efter lägenhetstyp och rumsenheter per lägenhet  
10.4 Lägenheter efter lägenhetstyp och färdigställandeår  
10.5 Hushåll efter hustyp och upplåtelseform 
10.6 Boende efter utrymmesstandard 
10.7 Hushåll efter utrymmesstandard 
10.8 Andel trångbodda hushåll 
10.9 Rumsenheter per boende 

Diagram 

10.1  Upplåtelseformer. Flerbostadshus 
10.2  Trångboddhet. Enligt norm 2 

Undersökning 

Folk- och bostadsräkningen 1990 

Webbplats 

http://www.scb.se/BE0205 

Kontaktperson 

Beatrice Kalnins, tfn 019-17 63 67, e-post: beatrice.kalnins@scb.se 

Producent och statistikansvarig myndighet 

SCB 
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