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Förord

Långtidsutredningen
1990 utarbetas inom Finansdepartementets strukturpolitiska enhet. I samband med utredningen har ett antal specialstudier
genomförts. Huvuddelen av dessa publiceras som bilagor till utredningens
huvudrapport.
Föreliggande bilaga har utarbetats vid statens institut för byggnadsforskning. Arbetet har samordnats av Bengt Turner. I arbetsgruppen har därutöver ingått Tommy Berger, Lars Engebeck, Urban Fransson, Lars Lundin,
Tommy Waller och Rune Wigren.
l bilagan analyseras utvecklingen på bostadsmarknaden under 1990talet. Jämfört med tidigare långtidsutredningsbilagor
om bostäder och
byggande har i denna bilaga inslaget av prognoser tonats ned. Större
utrymme ägnas i stället åt analyser av bostadsmarknadens funktionssätt.
Vidare studeras bl. a. konsekvenserna av förslagen
om reformerad inkomstbeskattning.
Ansvaret for långtidsutredningens
bilagor och för de bedömningar de
innehåller vilar på respektive författare. Av den kommande huvudrapporten framgår hur bilagorna använts i utredningens arbete.
Finansdepartementets kontaktmän har varit departementssekreterarna
Stefan Ackerby och Ingvar Linse.
Stockholm i november 1989
Lars Heikensten
Departementsråd
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Författarnas

förord

Statens institut för byggnadsforskning har tidigare för långtidsutredningen
1987 utarbetat en prognos för bygg- och anläggningssektom, Bostäder
och byggande, bilaga 8 till långtidsutredningen
1987. Vägledande för det
arbetet var ett krav att tillgodose sektorns behov av analyser av den
rådande situationen inom sektorn samt skissera den troliga utvecklingen
på tio års sikt. Arbetet var fast inlemmat i den föreställningsram
som
vägledde arbetet med långtidsutredningen
i sin helhet. Det innebar bl.a.
ett krav att sektorsstudien även skulle ge indata till de makroekonomiska
modeller som då brukades inom långtidsutredningen.
Kravet på att ge indata till utredningen i sin helhet har nu i samband
med långtidsutredningen
1990 avsevärt tonats ner. Det har fått till resultat
att denna bilaga ägnar mer utrymme åt analyser av rådande problem på
bostadsmarknaden än åt mekaniska prognoser. Samtidigt tonas karaktären av konsekvensanalys ner genom att de prognoser och framtidsbedömningar som görs även prövar andra alternativ än de som bildar långtidsutredningens centrala utgångspunkter.
I den tidigare bilagan pekades fyra områden ut, som skulle ägnas en
noggrannare studie än vad som tidigare varit brukligt: den framtida ombyggnads- och reparationsverksamheten,
behovet av investeringar i infrastrukturen, sysselsättningsetfekter av byggandet samt bostadssubventionemas statsñnansiella konsekvenser.
I denna bilaga förstärks analyserna på ytterligare områden: rådande
trender inom institutionsboendet
arbetas in i prognoserna, avgångarna
analyseras närmare och den datoriserade efterfrågemodell som använts
vid tidigare prognoser har förbättrats avsevärt. Dessutom görs för första
gången en regionalisering av bostadsbyggnadsprognoserna. Stor möda ägpå bostadsnas åt analyser av boendemönster och subventionsfördelning
marknaden. Den analysen följs upp i samband med att konsekvenserna av
förslagen från utredningarna om reformerad beskattning analyseras. l det
sammanhanget analyseras även de statsfmansiella effektema. Slutligen
beskrivs i bilagan troliga effekter av en subventionsminskning
på en hyresmarknad med bruksvärdesprövning.
Arbetet har genomförts av en projektgrupp på institutet. De deltagande
forskarna, och deras respektive ansvarsområden har varit,
Tommy Berger, fördelningsstudier,
analyser av skatteutredningamas
förslag
Lars Engebeck, övrigt byggande och anläggningar
Urban Fransson, efterfrågeanalyser och nybyggnadsprognoser
Lars Lundin, institutionsboende,
avgångsanalyser

ombyggnadsprognoser,
Bengt Turner,
subventionsstudier
Tommy Waller, datorsimuleringar
Rune Wigren, regionala analyser
Arbetet har samordnats av Bengt Turner.
Gävle den 27 oktober 1989
Bengt Turner

hyressättningssystemet

och

l

Sammanfattning

1990 syftar till att beskriva den
Denna bilaga till långtidsutredningen
nuvarande situationen på bostads- och byggmarknaden, med tonvikt lagd
på den förra marknaden. Merparten av skriften ägnas en beskriving och
analys av den rådande situationen på bostadsmarknaden, och hur denna
kommer att påverkas av aktuella förslag till förändrade skatte- och finansieringsregler. Bilagan innehåller emellertid även prognoser för utvecklingen fram till år 2000. Dessa prognoser tar sin utgångspunkt både i den
nuvarande situationen och i en situation som skulle följa av förändringar i
de rådande institutionella förutsättningarna.
Skriften inleds med en allmän beskrivning av bostadsmarknadens säroch former för prisbildningen.
art, efterfråge- och utbudsförhållanden
förhållanden
till
relateras sedan
de aktuella bostadspolitiska målDessa
fördelning
och bostadsutgiftemas
sättningarna. Bostadskonsumtionens
beskrivs med stöd av en modell som baseras på data från SCBs Bostadsoch hyresundersökning. Bostadsutgiftemas sammansättning i olika upplåtelseformer redovisas. l detta sammanhang görs också en första redovisning av bostadssubventionemas fördelning mellan hushåll i olika upplåtelseforrner och med olika inkomstsituation.
Kapitel 3 ägnas åt prognoser för bostadsmarknaden. De baseras alla på
tre olika makroekonomiska scenarier för bostadsmarknaden. Huvudalternativet utgår från en tillväxt i disponibel inkomst över prognosperioden på
2 procent per år fram till år 2000 som är vårt slutår. I ett högtillväxtaltemativ utgår vi från en tillväxt i disponibel inkomst på 2.7 procent, och i ett
i disponibel inkomst
är i stället nolltillväxt
extremt lågtillväxtaltemativ
utgångspunkt.
Med hjälp av en datorbaserad prognosmodell analyseras den hushållsbildning som följer av befolkningsprognos
och ekonomiska antaganden
för
hushållsbildning.
Till grund för hushållsstrukturen
den
kända
samt
officiella
nettoinvandringen
kommer
ligger
antaganden
att
om
prognosen
att sjunka från dagens 30000 till en antagen omfattning på ll 000 per år.
Vi antar också att institutionsboendet
avtar från dagens nivå på 90000 till
cirka 74000 år 2000.
antagande om en tillväxt i disponibel inkomst
Med huvudalternativets
på 2 procent följer en tillväxt på 25000 hushåll per år under perioden
Vid 2.7 procents tillväxt i disponibel inkomst tillkommer
1990-2000.
slutligen, tillkommer
29000 hushåll per år. Vid nolltillväxtalternativet,
endast 19000 hushåll per år. Variationen beror på att hushållsbildningen
är inkomstkänslig. I samtliga fall koncentreras tillväxten på enpersonershushåll, vilket samtidigt medför en ökad efterfrågan på smålägenheter.

Det utesluter emellertid inte en samtidig efterfrågan på större lägenheter,
särskilt mot slutet av perioden.
En analys av avgången av bostäder för fram till ett antagande om att
6 000 småhus och l l 500 lägenheter i flerbostadshus kommer att försvinna
ur bostadsbeståndet varje år fram till år 2000.
Nybyggnadsbehovet varierar med de antaganden som görs om den ekobör 63 000 lägenheter producenomiska utvecklingen. I huvudaltemativet
perioden
1990-2000.
bör
varje
under
l högtillväxtaltemativet
år
ras
73 000 lägenheter produceras per år medan endast 37 000 lägenheter per år
under samma period. Särskilt
behöver produceras i nolltillväxtalternativet
i det senare alternativet sker en markant förskjutning mot smålägenheter.
Prognosen för den framtida ombyggnadsverksamheten blir osäker, eftersom regelsystemet just har lagts om, och effektema av detta ännu inte är
kända. Prognosen pekar emellertid på en fortsatt verksamhet i något
minskad omfattning: cirka 25 000 lägenheter per år i lägenheter med hyreseller bostadsrätt, och en ökning på 2.7 procent per år för ombyggnadsinvei
steringar i småhus med äganderätt. Ny- och ombyggnadsinvesteringarna
fram
till
år 2000.
fritidshus förväntas öka med 2.7 procent per år
Kapitel 3 avslutas med en analys av de statsfmansiella konsekvenserna
av de olika prognosutfallen. I samtliga fall kommer räntebidragen att stiga
stiger de från nuvarande 15 miljari reala termer. l högtillväxtaltemativet
der kronor 1987 års priser till drygt 34 miljarder är 2000. l huvudaltemativet uppgår räntebidragen till 31 miljarder år 2000, medan nolltillväxtalternativet medför räntebidarg på drygt 20 miljarder år 2000. Beräkningarna baseras på ll procents ränta och en intlationstakt på 6 procent. Om
inflationstakt och ränta kan minskas
med bibehållen realränta - minskar ökningstakten i räntebidragen markant.
De statsfmansiella effekterna av småhusägamas avdragsrätt blir allt
mindre under perioden. Sammantaget förväntas de minska med cirka 3
miljarder kronor under prognosperioden. Orsaken är att prognoserna anger en kraftigt minskad småhusandel i nyproduktionen.
Bostadsbidragen förväntas vara konstanta i reala termer över prognosperioden.
I kapitel 4 beskrivs en bostadsmarknad med minskade subventioner.
Med utgångspunkt i en teoretisk diskussion om bostadssubventionernas
effekter, görs en empirisk beskrivning av subventionernas fördelningseffekter vid det nu existerande systemet. Det konstateras att den samlade
i huvudsak är neutral. Höginkomsttaeffekten av bostadssubventionerna
subventionerna
Detta
får
andel
av
som låginkomsttagama.
gare
samma
mönster gäller både inom och mellan upplåtelseformerna, och även inom
skilda hushållstyper.
Det nya skatteförslaget, som utarbetats av bl. a. utredningen om reforRINK,
merad inkomstbeskattning
presenteras i de aspekter som berör
bostadsmarknaden. En huvudeffekt är att bostadskostnaderna ökar, som
Ökningen beskrivs i modellerna som
en följd av minskade subventioner.
årlig
prisökning
under perioden. Kombinerat med vårt
en l,5-procentig
för tillväxt i disponibel inkomst, föranleder detta en revihuvudalternativ
dering av nybyggnadsprognosen. Nybyggnadsbehovet i vårt huvudaltemativ sjunker till 54000 lägenheter per år.

Det minskade nyproduktionsbehovet
medför att räntebidragen år 2000
har minskat med 6,5 miljarder kronor i 1987 års prisnivå, jämfört med
huvudalternativet
i det nuvarande skatte- och finansieringssystemet. Den
statsfinansiella belastningen av ränteavdragen antas år 2000 bli l l,8 miljarder med det nuvarande systemet, att jämföra med det nya skatteförslaget där skatteffektema år 2000 antas vara nere i 6,7 miljarder kronor.
I ett sista avsnitt beskrivs fördelningseñekterna
av skatteutredningens
forslag. Det konstateras att bostadsutgiftema i genomsnitt stiger med 13
procent. Den största Ökningen i absoluta tal äger rum i äganderättssektom,
bl. a. som en följd av reducerad marginalskatt vid ränteavdrag. Hushållen
kompenseras emellertid av minskad skatt, som en följd av sänkta skattesatser. Nettoeffekten av minskad skatt och ökad bostadsutgift synes främst
och särskilt de i hyres- och bostadsrätt.
gynna höginkomsttagama
Bostadssubventionema,
är
neutrala i nuvarande system, får i det nya
som
förslaget samma fördelning, fast på en lägre nivå.
l kapitel 5 genomförs en regional analys av nybyggnadsprognosens regionala konsekvenser. Det konstateras, med hjälp av prognoser för den framtida sysselsättningsutvecklingen,
fördelad på A-regioner, att bostadsbyggnadsbehovet i olika regioner i stort svarar mot de olika regionemas bostadsbestånd och mot den nyproduktion
som ägt rum under senare år.
simuleringar av de olika alternativen för ekonomins utveckling visar dock
mindre nybyggnadsbehovet är, dessto större kommer storstädemas
att
andel av denna produktion att bli.
l kapitel 6 diskuteras en hyresmarknad med minskade subventioner.
Redogörelsen inleds med en redogörelse för det nuvarande systemets
konstruktion och effekter på hyresnivå och hyresfordelning. Slutsatsen är
att även om det finns tendenser till marknadsanpassning av hyressättningen, sker denna slumpvis, och är starkt beroende av de styrkeförhållanden
som råkar råda i olika kommuner. Det förefaller emellertid finnas en
utveckling mot ökad marknadsanpassning på grund av de krav som ombyggnadsverksamheten ställer.
En subventionsminskning
ökar hyresnivåema, och förutsätter en ökad
marknadsanpassning, om inte nyproduktionsvolymen
skall sjunka alltför
kraftigt. Om så sker, kommer detta att missgynna de privata fastighetsägamas möjligheter till nyproduktion. Det är emellertid osäkert om parterna på hyresmarknaden kommer att vara villiga att låta det äldre beståndet
eftersom det
vara med och betala de allt högre nyproduktionskostnadema,
är vad marknadsanpassningen i realiteten kräver.
I en bilaga presenteras prognoser för allt övrigt byggande, dvs byggnadsoch anläggningsinvesteringar.
Det visar sig att de olika scenariema för den
nationella ekonomiska utvecklingen ger helt skilda resultat for denna
stiger investeringarna bara
sammansatta sektor. I nolltillväxtaltemativet
från 54,5 miljarder till 59 miljarder kronor i 1987 års priser, medan
högtillväxtaltemativet
ger en ökning till 85.7 miljarder kronor år 2000.
Prognoserna visar således på det starka konjunkturberoende
som finns
inom denna sektor.
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Allmän

beskrivning

av

bostads-

marknaden

Bostadsmarknaden uppvisar en rad egenskaper, vilka gör att den skiljer sig
från de flesta andra marknader. Det gäller
ex. bostadens varaktighet,
dess komplexitet och dess politiska och sociala innebörd. Dessa egenskaper är inte unika för bostadsmarknaden, men det förhållande att så många
av dem är betydelsefulla samtidigt, gör bostadsmarknaden unik. Av extra
intresse är också att marknaden kan uppvisa sådana egenskaper att det inte
är självklart att den traditionella
marknadsmodellen
kan användas invändningsfritt.
Förekomsten av potentiella marknadsmisslyckanden
ger
vid handen att "second-best-lösningar
kan uppstå, varför det finns argument för offentliga ingrepp i marknaden.
Vi skall ge en beskrivning av bostadsmarknaden genom att ange några
av bostadens egenskaper, samt några imperfektioner på marknaden. Vidare beskrivs den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken. l kapitlet
finns också en kortfattad empirisk belysning av boendemönstret och bostadsutgiftemas fördelning.

Bostadsmarknaden
Genom att bostaden konsumeras eller något annorlunda uttryckt: utbjuder bostadstjänster
under lång tid 50- 100 år, kommer utbudet på
bostadsmarknaden att till absolut störst del bestå av äldre bostäder, medan
nyproduktionen
kommer att utgöra en relativt liten del av ett enskilt års
totala utbud. Bostadsmarknaden utgör m.a. o. en typisk bestånd-flödesmarknad. Det innebär bl. a. att en måttlig efterfrågeförändring
på bostadsmarknaden kan få mycket kraftiga genomslag på byggmarknaden, vilket
skapar en särskild form av osäkerhet i producentledet.
Bostadens långa varaktighet innebär också att det kan vara nödvändigt
i ett intertemporalt
perspektiv. Höga
att betrakta bostadskonsumtionen
initiala utgifter för äganderätt kan vara acceptabla i ett hushålls kalkyl, om
det innebär låga utgifter på sikt. Bostadskonsumtionen
i en statisk analys
kan därmed bli antingen över- eller underskattad beroende på var hushållet befinner sig i en boendekarriär.
Varje enskild bostad kan betraktas som en kombination av en rad olika
egenskaper som yta, antal rum, läge, upplåtelseform m. m. I åtminstone ett
avseende är varje bostad unik, i och med att det inte kan finnas ytterligare
en bostad på exakt samma plats. Att olika bostäder lämpligen karakteriseras med en viss mix av egenskaper är ett tecken på att det är dessa
egenskaper som är de egentliga nyttobärarna, och inte bostaden i sig.
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Detta synsätt innebär också att bostäder med olika mix, om det samtimellan dessa, kommer att utgöra olika
digt finns substitutionsmöjligheter
delmarknader. Vi pratar därför knappast om en bostadsmarknad, utan om
en rad olika marknader. Dessa kan särskiljas via exempelvis fysiska attribut, geografiskt läge eller juridiska förhållanden.
En stor del av ett enskilt hushålls budget upptas av bostadskonsumtion,
samtidigt som bostaden antas medföra en rad positiva effekter för individen. Den utgör inte bara ett skydd utan är väsentlig för individens totala
levnadsvillkor.
Denna egenskap utgör grunden till att bostaden i Sverige
närmast betraktas som en social rättighet, och även som en av hörnstenarEn omfattande reglering av bostadsna i den svenska välfárdsmodellen.
marknaden har därigenom ansetts vara nödvändig. Regleringen omfattar
såväl ren lagstiftning som diverse ekonomiska incitament. Dessa incitament har utformats för att påverka både efterfråge- och utbudssidan.
synsätt utgör ett politiskt motiv för ingrepp i
Detta patemalistiska
i marknaden.
marknaden. Det finns också andra skäl för interventioner
Ett sådant skäl är förekomsten av osäkerhet på utbudssidan. Osäkerheten i
den framtida avkastningen på en bostadsinvestering ger upphov till för
Orsakerna till osäkerheten är investeringens
låga bostadsinvesteringar.
i kombination
med avsaknaden av
långa varaktighet och irreversibilitet,
Följden blir överefterfrågan eller höga priser.
en försäkringsmarknad.
Denna ineffektivitet uppstår oberoende av om osäkerheten är av subjektiv eller objektiv natur. Den subjektiva osäkerheten kan betraktas som
bristande information, men eftersom information utgör en kollektiv vara,
kommer den fria marknaden att tillhandahålla för lite information efterfrån välfärdsekonomin
vet att kollektiva varor inte utbjuds i
som
tillräcklig omfattning på en fri marknad.
och flyttTransaktionskostnader
som sökkostnader, kontraktskostnader
uppstår på marknakostnader är andra faktorer som gör att ineffektivitet
den. Närbesläktat är också att bostaden är unik, ligger i ett visst område
osv., vilket gör att en fastighetsägare kan komma i en monopolställning
ta ut en högre hyra än vad
gentemot en hyresgäst, och följdaktligen
fastighetsägaren kan göra för att få en ny hyresgäst.
kan ge uppDessa olika former av potentiella marknadsmisslyckanden
hov till icke-optimala lösningar, varför det inte kan tas för givet att en
lösning som nås via offentliga ingrepp är underlägsen en marknadslösning.
Oberoende av tilltron till de offentliga lösningarnas effektivitet, kan det i
alla fall konstateras att bostadsmarknaden erbjuder speciella förhållanden
för analys och policyfrågor, och där svaren är långt ifrån självklara.

Svensk

bostadsmarknad

I Sverige fanns det 1985 ca 3,9 miljoner bostäder, vilka var fördelade på
2,1 miljoner bostäder i flerbostadshus och 1,8 miljoner bostäder i småhus.
Ägare till dessa knappa 4 miljoner bostäder är främst allmännyttiga bostadsföretag, ca 800 000 bostäder, bostadsrättsföreningar,
ca 600 000, och
enskilda personer, ca 2000000 tabell 2.1. Juridiska personer äger ca
300000 och stat och kommun äger tillsammans ca 100000.
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Tabell 2.1. Ägarkategorier
Agarkategori

Småhus

Flerbostadshus

Samtliga

6291
27514

3848
52823

10137
80337

Stat
Kommun
Allmännyttigt
bostadsföretag
Bostadsrättsförening
Enskild person
Annan ägare

37 731

789 121

826 852

47355
1634951
22 308

576468
369317
293 335

623823
2004 268
315643

Totalt

1776150

2084912

3861062

Källa: FoB85, del

tabell

Bostäder upplåts i huvudsak med tre olika dispositionsformer
- äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Äganderätt och hyresrätt är ungefär lika
vanligt, och omfattade 1985 ca 1,5 miljoner bostäder vardera 41 °/0respektive 45
av alla bostäder, medan ca 0,5 miljoner bostäder uppläts med
bostadsrätt 14%.
Som dispositionsform
betraktat påminner bostadsrätt
mer om äganderätt än hyresrätt, varför hushållen som äger
sin bostad är
i majoritet. Andelen individer som bor i "ägd" bostad är ännu större,
eftersom hushållsstorlekama är större i äganderätt än i hyres- och bostadsrätt.
Äganderättssektom utgörs enbart
av småhus, medan de andra sektorerna utgör en blandning av flerbostadshus och småhus. Flerbostadshusen
dominerar dock
89% av hyresrättema och 92% av bostadsrätterna
återfinns i flerbostadshus.
Bostadsrättsföreningar
kan indelas i rikskooperativa
och övriga föreningar. De rikskooperativa föreningarna utgörs
av HSB och Riksbyggen,
medan övriga utgörs av privata bostadsrättsföreningar
och av bostadsföreningar.
Bostäder med hyresrätt upplåts av privata fastighetsägare enskilda och
juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag.
Nyproduktionen
omfattade 1988 ca 40000 bostäder, och under 1989
beräknas ca 50 000 byggas. Nybyggnation omfattar i dag
en dryg procent
av hela bostadsbeståndet. Detta innebär ändå en ökning av nyproduktionen under de senaste åren. Främst är det byggandet
av bostäder i
flerbostadshus som har ökat
både i antal och andel, och i denna
produktion utgör de allmännyttiga bostadsföretagen och bostadsrättsföreningarna de dominerande ägarkategoriema.

Institutionella

marknadsförhållanden

Med en förenklad uppdelning i marknadsformer kan
betrakta marknader antingen som oreglerade eller som reglerade. Inom båda dessa marknadsformer kan den som önskar dispositionsrätten till
en bostad antingen
köpa eller hyra den. Dessa tvâ dimensioner kan ordnas i ett enkelt schema,
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där det är möjligt att inordna de tre huvudtypema
som förekommer i Sverige.

av dispositionsforrner

Tabell 2.2. ldealtyper av sätt att få tillgång till bostadoch marknadsform
Sätt att tillgång
till bostad
Köpa
Hyra

Marknadsfonn
Oreglerad

Reglerad

1

2

3

4

Både vid ägande- och bostadsrätt köps dispostionsrätten, men vid äganderätt kommer man som köpare också att äga bostaden betraktat som
fysiskt objekt. Köpen i äganderättssektom försiggår i princip på en oreglerad marknad. Undantaget är att en byggherre för att få statliga lån, måste
Vidare överlåtelser sker dock på en
sälja till produktionskostnadspris.
oreglerad marknad. Äganderätt återfinns i huvudsak i ruta 1 i tabellen
ovan, men också i ruta
Bostadsrättsinnehavaren
äger inte sin bostad, utan har en dispositionsfår den första innhavaren genom att
rätt till en bostad. Dispositionsrätten
kan
Denna dispositionsrätt
erlägga en insats till bostadsrättsföreningen.
innehavararen sedan överlåta fritt, förutom att Föreningen måste godkänna den nya innehavaren.
När det gäller möjligheten att få tillgång till dispositionsrätten påminner
bostadsrätten om äganderätten, varför bostadsrätt kommer att återfinnas i
för
samma rutor l och 2. Den första upplåtelsen är reglerad, och priset
komma
över
kan
bostadsrätten, insatsen, är administrativt
satt. Man
en
eller
bostadsrättsförening,
förstaupplåtelse via kö hos en rikskooperativ
Den
genom att man är med och bildar en privat bostadsrättsförening.
bostadsrättsföreningar,
har
inom
nyproduktionen
formens
andel
av
senare
varit relativt obetydlig under 1970- och början av 1980-talet. Under 1987
I antal
och 1988 utgjorde de däremot en dryg tredjedel av nyproduktionen.
innebar det 3 700 bostäder 1987 och 5000 1988.
Efter den första upplåtelsen är vidare uplåtelser fria, och dispositionsrätten blir föremål för handel på en oreglerad marknad. Vissa undantag görs
inom HSB, där man i en del fall inte tillåter fria priser under de tre första
åren.
Hyresrätten återfinns endast i ruta 4. Den är reglerad i flera avseenden.
Dels finns en reglering av hyromas nivå, dels regleras det sätt på vilket
man får tillgång till bostaden.
För hyressättningen gäller att den inte fastställs fritt på marknaden, utan
via förhandlingar inom ett särskilt hyressättningssystem - bruksvärdesystemet - där de allmännyttiga bostadsföretagen spelar en ledande roll för
allmännyttien detaljerad genomgång se kapitel 6. Grundtanken är att de
efter att nå
bara
strävar
de
dessutom
prisledande
och
företagen
är
att
ga
Hyroma bestäms i allmännyttan så att företagen
full kostnadstäckning.
inte ger någon vinst, vilket i många fall medför överefterfrågan, då hyran
sätts under marknadsnivån.
medför att likvärdiga
Bruksvärdesprincipen

bostäder skall ha samma
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hyra, varför det inom företagets bestånd förekommer en omfördelning, så
att det äldre beståndet delvis betalar det yngre beståndets kapitalutgifter
pooling.
För de privata hyresrättema gäller att de skall ha samma hyra
som en likvärdig bostad i allmännyttans bestånd.
Tillvägagångssättet för att
tillgång till en bostad sker på olika sätt.
Oberoende av vilken upplåtelseform som är aktuell, kan en förmedlare
vara inblandad. För äganderätt och bostadsrätt handlar det då ofta om en
mäklare. När ett hushåll får tillgång till en hyresrätt, är det ganska vanligt
istället fungerar som förmedlare. Det behöver
att en bostadsförmedling
dock inte röra sig om en kommunal bostadsförmedling, eftersom kommuOm kommunen skall ha
nen inte är skyldig att ha bostadsförmedling.
kommunal bostadsförmedling, liksom vilken ambitionsnivå som förmedlingen skall ha, avgör kommunen. Den enda skyldighet kommunen har, är
att lämna information om möjligheterna att skaffa bostad inom kommunen. 1981 var det ca 2/3 av de större kommunerna mer än 30000 inv,
Andelen i små kommuner var
som hade kommunal bostadsfönnedling.
dock betydligt lägre.
Att en kommun valt att sköta bostadsförmedlingen,
innebär inte att
förmedlingen behöver vara särskilt aktiv. Det behövs bostäder att förmedlas och de skall förmedlas efter några kriterier. Det finns olika möjligheter
att få tillgång till bostäder att förmedla, men kommunen behöver inte
utnyttja sig av dessa. Inte heller ställs några särskilda krav på anvisningsprinciper, utan ex. enbart kötid är fullt acceptabelt.
Att få tillgång till en hyresrätt via en bostadsförmedling utgör dock bara
ett sätt. Byten mellan hushåll är en annan möjlighet. Att själv skaffa sig
bostad genom sitt sociala nätverk är ytterligare en möjlighet. Hur vanliga
de olika metoderna är, varierar antagligen mellan olika områden. Det
finns få studier på hur hyresrättsinnehavare har fått tillgång till sin bostad,
men en har gjorts för Stockholms innerstad Borgegård och Siksiö, 1989. I
den studien var byten mellan enskilda hushåll den vanligaste formen för
att få tag i en bostad. Näst vanligast var att ha utnyttjat sitt sociala nätverk
kontakter direkt med värdarna, släktingar och bekanta. Nästan vart
femte hushåll hade fått tillgång till sin bostad via bostadsförmedlingen.
Även på
en så speciell marknad som Stockholms innerstad har alltså
bostadsförmedlingen
varit betydelsefull för fördelningen av bostäder. Det
verkat därför rimligt att anta att på marknader med mycket nybyggande,
kommer bostadsförmedlingens roll att vara betydligt större.

Prisbildning
Genom att en bostad kan leverera tjänster under längre perioder, blir
jämförelsen med andra varumarknader
inte helt analog. l princip sker
dock prisbildningen på en oreglerad bostadsmarknad på samma sätt som
på andra marknader, dvs. genom samspel mellan utbud och efterfrågan.
Efterfrågans storlek kan anses vara bestämd av demografiska och ekonomiska faktorer. De demografiska faktorerna utgörs
ex. av befolkningens
storlek och ålderssammansättning,
hushållsstorleken och dess geografiska

2 l 9-924
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spridning. Ekonomiska faktorer är ex. inkomstnivån och inkomstfördelningen, liksom priser på olika bostäder och priser på andra varor.
Utbudet av bostadstjänster är direkt beroende av bostadsbeståndets
storlek och sammansättning. Förändringar av bostadstjänster uppkommer
därför genom förändringar i beståndet. Dessa utgörs av nybyggnad, rivning och omvandling. Nybyggnation är den förändringsform som vanligen
tar längst tid, medan omvandlingar kan påverka utbudet av bostadstjänster betydligt snabbare.
existerar det en faktisk eller
För den oreglerade bostadsmarknaden
sådan att balans mellan efterfrågan och utbud
hypotetisk prisstruktur,
råder. En förändring på en marknad i jämvikt, t.ex. i form av en ökad
efterfrågan, leder till att priset på bostadstjänster stiger, eftersom utbudet
på kort sikt är mer oelastiskt än på lång sikt. De vinstutrymmen
som
uppstår fungerar som incitament för de vinstmaximerande fastighetsägarna att öka utbudet och ett ökat byggande blir resultatet av detta. På längre
sikt anpassas utbudet så att ny jämvikt uppkommer mellan utbud på kort
och lång sikt och efterfrågan.
När marknaden befinner sig i jämvikt, råder paritet mellan olika bostäder, dvs. likvärdiga bostäder betingar samma pris/hyra. Att paritet råder
innebär dock inte att lägenheter som är byggtekniskt lika och av samma
storlek nödvändigtvis måste kosta lika mycket. Bostädemas storlek och
tekniska kvalitet utgör bara ett par av de egenskaper hos bostaden som
värderas av hushållen.
Olika bostäder utgör delvis substitut för varandra, samtidigt som de kan
grupperas på ett sådant sätt att de kommer att utgöra olika delmarknader.
Ett samband råder mellan dessa delmarknader. Låt oss anta två delmarkflerbostadshus upplåtna med hyres- respektive bostadsrätt. En
nader
ökad efterfrågan på hyresrätt leder på kort sikt till en prisökning på
hyresrätt, eftersom utbudet på kort sikt är relativt oelastiskt. Den nya
varför
prisnivån kommer att ligga över den långsiktiga jämviktsnivån,
incitament för ett ökat byggande uppstår. På marknaden för bostadsrätt
har relativpriset på bostäder sjunkit genom de högre priserna på hyresrätt.
Det medför att efterfrågan på bostadsrätt ökar genom att en del av efterfråDetta
leds över till bostadsrättsmarknaden.
gan på hyresrättsmarknaden
medför en ökning i priserna på bostadsrätt vilket också utgör incitament
för ett ökat utbud av bostadsrätt. I och med detta sjunker relativpriset på
hyresrätt och en del av efterfrågan på bostadsrätt leds tillbaka till hyresrättsmarknaden.
På detta sätt fortgår processen till dess att ett nytt
jämviktsläge inställer sig, vilket kännetecknas av att både hyresrätts- och
har ett större utbud och en högre prisnivå än vid
bostadsrättsmarknadema
den ursprungliga tidpunkten. Substituerbarheten mellan marknaderna leder alltså till att i detta fall även efterfrågan på bostadsrätt har ökat trots
att den initialt ökade efterfrågan enbart var riktad mot hyresrätt.
Exemplen ovan på den oreglerade marknadens funktionssätt, gäller i
viss utsträckning för den svenska bostadsmarknaden. Om vi bortser från
trögheter som flyttkostnader och liknande, fungerar äganderättsmarknapå detta sätt. Det är
den och en stor del av bostadsrättsmarknadema
möjligt att inkludera olika trögheter i modellen och på så sätt få den mer
Hyresrättsmarknaden
realistiskt. Det ändrar inte modellen principiellt.

däremot avviker markant. På denna har
som nämnts, allmännyttan en
prisledande roll och i allmännyttan tillämpas en annorlunda prissättning.
Vi ska visa på vilket sätt prisbildningen
kan komma att avvika genom
detta från den rena marknadsmodellen.
Vad händer vid en ökad efterfrågan
Med ett nästan helt oelastiskt
utbud på kort sikt, kommer hyran att vara i stort sett oförändrad i det
allmännyttiga
bostadsföretaget. Detta uppkommer genom att företaget
enbart strävar efter självkostnadstäckning,
och då sätter hyran lika med
genomsnittskostnaden.
Genomsnittskostnaden
stiger nämligen inte lika
kraftigt som marginalkostnaden.
Inte heller de privata fastighetsägarna
kommer att höja hyrorna eftersom allmännyttan är prisledande. Ett efterfrågeöverskott blir resultatet.
Att hyrorna hålls nere uppskattas säkerligen av de hushåll som redan har
bostad, medan de hushåll som inte har bostad, men är beredda att betala
de högre hyrorna, och inte kan få tillgång till någon bostad, är mindre
nöjda. De trögheter som uppkommer för omflyttning gagnar inte någon.
Eftersom det inte uppkommer några ökade vinster för bostadsföretagen,
finns inte heller detta som incitament för att öka utbudet. Den långsiktiga
anpassningen kommer därför att ske långsammare.
Om efterfrågan minskarnblir resultatet outhyrda bostäder vid den aktuella prisnivån. Det kan också medföra att företaget kommer att gå med
förlust. Eftersom det allmännyttiga bostadsföretaget har krav på full kostnadstäckning, behöver det höja hyrorna för att täcka alla sina kostnader.
Höjningen av hyrorna medför att efterfrågan kommer att minska ytterligare med påföljande behov av ytterligare hyreshöjningar. Detta fortgår tills
företaget har nått en ny situation med full kostnadstäckning.
Detta
jämviktsläge kännetecknas av att hyran är högre och jämviktskvantiteten
är lägre än i utgångsläget. Vid en ren marknadslösning hade priset istället
blivit lägre och jämviktskvantiteten
varit i stort oförändrad. Att resultatet
istället blir i stort sett det motsatta, beror på att företaget kan utnyttja sin
monopolställning
på marknaden för att
full kostnadstäckning eller
åtminstone minimera sina förluster.
På längre sikt kommer hyran dock
att sjunka, eftersom företaget kan anpassa sitt bestånd till de nya efterfrågeförhållandena.
Förekomsten av allmännyttiga bostadsföretagen påverkar också samspelet mellan olika delmarknader. Den process som beskrevs ovan mellan
hyresrätts- och bostadsrättsmarknaderna,
blir annorlunda när den ena
marknaden är reglerad. Effekten på priserna på den reglerade respektive
oreglerade marknaden genom att en delmarknad är reglerad, har studerats
av ex. Marks l984a, b och Fallis och Smith 1984. De resultat man
redovisar är att den reglerade marknaden, som väntat, uppvisar ett lägre
pris vid en reglering än i avsaknad av reglering. Men man finner också att
den oreglerade marknaden har högre priser än vad som hade varit fallet
vid frånvaro av regleringar. Det innebär alltså för den process som vi
beskrivit ovan, att en ökad efterfrågan på reglerade
lägenheter med
hyresrätt, ger högre priser i bostadsrätt och att detta pris kommer att ligga
över det jämviktspris som blev resultatet på den helt oreglerade marknaden.
Vi har här kort tagit upp effekter på prisbildningen av att olika bostäder
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utgör substitut för varandra, liksom effekter av regleringar. Avsikten har
varit att med enkla exempel peka på några svårigheter vid analysen av
bostadsmarknaden. En utförligare diskussion och analys kring prisreglering kommer att göras i kapitel

Svensk

bostadspolitik

De grundläggande målen för den svenska bostadspolitiken har i stort sett
varit desamma under hela efterkrigstiden. Det uttrycks i Bostadskommithärav är att samhällets bostadförsörjténs delbetänkande: Innebörden
ning skall möjliggöra för alla människor att skaffa sig goda bostäder i goda
bostadsmiljöer till rimliga kostnader. Statsmaktema har betonat att de
bostadspolitiska åtgärderna framför allt bör sikta till att stärka de svagare
SOU 1984:35 sid 1. Denna övergripande skrivgruppernas ställning.
har
mål vad avser dels bostadskonsumtionens
ning innebär att man
omfattning och kvalitet, dels bostadskostnadema.
På l940-ta1et, under arbetet med Bostadssociala utredningen, grundlades tanken att de bostadspolitiska åtgärderna inte bara skulle ses kortsiktigt. Åtgärderna skulle inte utgöra begränsade insatser för att komma
tillrätta med akuta problem, utan de skulle få rollen att förbättra bostads1979, sid 23. Bostadsstandarförhållandena i stort Johansson-Karlberg,
den bedömdes som alltför låg i förhållande till levnadsnivån i övrigt och
därmed behövdes en allmän höjning av bostadsstandarden. Dessa tankar
omfattning, har resulterat i målet om god boom bostadskonsumtionens
stadsstandard. Det bostadsutrymme olika hushåll har ansetts behöva, har
Omfattningen av
resulterat bl.a. i utformandet av trångboddhetsnormer.
trångbodda hushåll, liksom andelen moderna bostäder, har sedan utgjort
en indikation på den resursinsats som krävts för uppnå målsättningen om
att hushållen skall ha tillgång till goda bostäder.
Vid utformandet av målen för bostadskostnadema, är det huvudsakligen två frågor som beslutsfattarna har varit tvungna att ta ställning till:
vilka kriterier skall gälla för bostadskostnademas nivå, och hur skall de
1981, sid 14.
fördelas Lundqvist,
har formulerats som att bostaden
Målet om bostadskostnadsnivån
är dock inte
skall betinga ett rimligt pris. Vad som avses med rimligt,
helt självklart. I olika utredningar och vid olika tidpunkter har det också
definierats olika. På slutet av 1940-talet avsågs med rimlig bostadskostnad, att bostaden kostade ungefär 20 procent av en genomsnittlig industriarbetarinkomst.
Om detta var före eller efter skatt, framgick dock inte.
Under 1970-talet ändrades dock innebörden av rimlig, och istället uttrycks
borde kunna betala sina bostadskostnadet som att en genomsnittsfamilj
der utan bostadsstöd.
När det gäller bostadskostnademas fördelning har målet varit att de
skall fördelas rättvist. Under slutet av 1960-talet konkretiserades rättvisemålet med att likvärdiga bostäder borde kosta lika mycket. Denna rättvisa
skulle också bestämmas objektivt, dvs man skulle inte ta hänsyn till
enskilda konsumenters behov eller preferenser. Även i den bostadspolitiska propositionen

1974 Proposition

1974: 150, återkommer

kravet

på
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bostäder
rättvisa och med samma innebörd som tidigare: Likvärdiga
skall betinga lika priser oavsett upplåtelseforrn och yttre omständigheter i
övrigt
Prop. 1974: 150, sid 345. Med yttre omständighter avses t.ex.
läge och ålder på bostaden.
När målen för svensk bostadspolitik presenteras kortfattat, kan de uttryckas som szandardmål, rimlighetsmål, socialt mål, neutralitetsmâl och
till fastighetsparitetsmål. Dessutom skall förrnögenhetsomfördelningar
ägamas förmån som uppstår genom inflation, motverkas spekulationsmål SOU 1984: 36 sid 7. Dessa mål kan sägas utgöra konkretiseringar
och/eller delmål för uppfyllandet av de grundläggande målen som diskuteoch
rats ovan: den goda bostaden till en rimlig kostnad. Neutralitetsmålet
paritetsmålet utgör exempel på krav som ställs för att rättvisa i bostadskostnaderna skall nås. Men dessa mål innebär samtidigt att de utgör
restriktioner för hur medlen kan utformas för uppfyllandet av målen.
De väsentligaste ekonomiska offentliga stödformema för att uppnå de
bostadspolitiska
målsättningarna,
utgörs av räntebidragssystemet,
avDe två första
dragsrätten för ränteutgifter och bostadsbidragssystemet.
systemen utgör generella system, medan bostadsbidragssystemet utgör en
selektiv stödform.
Räntebidragen är inte knutna till hushållen utan till fastigheterna, medan avdragsrätten är direkt knuten till hushållen och kommer att påverka
storleken på vad de har kvar att disponera efter att de har betalat skatt.
Hushållen i bostads- och hyresrätt ser aldrig själva räntebidragen, utan
dessa går direkt till ägaren av bostäderna. I äganderättssektom sammanfaller ägandet och brukandet, varför hushållet självt kan notera räntebidragets storlek. Det är främst i äganderätt som hushållet har egna kapitalutgifter för sitt boende, medan det i hyresrätt betalas helt via hyran och i
bostadsrätt till största delen via månadsavgiften. Utformningen av räntebidragssystemet är anpassat till detta förhållande på så sätt att räntebidragen är mindre i äganderättssektom, eftersom man där har möjligheten
att göra avdrag för ränteutgifter.
Bostadsbidragen utgår dels till pensionärer, dels till barnfamiljer. I båda
fallen är de inkomstprövade. För närvarande kan också yngre hushåll upp
till 28 år, erhålla bostadsbidrag.
Omfattningen av detta offentliga bostadsstöd beräknas under 1989 uppgå till ungefär 43 miljarder kr. Det är fördelat på bostadsbidrag 8 Mrd,
räntebidrag 17 Mrd och avdragsrätt 18 Mrd. Till detta kommer att fastighetsskatten ger inkomster på ca 5 Mrd, varför nettobelastningen på statsbudgeten blir ca 38 Mrd.
belastning på statsbudgeten har under ganska
Bostadssubventionemas
föranlett
diskussion
lång tid
en
om utformningen av bostadsstödet. Den
allt större belastningen på statsbudgeten av främst räntebidragen, var en
1982 tillsattes. De förslag om
viktig anledning till att Bostadskommittén
subventioner, som lades i
väsentligt
minskade
med
lånesystem,
ett nytt
denna, kom dock inte att genomföras. Under 1989 har ånyo bostadssubventioner och bostadsutgifter blivit föremål för ett offentligt utredantillsättande, är belastningen på
de. Precis som vid Bostadskommitténs
statsbudgeten en viktig orsak, men främst föranleds utredandet av de
konsekvenser för bostadsmarknaden som förslagen från utredningarna om

22

reformerad inkomstbeskattning
och indirekt beskattning
kommer i kapitel 4 att återkomma till dessa utredningar.

Hushållens

boendemönster

och

leder till.

Vi

bostadsutgifter

De redovisningar som görs avser en tänkt situation 1989. Eftersom grundmaterialet grundar sig på förhållanden 1985 Bostads- och hyresundersökningen 1985, innebär det dels att uppräkningar av ekonomiska variabler
måste göras, dels att en del kompletterande antaganden måste göras. För
en kortare presentation av databasen, samt en redovisning av uppräkningsförfarandet, se Ds 1989: 39, bil. 1 s. 5 -6. De tabeller som presenteras i återstoden av detta kapitel är alla resultatet av egna bearbetningar ur
databasen.

Boendemönster
Vi redovisar här fyra hushållstypers Fördelning på olika upplåtelseformer
tabell 2.3; ensamstående respektive sammanboende hushåll, med eller
utan barn.
Tabell 2.3. Fördelning av hushåll efter hushållstyp och upplåtelseform. Antal hushåll i
olika hushållstyper och upplátelseformer,andel hushåll i olika hushållstypen ñrdelade på upplåtelseformer, och andel hushåll i olika upplåtelseformer, fördelade på
hushållstypen
Hushållstyp
Ensamstående
utan barn
Ensamstående
med barn
Sammanboende
utan barn
Sammanboende
med barn
Totalt

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt

961600
66%
58%
144800
67 %
9 °/0
359 700
32°/o
22%
176000
21%
11%

285 600
19%
53%
25 000
ll %
5 °/0
162200
14%
30 °/o
61 100
7 °/0
12%

218 000
15%
15%
47 200
22°/o
3%
606200
54 °/o
41 °/o
617 500
72 %
41%

1465 200

1642000
45 °/0

534 000
14%

1488 900
41 °/o

3 664 900

40%
2 l 7 000
6%
1 128 100
31%
854600
23%

Barnlösa hushåll är den vanligaste hushållstypen och omfattar ca 70%
befolkav alla hushåll. Barnhushushållen innehåller dock en majoritet av
ensamstående
boendeform,
är
Vad gäller hushållstypemas
ningen 52%.
hushåll utan barn kraftigt överrepresenterade i hyres- och bostadsrätt. I
respektive upplåtelseform utgör de 58 och 53 % av hushållen, medan de
utgör 40% av alla hushåll. Bara 15°/0 av hushållen i äganderätt utgörs av
denna hushållstyp. Ensamstånde hushåll med barn uppvisar samma mönster med allt lägre andelar hushållen boende i de olika upplåtelseformerna
när vi går från hyresrätt via bostadsrätt till äganderätt.
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För sammanboende hushåll gäller det motsatta mönstret. 54 och 73 °/oav
sammanboende hushåll utan barn respektive med bam, bor i äganderätt.
Barnlösa hushåll är representerade i bostadsrätt i samma andel som de
utgör av alla hushåll, medan hyresrätt är underrepresenterad bland hushåll
både med och utan bam.
Sammantaget framstår det som att hushållen är fördelade på det sätt
som man kan förvänta sig - små hushåll bor i större utsträckning i
hyresrätt, medan större hushåll sammanboende
med barn i större utsträckning bor i äganderätt. Detta är en avspegling av att bostadsstorlekarstora bostäder finns företräna skiljer sig åt mellan upplåtelseformema
desvis i äganderätt, men också av olika inkomstförhållanden
för hushållstyperna.

Inkomst

och boendemönster

När vi tar hänsyn till inkomsten vid studiet av hushållens fördelninv
mellan olika upplåtelseformer,
skall vi främst jämföra inom samma
Tabell 2.4. Fördelning av hushåll efter hushållsinkomst och upplåtelseform. Antal
hushåll i olika inkomstklasser och upplåtelseformer, andel hushåll i olika inkomstklasser, fördelade på upplåtelseformer, och andel hushåll i olika upplâtelseformer,
fördelade på inkomstklasser.
Disponibel
inkomst

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt

0- 50 tkr

146600
78%
9%

25100
13%
5%

16600
9%
1%

188300

50- 90 tkr

593400
67%
36%

163 100
18%
30%

134700
15%
9%

891 300

90- 110 tkr

300400
55%
18%

95 900
17%
18%

154200
28%
10%

550 500

110- 130 tkr

141200
40%
9%

68100
19%
13%

146900
41%
10%

356200

130-150 tkr

116400
41%
7%

38100
13%
7%

129500
45%
9%

284000

150-170 tkr

124500
37%
8%

38400
12%
7%

172200
51%
12%

335100

170- 190 tkr

89600
26%
5%

40400
12%
7%

210200
62%
14%

340200

281200

5%

24%

15%

10%

8%

9%

9%

190-2l0tkr

58000
21%
4%

29900
11%
6%

193300
69%
13%

210- tkr

71700
16%
4%

35100
8%
7%

331400
76%
22%

438200

1642000
45%

534000
14%

1488900
41%

3 664 900

Totalt

8%

12%
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Vi kan dock inledningvis konstatera att ca 70 procent av
komstintervall.
hushållen i hyresrätt ligger under hela populationens median för den
disponibla inkomsten för hushållet. I bostadsrätt är det 64 procent av
hushållen som ligger under medianen, medan i äganderätt enbart 25 procent av hushållen har en lägre inkomst än medianinkomsten.
kr, vilket
I hyresrätt är den mest frekventa inkomstklassen 50-90000
också gäller för hushåll i bostadsrätt tabell 2.4. Även om detta är av
begränsat intresse, eftersom klasserna har olika bredd, kan vi se att äganderätt har sin mest frekventa klass i andra delen av klassindelningen, dvs. i
det öppna intervallet från 210000 kr. En bättre jämförelse får vi när vi
över olika inkomstklasser. Då ser
att i de lägsta inkomstklasserfrekventa upplåtelseformen,
130000
kr,
den
till
är
hyresrätt
mest
na, upp
medan det i övriga klasser är äganderätt som är mest frekvent. Även om
tar hänsyn till att det faktiska antalet hushåll i olika upplåtelseforrner
skiljer sig åt, förändras inte detta mönster. Den enda skillnaden som
uppkommer genom detta, är att bostadsrätt blir den relativt sett mest
kr. I övrigt är förfrekventa upplåtelseforrnen i intervallet 110-130000

jämför

hållandena oförändrade.
Hyresrätt och bostadsrätt uppvisar ett mycket likartat mönster. Den
största andelen av hushållen ligger i båda upplåtelseforrnerna i intervallet
50 90 000 kr, varefter andelen i intervallen avtar med stigande disponibel
inkomst. Detta låginkomstmönster
är något mer markant i hyresrätt än i
bostadsrätt, men skillnaderna är små. Äganderätt har i stort sett det
motsatta mönstret; en hög andel i intervallet med högst disponibla inlägre inkomsten är.
komster, varefter andelen blir lägre
med hjälp av måttet disponibel
Genom att studera inkomstfördelningen
får
inkomst per konsumtionsenhet,
en helt annan bild tabell 2.5.
Redovisningen av fördelningen av hushållsinkomster i tabell 2.4 antyder
mellan upplåtelseformerna, medan den
en mycket skev inkomstfördelning
bild som framtonar med hjälp av inkomst per konsumtionsenhet, visar en
mycket jämn fördelning. Alla inkomstklasser uppvisar en jämn fördelning
Skillnader förekommer, men de är inte entydimellan upplåtelseformema.
Äganderätt är mer
ga på det sätt som framkom när vi såg på hela hushållet.
kr/konsumtionsengenomsnittet
i
intervallet
120000
frekvent än
t.ex.
het, men är det också i intervallen 25 -45 000 kr. och 45 - 55 O0 kr. Och
relativt sett är det bostadsrätt som är mest frekvent i de två högsta
inkomstklassema.
Att bilden blir så radikalt annorlunda när vi studerar hushållen med
disponibel inkomst per konsumtionsenhet som utgångspunkt, beror på att
Vi vet sedan
hushållsstorlekama skiljer sig åt mellan upplåtelseformema.
tidigare att sammanboende hushåll med barn är mer vanliga i äganderätt.
visar
När vi tar hänsyn till att hushållen har olika stor försörjningsbörda,
det sig alltså att de resursstarka hushållen i lika stor utsträckning bor i
hyres- och bostadsrätt som i äganderätt.

Inkomst

och bostadsutgifter

Bostadsutgiften är uppbyggd på olika sätt i de olika upplåtelseformema.
Därför kommer respektive beskrivningar och tabeller att disponeras på

Tabell 2.5. Fördelning av hushåll efter inkomst per konsumtionsenhetoch upplåtelseform. Antal hushåll i olika inkomstklasser och upplátelseformer,andel hushåll i olika
inkomstklasser, ñrdelade på upplåtelseformer,och andel hushåll i olika upplåtelseformer, fördeladepå inkomstklasser.
Disponibel
inkomst

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt

0-25 tkr

22500
58%
1%

6000
l5%
1%

10500
27%
1%

39000

25-45 tkr

119300
54%
7%

21600
10%
4%

79500
36%
5%

220 300

45-55 tkr

310300
56%
19%

80300
14%
15%

164900
30%
11%

555500

55-65 tkr

217900
40%
13%

77600
14%
15%

254 700
46%
17%

550 200

65-75 tkr

202 600
40%
12%

66 800
13%
13%

240200
47%
16%

509 600

75-85 tkr

200500
42%
12%

73000
15%
14%

204000
43%
14%

477 500

85-l00tkr

305800
50%
19%

83100
14%
16%

216800
36%
l5%

605700

100- 120tkr

172400
40%
10%

79900
18%
l5%

180000
42%
12%

432 300

90700
33%
6%

45 700
17%
9%

138300
50%
9%

274 800

1642000
45%

534000
14%

1488 900
41%

3 664900

120-tkr

Totalt

1%

6%

l5%

15%

14%

13%

17%

12%

7%

olika sätt. Slutresultatet i tabellerna, nettobostadsutgift,
är dock jämförbart mellan upplåtelseformema.
Som förut baseras beskrivningarna
på
egna bearbetningar ur vår databas.
I tabell 2.6 beskrivs först hur bruttoränteutgiftema
är fördelade mellan
hushåll med olika inkomst i äganderätt. Som väntat stiger bruttoräntan
monotont med stigande inkomster, vilket återspeglar det faktum att hushåll med höga inkomster i regel har ett större, dyrare och därmed ett i regel
högre belånat hus än hushåll med låga inkomster. Spännvidden är stor:
från mindre än 10000 kronor per år för de fattigare hushållen till över
40000 kronor för de rikare hushållen.
På motsvarande sätt stiger räntebidragen med stigande inkomster. Detta
gäller dock inte entydigt, eftersom hushåll med måttligt höga inkomster
har höga räntebidrag. Det återspeglar förhållandet att de något yngre och
är överrepresenterade i de nyare, och högt
resurssvagare bamfamiljema
belånade småhusen. Hushåll med små inkomster har däremot små räntebidrag. Det förefaller vara hushåll med äldre, lågt belånade fastigheter,
som ofta innehas av pensionärer.

26

Tabell 2.6. Bostadsutgiftens sammansättningi äganderätt, kr/år
Driftsoch
underhållsutgift

Bostadsbidrag

Nettobostadsutgift

Disponibel
inkomst

Bruttoränta

Räntebidrag

Nettoränta

Skatteeffekt

Amortering

Fastighetsskatt

0- 50 tkr
50- 90 tkr
90-110tkr
110-130tkr
130-150 tkr
150-l70tkr
170-190 tkr
190-210tkr
210- tkr

8167
9974
10808
19032
26267
33111
38075
44278
54856

0
1090
808
1341
2657
4171
4104
4691
4064

8167
8884
1001
17691
23610
28940
33971
39 587
50792

2034
2514
2927
5881
8790
11176
13588
16161
20900

4972
2399
2785
4463
5539
6641
7022
7680
9406

786
783
891
1019
1113
1195
1219
1308
1585

12936
11924
13612
14526
15701
15685
16322
16250
18426

5201
3533
2012
1497
1033
579
197
87
33

19625
17943
22349
30320
36141
40707
44749
48577
59276

Totalt

33436

3121

30315

11858

6332

1202

15760

937

40814

Detta framgår av Bentzel-Turner, 1989, rapport till Spardelegationen.

Bruttoränteutgiften,
minskad med räntebidraget, benämnes nettoränteutgift. På grund av att räntebidraget stiger med inkomsten, leder detta till
är mindre inkomstberoende än bruttoränteutgiften.
att nettoränteutgiften
Räntebidraget får därför till effekt att de absoluta skillnaderna mellan
inkomstgruppemas nettoränteutgift blir mindre än den annars hade varit.
Nästa kolumn visar skatteetfekten, vilken är framräknad under beaktande av schablonintäkt, och med en marginalskatteeffekt som normalt är 47
procent. Såväl positiva som negativa skatteeffekter är beaktade i sammanvägningen inom resp. inkomstklass.
Skatteeffekten stiger mycket snabbt med stigande inkomster, vilket orsakas av en starkt ökad belåning med stigande inkomster. Det torde inte vara
alltför djärvt att anta att skillnaderna i skatteeffekt är större än skillnaderna i marknadsvärde. Slutsatsen blir då att belåningsandelama stiger med
ökande inkomst. Skatteeffekten stiger från under 5 000 kronor för hushåll
med de lägsta inkomsterna upp till över 15 000 kronor för hushåll med de
högsta inkomsterna.
Skatteelfektens fördelning resulterar i en ytterligare utjämning mellan
hushållen. Den skillnad mellan hushåll med höga respektive låga inkomsbeaktater som belöpte sig till över 40000 kronor när bruttoränteutgiften
des, har nu krympt till en skillnad som är mindre än 25000 kronor, när
mätetalet är nettoränteutgift efter skatteeffekt.
Till den rena ränteutgiften skall också fogas övriga utgiftsposter som
direkt belastar småhusägama; amorteringar, fastighetsskatt och drifts- och
underhållsutgifter.
Alla tre utgiftsslagen stiger med inkomsten, och uppvipå
detta
sätt
ett enhetligt mönster. För amorteringarna kan vi dock
sar
tendens
notera en
att denna, som andel av bruttoräntoma,
avtar med
stigande ränteutgifter,
dvs. med stigande inkomster. Vidare ser vi att
fastighetsskatten inte stiger i lika hög takt som gäller for ex. bruttoräntorna. Det är ånyo ett indicium på att belåningsgraden stiger med tilltagande
inkomster, eftersom fastighetsskatten utgör en fix andel av taxeringsvärdet, vilket i sin tur bör vara en mätare på husens marknadsvärde. Att
höginkomsttagarna bor i större hus än låginkomsttagama,
avspeglar sig i
drifts- och underhållsutgiftemas
fördelning mellan inkomstgruppema.
Be-
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loppet stiger från cirka 12000 kronor per år för låginkomsttagarna till cirka
18000 kronor för höginkomsttagama.
Ytterligare en justering behöver dock göras, för att vi skall få en mellan
upplåtelseformer jämförbar nettobostadsutgift. Denna justering utgörs av
en minskning med bostadsbidraget.
Bostadsbidraget är starkt avtagande med stigande inkomster. Det bör
dock noteras att det även i de högsta inkomstklassema finns hushåll som
får bostadsbidrag. Delvis kan det vara KBT som i vissa kommuner kan ges
oberoende av inkomstens storlek, delvis eftersläpningar av skilda slag. Det
bör också noteras att bostadsbidragen i allmänhet är små, jämfört med
räntebidragen och skatteetfektema.
Nettobostadsutgiften,
efter avdrag för bostadsbidrag, återges i den sista
kolumnen i tabell 2.6.
Beskrivningen av bostadsutgiftens delkomponenter
i bostadsrättssektorn får en delvis annan uppläggning än beskrivningen för småhus med
äganderätt. Bostadsrättsinnehavaren
möter nämligen en blandning av utgifter till föreningen i form av avgifter, som i sig inbegriper kapitalutgifter
och drifts- och underhållsutgifter,
och särskilda privata utgifter, bl. a.
kapitalutgifter för att täcka finansieringen av insatsen.
Avgiften till bostadsrättsföreningen
varierar på förväntat sätt med hushållens inkomster: från knappt 16000 kronor för de sämst ställda till över
24000 kronor för de bäst ställda tabell 2.7. Genomsnittet är cirka 18 000
kronor per år.
Tabell 2.7. Bostadsutgiftenssammansättningi bostadsrätt, kr/ár

Privat
amortering

Driftsoch
underhållsutgift

Bostadsbidrag

Nettobostadsutgift

Räntebidrag

Disponibel
inkomst

Avgift

Privat
ränteutgift

0- 50 tkr
50- 90 tkr
90-ll0tkr
110-130 tkr
130- 150tkr
150-170 tkr
170- 190tkr
l90-210tkr
210- tkr

15751
15917
17121
18226
20013
21028
22042
22 276
24391

662
475
732
1580
2222
1414
1201
3274
8267

220
209
340
749
981
646
569
1553
3828

366
194
291
724
691
812
660
2084
2759

374
368
456
358
505
614
633
892
1579

7999
3 024
1161
488
896
237
133
57
4

8934
13722
17098
19651
21554
22984
23 834
26915
33064

4458
4 622
6093
6267
8933
9386
11045
12508
13112

Totalt

18455

1587

735

677

539

1664

18858

7223

Skatteeffekt

Den privata ränteutgiften gäller de ränteutgifter som bostadsrättsinnehavaren har på de lån som upptagits för att finansiera insatsen. Dessa
utgifter visar ett oregelbundet mönster, vilket är naturligt med beaktande
av de stora skillnader som existerar mellan de hushåll som bor i bostadsrättssektorn: nyinflyttade hushåll med hög egeninsats, högt belånad, och
äldre kvarboende hushåll med små eller obefintliga privata lån.
På dessa lån finns en skatteeñekt, som består i den skatteminskning som
bostadsrättsinnehavaren
får som en följd av de ränteavdrag denne gör mot
sina inkomster. Till skillnad från äganderätt finns det inte någon schablon-
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intäkt eller liknande för bostadsrätt. Skatteeffekten kommer därför att i de
flesta fall utgöra 47 °/0av ränteutgiftens storlek.
Amorteringarna på lånen till insatsen följer i grova drag ränteutgifterna.
Beloppsmässigt är de så pass stora att de utgör en tredjedel av hushållens
privata kapitalutgifter för bostaden. Drifts- och underhållsutgiftema,
som
i detta fall definieras som privata åtaganden, är i regel små. Endast för
hushåll med stora inkomster har dessa utgifter någon betydelse.
Summan av avgifter, privata ränteutgifter minskad med skatteetfekbildar en
ten, privata amorteringar och drifts- och underhållsutgifter
nettobostadsutgift utan bostadsbidrag. Skillnaderna mellan låg- och höginkomsttagama har nu ökat, jämfört med skillnaderna i avgift till bostadsrättsföreningen. I absoluta tal är skillnaden i bostadsutgift 17000 kronor
att jämföra med 9 000 kronor i avgiftsskillnad.
Justeringen med beaktande av bostadsbidragen medför att skillnaderna
ökar ytterligare. Eftersom bostadsbidragen är starkt progressiva, men utgår med relativt små belopp till de hushåll som typiskt bebor bostadsrättslägenhetema, kommer dock förändringen att bli måttlig.
I tabell 2.7 anges också räntebidragets storlek. Det är en subvention,
utan vilken avgiften till bostadsrättsföreningen hade varit större i motsvarande grad. Anmärkningsvärt
är den mycket starka negativa fördelningseffekt som räntebidraget har. Det ökar från 4000 kronor per år i den lägsta
inkomstklassen till cirka 13000 kronor i de två högsta inkomstklassema.
hög
Den troliga förklaringen är att höginkomsttagama i oproportionerligt
grad bor i ny- och ombyggda fastigheter
det motsvarar ett inflöde under
senare år av hushåll med jämförelsevis höga inkomster till sektorn.
Beskrivning för hyresrätt är enklare att göra. Antalet delkomponenter är
få, eftersom det inte finns några privata kapitalutgifter att beakta i hyresrättssektom. I tabell 2.8 ingår variablema hyra, drifts- och underhållsutgift, bostadsbidrag och räntebidrag. De tre första bildar tillsammans variabeln nettobostadsutgift.
Tabell 2.8. Bostadsutgiftens sammansättningi hyresrätt, kr/ár
Driftsoch
underhållsutgift

Bostadsbidrag

Nettobostadsutgift

Räntebidrag

Disponibel
inkomst

Hyra

0-50tkr
50- 90 tkr
90-110tkr
110- 130tkr
130- 150tkr
150- 170tkr
170- 190 tkr
190-210tkr
210- tkr

19012
18756
21198
23 764
24408
24433
26472
28103
30459

30
60
107
103
142
121
110
157
178

10907
3992
2609
2868
1310
682
406
69
114

8136
14837
18697
20999
23240
23 871
26175
28192
30 326

5010
4742
5028
6109
6485
7054
7076
8904
8 741

Totalt

21 755

91

1664

18523

5684

Hyran stiger med inkomsten, vilket motsvarar att lägenheterna är större
och av bättre kvalité, vilket i sin tur beror både på ökande köpkraft och
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skiftande hushållssammansättning
som en funktion av inkomstnivån. Hystiger
från
cirka
18000
kronor
ran
per år i den lägsta inkomstklassen upp
till cirka 30 000 kronor i den högsta inkomstklassen.
innehåller information om husKolumnen drifts- och underhållsutgift
hållens egeninsatser. Beloppen varierar mellan 56 och 178 kronor per år,
vilket antyder att egenaktiviteten är mycket låg bland hyresgästema.:
Postens betydelse för beräkningen av nettobostadsutgiften
är därför försumbar.
Bostadsbidraget är mycket betydelsefullt i de lägre inkomstklassema, for
att sedan avta med stigande inkomster. Helt försvinner det emellertid inte:
från ett högsta värde på 5000 kronor per år i den lägsta inkomstklassen
minskar det till 300 kronor i den högsta inkomstklassen. Korrigeringen av
bostadsutgiften blir betydelsefull i de lägsta inkomstklassema
där den
redan är låg.
Räntebidraget stiger relativt kraftigt med stigande inkomst. Det stiger
från 3000 kronor per år i den lägsta inkomstklassen upp till cirka 7000
kronor i de två högsta inkomstklassema. Orsaken torde vara en kombination av det faktum att hushåll med högre inkomst konsumerar större yta,
och att höginkomsttagare i hyresrätt ofta är barnfamiljer som tenderar att
bo i nyare, statsbelånade hyreshus.
Redovisningen här har avsett all hushållstyper i ett sammanhang. Bostadsutgifterna varierar dock starkt mellan skilda hushållstyper. En orsak
är naturligtvis att olika hushållstyper har olika behov av bostadsutrymme.
Genomgående gäller att vid lika inkomst har hushåll utan barn lägre
bostadsutgifter än hushåll med barn, och hushåll med två vuxna har högre
bostadsutgifter än hushåll med endast en vuxen familjemedlem. Sambandet med inkomsten varierar dock något mellan olika upplåtelseformer.
Äganderättssektorn visar upp ett mönster av monotont stigande bostadsutgifter med stigande inkomster. De enda undantagen av betydenhet berör
hushåll i den lägsta inkomstklassen; där kan i vissa fall bostadsutgiften
vara påfallande hög. Samma stigande tendens återfinns i hyresrätt, medan
sambandet mellan bostadsutgift och inkomst i bostadsrättssektorn framstår som relativt svagt. l departementsstencilen,
Ds 1989: 39, Studier av
bostadssektorn, återfinns mer detaljerade beskrivningar.

2Siffrorna bygger dock
uppgifter från BHU
1985, uppräknade med
KPl. Det är inte uteslutet
att egenaktiviteten har
ökat sedan dess genom
det hyresgäststyrda
underhållets ökade
genomslag.
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3

Prognoser

Ekonomisk

för

utveckling

bostadsmarknaden

och

institutionella

förutsättningar
Vi har valt att arbeta med tre olika scenarier för den ekonomiska utvecklingen. Två av dessa hämtas från de formella förutsättningar för 1990 års
långtidsutredning. I termer som är av intresse för modellarbetet för denna
bilaga kan de karaktäriseras med två procents ökning i diponibel hushållsinkomst. Det är vårt huvudalternativ.
Som ett alternativ med stark tillväxt
användes 2,7 procents ökning i disponibel inkomst. Till skillnad från de
centrala antandena i långtidsutredningen,
där en tillväxt på 1,3 procent
bildar ett lågtillväxtaltemativ,
utgår
i stället från nolltillväxt
som ett
minimialternativ.
Det skall inte uppfattas som ett antagande från vår sida,
utan snarare som ett extremaltemativ,
som dessutom tämligen väl svarar
mot den situation som rått under de senaste fem årens ekonomiska utveckling.
I ett senare kapitel skall huvudalternativet
kompletteras med ett antagande om en relativ prisförändring som en konsekvens av en tänkt skattereform, där subventionsminskningar
på bostadsmarknaden medverkar till
att finansiera en marginalskattesänkning.

Prognosmodellen
Allmän

beskrivning

Förutom möjligheterna att beskriva effekterna på hushållsstrukturen
av
förändrade demografiska faktorer givna från en befolkningsmodell,
ger
modellsystemet möjligheten till att även se effekterna på hushållsbildningen av förändrade inkomster och bostadspriser.
För att bedömma den framtida bostadskonsumtionen och därmed behovet av nyproduktion
av bostäder krävs både en prognos över förväntat
antal hushåll och den bostadsefterfrågan som den medför, samt en beräkning av hur det nuvarande bostadsbeståndet genom avgång kommer att
förändras i framtiden.
I den s. hushållsflödesmodellen beräknas hur stor sannolikheten är att
individerna under en femårsperiod ändrar hushâllstillhörighet.
Förändringarna av hushållstillhörigheten
är såväl demografiskt betingad,
ex.
födelsetal och dödsrisker, som effekter av den ekonomiska utvecklingen.
Utvecklingen av hushållsinkomster och priser på bostäder är faktorer som
dessutom påverkar efterfrågan på bostäder. En beräkning görs av hur den
observerade förändringen av hushållstillhörigheten
påverkas till följd av
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inkomstsutveckling
och bostäders förändrade relativpris. I ett senare steg
beräknas respektive hushållskategoris bostadsefterfrågan fördelat på lägenhetesstorlek.

övergångstal
Hushållsprognoserna har utförts med hjälp av den s. hushållsflödesmodellen, vars uppbyggnad har dokumenterats i en rad tidigare skrifter Se
till år
för byggande", eller "Bostadsbyggandet
ex. Prognossystem
2000". l korthet innebär metoden följande.
Hushållens förändring från att t.ex. vara ett bamhushåll till ett hushåll
utan barn, från ett tvåpersonshushåll med enbart vuxna till ett trepersoners bamhushåll etc betraktas i detta sammanhang som övergångar från en
hushållskategori till en annan. I modellen används redan kända övergångbaserade på Folk- och bostadsräkningama
ar mellan hushållskategorier,
förändrade
beteende, såsom det reflekteras i
1985.
Hushållens
1980 och
denna övergångsmatris, används för att ge en tänkbar bild över hushållsHushållsflödesmodellen

strukturen år 2000.
Övergångstalen från en hushållskategori till en annan betraktas som
sannolikheten att en viss hushållstyp vid periodens början har förändrats
till en annan hushållstyp fem år senare. Med dessa övergångstal som
utgångspunkt och tillsammans med SCB°s befolkningsprognos, prognostiseras såväl antalet hushåll som typen av hushåll. Modellen ger möjligheten
att studera inverkan av ex. skilda åldersstrukturer, födelse- och dödstal
på hushållsbildningen liksom olika nivåer av in- och utvandring.

H ushållskategorier

och villkor

För att bestämma det framtida antalet hushåll görs en prognos över antalet
Kategorierna är en
hushållsföreståndare
i respektive hushållskategori.
kombination
av attribut förknippade med, dels den enskilde individen,
dels det hushåll individen tillhör.
.
80klassificeras efter 18 åldersklasser 0-4,5-9,...;
lndividerna
och fler personer, om hushållet har
84,85- , hushållsstorlek l,2,3,4,5
barn eller inte samt huruvida personen är hushållsforeståndare eller motSom barn betraktas individer under 15 år. Hushåll med
svarande eller
hemmahörande vuxna barn kategoriseras som hushåll utan bam.
Modellens uppskattning av antalet individer i respektive hushållskateFrån denna prognos
gori är konsistent med SCBs befolkningsprognos.
erhålles antalet födda, in- och utvandrare samt antalet avlidna i respektive
åldersklass for prognosperioden. Dessutom anges antalet boende i kollektivhushåll och övriga privata hushåll såväl för femårsperiodens början som
dess slut. överensstämmelsen med SCBs befolkningsprognos uppnås genom att införa villkor för övergångsmatrisens marginaler. Villkoren låtill givna värden. Dessa värden
ser" delar av rad- och kolumnssummorna
omfattas
varje
femårsperiod
av prognosen. Förutom
som
ges exogent for
beräknade
kolumnsumrestriktionema
de
givna
verkar
även
de exogent
femårsperiod.
för
nästkommande
radrestriktioner
morna som
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Prognos
kända och utFör exempelvis perioden 1980-85 är kolumnsummorna
trycker antalet individer i respektive hushållskategori 1985. I prognosen
för respektive hushållskategofram till 1990 är antalet individer "fastlåst
1985 fungerar som
i periodens början, genom att kolumnsummorna
Tillsammans med de exogena
radrestriktioner,
endogena restriktioner.
ligger radrestriktionerna
restriktionerna,
som grund for en omkalkylering
av övergångsmatrisen. Inom ramen for de givna restriktionerna omformas
övergångama mellan kategorierna så att de med hjälp av en numerisk
i den
Kolumnsummoma
metod summerar till de givna restriktionerna.
prognostiserade
antalet
övergångsmatrisen
uttrycker
det
nya beräknade
individer i respektive hushållskategori år 1990. För nästkommande perioder sker beräkningarna på analogt sätt. Samtidigt sker en åldersframskrivning for respektive åldersklass, så att befolkningen blir fem år äldre.
Hushållsstrukturen
år 1990 beräknas med övergångstalen 1980-85, den
1986-88 och SCBs befolkningsprognos
verkliga befolkningsutvecklingen
för perioden

1989-90.

Härledning

av ny övergångsmatris

En
Förändringar i befolkningen ger även effekter på hushållsbildningen.
effekter
tillväxdirekta
på
invandring
får
befolkningsökning
genom t.ex.
ten av antalet hushåll. Om befolkningen lever längre och åldringama är
friskare än tidigare, innebär detta, dels att etablerade hushåll vidmakthålles längre, dels att antalet åldringar i långvård och kollektiva boendefori sig kan vara betydelsefull för
mer minskar. Även befolkningsstrukturen
hushållsbildningen.
De observerade övergångstalen är ett resultat av såväl demografiska som
Enligt tidigare studier om sambandet
ekonomiska forändringsfaktorer.
och ekonomisk utveckling konstateras att höjda
mellan hushållsbildning
och därmed bostadsefterfrågan,
inkomster stimulerar hushållsbildningen
medan ett stigande relativpris på bostäder verkar i motsatt riktning. Om vi
under perioden 1980-1985 varit en
t.ex. antar att inkomstutvecklingen
annan än den faktiska, allt annat lika, kan vi även anta att hushållsutvecklingen skulle varit ett annan. På basis av de observerade övergångstalen,
kan en ny övergångsmatris härledas.
under perioden 1980-85 varit
Trots att pris- och inkomstutvecklingen
vuxit
med
närmare 170000. Det ligger nära till
låg har antalet hushåll
demografiska
faktorerna, med den speciella ungde
hands att antaga att
i
uppstår
slutet
domspuckeleffekten
av denna period se nedan har
som
haft en starkare effekt på hushållsbildningen än de ekonomiska faktorerna
for perioden 1980- 1985.
Med ett känt hushållsantal och en känd hushållsstruktur anpassas överför att återspegla ett annat övergångama mellan hushållskategoriema
används
gångsbeteende. En modifierad form av hushållsflödesmodellen
här for att härleda det nya övergångsbeteendet. Liksom for hushållsflödesmodellen är utgångspunkten for en sådan anpassing övergångsmatrisen
1980-85. Antalet hushåll och hushållsstrukturen
ges i form av exogena

3 l9-924
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innehåller en rad
villkor. Denna modell, liksom hushållsllödesmodellen,
självklara villkor som t.ex. att endast bamhushåll kan ha barn eller att
barn inte bildar egna hushåll, men även villkor som reglerar relationerna
mellan hushållskategoriema. Antalet hushållsföreståndare i ett tvåpersonshushåll utan barn måste naturligt nog vara detsamma som antalet icke
hushållsföreståndare i samma typ av hushåll. Den härledda övergångsmaför att
trisen används senare som utgångspunkt i hushållsflödesmodellen
göra prognoser om hushållsutvecklingen med de förändrade förutsättningarna.

Modell

över hushållens

efterfiågeinriktning

Förutom en prognos över antalet hushåll och eventuella Förändringar i
hushållsstrukturen önskar vi även veta hur hushållens bostadsefterfrågan
Fördelar sig på lägenhetsstorlek. Vi vill dessutom veta hur inkomst- och
priskänslig denna efterfrågan är. Modellen försöker svara på frågor av
typen: Hur mycket kommer hushållens efterfrågan på stora lägenheter att
stiga om inkomsten ökar Hur mycket kommer efterfrågan på små lägenheter att öka om relativpriset på bostäder stiger Hushållens efterfrågeinriktning baseras på senast tillgänglig statistik från Folk- och bostadräkningen 1985. Denna fördelning justeras av alternativa förändringar av
inkomst- och prisutvecklingen under prognosperioden.

Hushållsutveckling
Befolkningsutveckling
Befolkningen uppgick 1988 till 8,46 miljoner invånare, vilket skall jämföras med år 1960 då folkmängden var knappt 7.5 miljoner. Tillväxttakten
var särskilt stor under 1960-talet. Under de fem åren 1965-70 ökade
befolkningen med drygt 4%. Under större delen av 80-talet har vi haft en
Mellan år 1980 och 1985 ökade befolkningen med
låg befolkningstillväxt.
endast 0,5 %.
I SCB°s senaste befolkningsprognos beräknas folkmängden âr 2000 upppå knappt
gå till 8.79 miljoner invånare. Detta är en befolkningsökning
4% under ll år. Prognosen anger att befolkningstillväxten
kommer att
vara starkast under 1990-talets början för att mot slutet bli något svagare.
under 1990Vi kan således förvänta oss en snabbare befolkningsökning
medellivslängden
genomsnittliga
under
1980-talet
talet än den
p. a. att
både hos män och kvinnor förväntas stiga men framförallt av en hög
invandring under 1990-talets början, vilka båda får elfekter på antalet
hushåll i framtiden. Visserligen förväntas antalet födda barn öka under
perioden, men inte i tillräcklig utsträckning för full reproduktion. Prognodär
sen från 1989 skiljer sig avsevärt från 1986 års befolkningsprognos,
befolkningen förväntades öka med endast 100000 fram till år 2000. Detta
bör man hålla i minnet vid jämförelse med tidigare gjorda hushållsprognoser och därmed kopplade prognoser över lägenhetsefterfrågan.
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Invandring
invandringen har sedan 1983 ökat varje år, den uppgår 1988 till 51 100,
och har därmed nått en nivå som tidigare endast överskridits 1969 och
1970 i samband med hög arbetskraftsinvandring
från Finland och Sydeuropa. Utvandringen har sedan 1983 varit relativt konstant, varför nettoinvandringen ökat. Denna förändring sammanhänger med att invandringen ändrat karaktär. Enligt tidigare erfarenheter har hög invandring efter
några år följts av relativt hög utvandring, dvs. återflyttning. Under 1980talet har dock invandringen i ökad utsträckning bestått av asylinvandring,
och asylinvandrama utgör nu ca 40% av alla invandrare. Dessa asyl- eller
flyktinginvandrare
har inget land att återvända till, vilket medför att det
tidigare observerade sambandet mellan invandring och utvandring förändrats.
Asylinvandringcn
sker främst från länder i Asien och Sydamerika. Under senaste treårsperiod har utvandringen totalt uppgått till ca 50
av
invandringen. För utbytet med länder utanför Asien och Sydamerika kan
noteras att utvandringen uppgått til 80 °/oav invandringen, medan motsvarande andel för länder i Asien och Sydamerika endast är 8 °/o.I absoluta tal
innebär detta en nettoinvandring
under senaste treårsperiod av 49000
och av 18000 personer från världens
personer från Asien/Sydamerika,
övriga länder.
Aktuella uppgifter 1988 visar en invandring på ca 51 000 varav 20000
asylinvandrare,
en utvandring på ca 21 000 och sålunda ett invandringsbedömning kommer asylnetto kring 30000. Enligt invandrarverkets
invandringen att öka de närmaste åren, för att 1993 uppgå till ca 29000. l
befolkningsprognosens
huvudaltemativ
förutsätts en avtagande invandring till år 2000, då nivån är 36 000. Utvandringen antas vara konstant
under perioden, med 25 000 utvandrare årligen. Nettoinvandringen
skulle
därmed avta till en nivå på 11000 år 2000, att jämföras med dagens ca
30000.
Mot bakgrund av ovan beskrivna förändringar i den utrikes omflyttningens nivå och struktur kommer ett beräkningsaltemativ
att prövas, där
1990 års prognostiserade nettoinvandring enligt befolkningsprognosen antas vara konstant fram till år 2000.

Hushållstillväxt
Hushållstillväxten
under de senaste decennierna har varit betydligt kraftiUnder perioden 1965 till 1970 ökade
gare än befolkningsförändringen.
antalet hushåll mycket kraftigt, med närmare 10%, dvs drygt 54000 hushåll per år. Denna utveckling fortsatte sedan under 1970-talets första år.
Under 1980-talet har tillväxten minskat till att utgöra ca 34000 hushåll i
genomsnitt per år. Hushållstillväxten,
främst den under 1960-talet, förklaras till stor del av en ökande folkmängd, medan tillväxten efter 1970 är en
effekt av en förändrad hushållsbildning.
Tendensen att antalet stora hushåll minskar och antalet småhushåll
ökar, har kraftigt förstärkts under senare år. Ökningen av antalet småhushåll är en elfekt av ökad livslängd,

men även av bättre ekonomiska
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förutsättningar som möjliggör ensamboende i större utsträckning än tidii
gare. Det är även ett resultat av en allmän individualiseringsprocess
samhället. Familjen har inte samma betydelse som försäkring av trygghet,
vård och omsorg. Offentliga organ förmedlar idag detta stöd Andersson,
1984. Familjens roll som beskyddande och riskspridande organisation har
därför reducerats. Under 1980-talet har ungdomar lämnat sina föräldrarhem i allt tidigare åldrar för att bilda egna hushåll, vilket tillsammans med
ett ökat antal separationer, givit ett ökat antal hushåll och en kontinuerlig
minskning av den genomsnittliga hushållsstorleken Lundgren, 1989.
Tabell 3.1. Hushållen fördelade på storleksklasser samt genomsnittlig hushållsstorlek 1960- 1985 i tusental
Hushållsstorlek
2
l
pers
pers

Period

1960
1965
1970
1975
1980
1985
Förändring
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85

3
pers

4
pers

Totalt

Genomsnittlig
hushållsstorlek
2.9
2.8
2.6
2.5
2.4
2.3

5+
pers

522
620
771
997
l 148
1325

702
770
903
1025
1090
1 151

566
585
590
562
525
498

453
479
497
504
515
493

338
323
289
234
220
203

2 581
2 777
3050
3322
3498
3670

18.8%
24.4%
29.3%
15.1%
15.4%

9.7 °/0
17.3%
13.5%
63%
5.6%

3.4°/o
0.9%
-4.7 %
-6.6%
-5.1%

5.7 %
3.8 %
1.4%
2.2°/0
-4.3°/o

-4.4%
10.5%
- 19.0%
-6.0°/o
-7.7%

195
273
275
173
172

Källa: Statistiska centralbyrån
Antalet enpersonshushåll har ökat mycket kraftigt sedan 1960 se tabellen ovan. De har mer än fördubblats under 25 år. Även tvåpersonshushållen har ökat, medan trepersonshushållen minskat sedan 1970-talet. De
stora hushållen, fem personer och större, har minskat med 40 °/0 sedan år
1960. Även antalet fyrapersonshushåll har minskat under 1970-ta1et. Dessa förändringar har lett till betydande förskjutningar i hushållsstrukturen.
Diagram 3.2. Ändrad fördelning av hushållsstorlekar 1960-1985

i
l

l

l

l

l
1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5+ pers

1985
1980
1 970
1960
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Ungefär 20% av alla hushåll bestod 1960 av ensamboende, vilket skall
jämföras med 36 °/0 1985. Samtidigt har de stora hushållen reducerats från
att vara 13% av samtliga hushåll 1960 till endast 5% 1985.
Även om förändringar
är stora är emellertid
av hushållsstrukturen
många av hushållen stabila över tiden, dvs hushållen har inte varit utsatta
Om
betraktar hushållen under
för, för oss relevanta, förändringar.
perioden 1980- 1985 finner vi att enpersonshushållen är mycket stabila.
Av de här betraktade hushållsformema är de tillsammans med tvåpersonershushåll utan barn de mest stabila grupperna. Bamhushållen är naturligt mer instabila, bl. a. på grund av att barn flyttar från föräldrarhemmet.
Ju större hushållen med vuxna barn är, desto instabilare är de. Bland
fempersonshushållen med vuxna medlemmar över 15 år var det endast 2 °/0
som inte hade förändrats under femårsperioden.
Drygt 60% av alla enpersonshushåll 1980 hade inte förändrats under
perioden fram till 1985. En icke obetydlig del av dessa hushåll består av
äldre personer. Ungefär 12 % av enpersonshushållen upplöses genom dödsfall. Lika många försvinner genom att personer flyttar samman och bildar
tvåpersonshushåll. Enpersonshushåll som bildats under tidsperioden har
till 20 °/0uppkommit genom att tvåpersonshushåll upplöses. En annan stor
nytillkommen
grupp bland enpersonshushållen är ungdomar som lämnat
föräldrarhushållet.
Man kan sammanfattningsvis
säga att den höga tillväxten av en och
individer
tvåpersonshushållen är en effekt av ett stort antal nytillkommna
från andra hushållstyper. Det är även ett resultat av en hög stabilitet, dvs
att antalet personer som övergår till andra hushållsformer är förhållandevis liten.
Under början av l980-talet framträder den s. ungdomspuckelns första
fas, som sedan kulminerade i mitten av l980-talet. Denna ökning av
ungdomar i hushållsbildande åldrar är en elfekt av det stora bamafödandet under mitten av 1960-talet. Den stora ökningen av antalet hushåll
under denna period kan till stor del förklaras av att den s. ungdomspuckeln här når sin höjdpunkt. Antalet ungdomar i den hushållsbildande
åldersgruppen 18 -25 år uppgår till omkring 950 000, vilket skall jämföras
med ca 900000 i perioden före 1980.

Institutionsboendets

utveckling

Av den totala befolkningen befinner sig alltid en viss andel utanför de
ordinära bostadshushållen. En viktig del i denna grupp utgör de personer,
främst äldre, som har sin hemvist på någon institution. Enligt en inventering utförd av socialstyrelsen nov. 1985 vistades ca 107000 personer i
åldern 65 år eller äldre på ålderdomshem, i långtidssjukvård eller i psykiatrisk vård. Merparten av dessa ca 90 % återfanns inom ålderdomshem och
långvård. Relaterat till hela gruppen ålderspensionärer innebär detta att
6,6% av personerna i åldern 65 år eller äldre bodde eller vistades varaktigt
Andelen som vistas på dessa
på ålderdomshem eller i långtidssjukvård.
institutioner ökar naturligen med åldern, och för gruppen 80 år eller äldre
uppgick den till drygt 21%.

39

För hushållsprognosen erfordras en bedömning av den framtida befolkningens fördelning på bostads- och ickebostadshushåll, och därvid har den
äldre befolkningens storlek och situation en icke oväsentlig betydelse.
Förhållandet att de högre åldersgruppema väntas öka i såväl absoluta som
relativa tal, den sk ålderselfekten, påverkar institutionsboendet
i höjande
riktning. Denna utveckling motverkas dock såväl av förbättringar
i de
äldres hälsoläge som av den pågående förändringen av samhällets äldreomsorg.
Det totala antalet personer i åldern 65 år eller mer väntas år 2000 uppgå
till 1,5 miljoner, vilket i stort sett innebär ett oförändrat antal jämfört med
dagens. Inom denna kategori återfinns dock förändringar i olika riktningantas åldersgruppen 65-79 år minska,
ar. Enligt befolkningsprognosen
medan den mer vårdkrävande gruppen 80 år och äldre antas öka med över
30%.
De äldres hälsa och vitalitet förbättras kontinuerligt.
Enligt vad som
brukar kallas den medicinska åldersparadoxen skulle detta innebära ökad
livslängd, och därmed ökad sjuklighet. Sjukligheten förskjuts dock allt
högre upp i åldrarna, och för varje enskild åldersgrupp anses ett kontinuerligt förbättrat hälsoläge vara en realitet. Denna utveckling medför ett
relativt sett lägre vårdbehov hos den äldre befolkningen.
Ett annat förhållande som väntas reducera behovet av permanent institutionsvård är den pågående omstruktureringen
av äldreomsorgen. Denna
innebär bl. a. utbyggnad av den sociala hemtjänsten och förändringar
inom primärvården. Omsorgen kommer därmed att innefatta traditionell
hjälp i hemmet, tillgång till dagcentraler med viss social service, utökad
färdtjänst samt stöd till närstående som åtar sig visst omsorgsarbete. Inom
primärvården utökas möjligheterna till sjukvård i hemmet och till dagsjukvård. Beträffande de äldres bostäder skall dessa anpassas till behovet
av hemservice, och därvid prövas såväl individuell anpassning av befintliga bostäder som utveckling av nyare bostadsforrner
ex. servicelägenheter och gruppboende. Denna successiva förskjutning mot insatser i hemmedföra att andelen äldre som permanent
met bör sammanfattningsvis
vistas på institution kommer att avta.
Vilken omfattning kommer då behovet av institutionsboende
att ha år
2000 Nedan skisseras tre alternativa utvecklingar. Vid beräkningarna har
utvecklingen av vistelse på ålderdomshem respektive i långtidssjukvård
behandlats separat, och dessutom har två ålderskategorier 65
79 år samt
80 år och äldre särskiljts. Resultatet redovisas dock utan uppdelning på
åldersgrupp och institutionstyp,
och avser sålunda hela gruppen 65 år eller
äldre som vistas på institution.
Tabell 3.2. Andel av befolkningen 65 år eller äldre som bor på institution
1987

2000
Alt l

Alt 2

Alt 3

2,2%
19,3%

2,2%
19,3%

1,5%
12,9%

1,1%
5,0%

6,0%

7,3%

4,9%

2,1%

Ålder
65-79år
80- år
Tot 65- år
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Alternativ
1 innebär att den vårdbenägenhet som kan observeras för
1987, dvs den andel inom respektive åldersgrupp som bor på institution,
förblir oförändrad under perioden.
Alternativ
2 förutsätter att vårdbenägenheten årligen avtar med en
procentsats som motsvarar den genomsnittliga förändringen 1977- 1987
vad gäller vistelse på ålderdomshem och 1980-1987 vad gäller långtidsvård. Detta antagande om en degressivt avtagande vårdbenägenhet innebär att benägenheten avtar relativt snabbt i början av perioden, för att
sedan plana ut.
på den observerade tidigare
Alternativ 3 grundas, liksom alternativ
utvecklingen. Här har dock antagits att vårdbenägenheten faller lineärt,
och i samma takt som den genomsnittligt fallit under den observerade
perioden.
Det totala antalet äldre på ålderdomshem eller i långtidssjukvård uppgick 1987 till ca 90 000. Enligt de olika alternativen för utvecklingen fram
till år 2000 skulle alternativ l ge en ökning till totalt 110000, alternativ 2
en minskning till 74000 och alternativ 3 en minskning till 32000 äldre
institutionsboende.
inom respektive
l alternativ l antas att andelen institutionsboende
åldersgrupp förblir oförändrad under perioden. Detta förutsätter att institutionsboendet förblir opåverkat av det kontinuerligt förbättrade hälsoläinom äldreomsorgen, vilket föreget och den beskrivna omstruktureringen
faller mindre troligt.
enligt alternativ 3 skulle innebära att
Den lineära trendframskrivningen
reducerades med två tredjedelar, att boendet
andelen institutionsboende
på ålderdomshem helt skulle upphöra inom mindre än tio år, och att
antalet antalet personer i långtidssjukvård reducerades med en tredjedel.
Enligt planerna för en förändrad äldreomsorg bör en avveckling av institutionsplatser ske varsamt och med stor hänsyn till de boende. En avveckling
enligt alternativ 3 kan svårligen förenas med denna uttalade princip.
Mot bakgrund av det ovan sagda har alternativ 2 tillämpats vid bedömningen av den framtida befolkningens fördelning på bostads- och ickebostadshushåll. Detta alternativ innebär att vårdbenägenheten antas avta,
ger.
men i mindre drastisk takt än vad den lineära trendframskrivningen
Antalet äldre som bor på institution antas enligt det valda alternativet avta
från dagens ca 90000 till ca 74000 år 2000, och denna förändring ligger
sålunda till grund för nedjusteringen av antalet ickebostadshushåll i hushållsprognosen.

Hushållsprognosen
Ekonomiska

antaganden

Huvudaltemativet
bland hushållsprognosema innefattar en genomsnittlig
ökning av hushållens disponibla inkomster på 2,0% per år och ett oförändpresenrat relativpris på bostäder. Som komplement till huvudaltemativet
med en inkomstökning på 2,7 °/o per år.
teras även ett prognosaltemativ
dvs. oförändrade
Dessutom presenteras även ett nolltillväxtaltemativ,
och oförändrade bostadspriser. För att antyda vilka
hushållsinkomster
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effekter en minskning av bostadssubventionerna kan få, presenteras även
på i genomsnitt 1,5°/0 per år och en
prognoser med relativprisstegring
se kapitel 4.
inkomstökning enligt huvudaltemativet
För att utröna effektema av en hög invandring på bostadsefterfrågan
presenteras även en sådan prognos. Detta alternativ är inte konsistent med
framtill år
SCBs befolkningsprognos, utan förutsätter att nettoinvandring
2000 är av samma storlek som 1990 års prognostiserade nivå.

Hushållsbildning

fram till år 2000

Utgångspunkten för prognoserna är de kända hushållsövergångama melunder perioden 1986-88 och
Befolkningsutvecklingen
lan 1980-1985.
följaktligen
ingår den i prognosen. Däroch
1989
känd
är
stora delar av
hushållsförändringar
de
inget
som har ägt rum efter 1985.
emot vet
om
innebär att antaHuvudprognosen, alternativ 1 2,0% inkomstökning,
let hushåll ökar till 4.26 miljoner år 2000. Den genomsnittliga tillväxten
under perioden 1990- 2000 uppgår till drygt 25 000 hushåll per år. Denna
tillväxttakt måste betraktas som låg i jämförelse med tillväxten av antalet
hushåll under tidigare år, t.ex. den höga tillväxten från 1960-talets mitt
och 10 år framåt. Under perioden 1985-90 beräknas hushållsbildningen
ökar antalet hushåll med 67000
vara särskilt hög. Enligt huvudaltemativet
ungdomspuckeln under denna
per år. Detta är en effekt av att den s.
period når sin högsta nivå.
på 2,7% per år.
Ett andra alternativ omfattar en hög inkomstutveckling
lika
inte
hög
dock
alternativ
är hög,
i detta
Tillväxttakten
som under
inkomstutveckling
pekar
hög
sådan
början av 1970-talet. Med en
prognosen på en ökning av ca 29000 hushåll per år under perioden 1990-2000.
Detta resulterar år 2000 i 4.37 milj. hushåll.
är inkomster och bostädemas relativpriser
I nolltillväxtsalternativet
oförändrade jämfört med dagens situation. Detta tredje alternativ ger en
än de två föregående prognosaltemativen.
betydligt lägre hushållstillväxt
Antalet hushåll förväntas i genomsnitt öka med 19000 per år under pestarrioden 1990-2000. Liksom i prognoserna ovan är hushållstillväxten
kast i periodens början, för att i dess slut avta.
Tilläggas kan att ett högt invandringsnetto på ca 20000 per år fram till år
2000 ger genom en större befolkning även fler hushåll. Enligt detta höginvandringalternativ
ökar befolkningen med ca 45 000 invånare i jämförelVid en jämförelse med de tre ovanstående
se med SCBs medelaltemativ.
ökning
på ungefär 25 000 hushåll.
prognoserna innebär detta en
enligt
de
tre prognoserna fördelar sig på hushåll
Hur hushållstillväxten
nedan. Den genomsnittliga hustabellerna
framgår
storlekar
av
av olika
hållsstorleken har sedan mycket lång tid minskat. Sedan år 1960 har
hushållsstorleken legat under 3 i genomsnitt. Den uppgick då till 2,9
prognosalternativ
personer, för att sedan sjunka till 2,27 år 1985. Samtliga
pekar mot ytterligare sänkning av den genomsnittliga hushållsstorleken.
kommer hushållsstorleken att sjunka till drygt 2,0
Enligt huvudaltemativet
höginkomstaltemativet
pekar prognosen på en genomsnittlig
I
personer.
beräkhushållsstorlek på drygt 1,9, medan det i nolltillväxtalternativet"
nas ligga på 2,15 personer.
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Tabell 3.3. Antal hushåll år 1985och enligt prognos år 2000 enligt prognosalternativ1-3 i tusental
Period

År 1985
År 2000
enligt:
Alt 1
Alt 2
Alt 3

Hushållsstorlek
1
2
pers
pers

3
pers

4
pers

5+
pers

1325

1 151

498

493

1906
2036
1538

1329
1359
1231

436
405
533

433
415
483

Totalt

Genomsnittlig
hushållsstorlek

203

3670

2.27

146
144
186

4251
4361
3962

2.01
1.95
2.15

Den genomgående tendensen i samtliga prognoser är en kraftig tillväxt i
antalet enpersonshushåll och en markant minskning av de stora hushållen.
Skillnaden mellan de två extrema prognoserna, å ena sidan 2,7 °/0inkomstökning och å andra sidan ingen inkomstförändring
alls, är närmare
400000 fler hushåll år 2000 i det förstnämnda fallet.
Tabell 3.4. Hushállsförändringar perioden 1976-85 samt enligt prognos 1-3 för
perioden 1986- 1990 och 1991-2000 i tusental
Period

Hushållsstorlek
2
1
pers pers

Totalt
3
pers

4
pers

5+
pers

Faktisk diff. l 976-85
328

126

-64

-ll

-31

348

Beräknad diff. 1986-90
Alt 1
Alt 2
Alt3

333
429
65

125
162
18

-55
-83
30

-48
-63
- 7

-36
-48
- 4

319
397
102

Förändring 1991-00
Alt 1
Alt 2
Alt3

248
284
140

53
46
62

- 7
- 10
5

-12
- 15
- 3

-21
- 11
-13

262
294
192

Skillnaden mellan de olika prognoserna är även en skillnad i hushållsstruktur. Den höga tillväxten av enpersonshushåll i alternativ 2 ger även
en förskjutning i hushållsstrukturen så att andelen enpersonshushâll uppmed
går till knappt hälften av alla hushåll år 2000. Prognosalternativet
ingen ökning av inkomsten, det s.
nolltillväxtsaltemativet,
skiljer sig
endast marginellt från hushållsfördelningen år 1985.
Diagrammet nedan visar vilka Förändringar i hushållens relativa fördelning som inträffat. Det visas med all tydligthet hur de stora hushållens
andelar stadigt har minskat. Andelsmässigt har tvåpersonshushållen varit
någorlunda stabila. Enpersonshushållen har ökat mycket kraftigt, speciellt
under l970-talet.
I diagrammet finns även huvudprognosens beräknade förändring av de
olika hushållsstorlekama med. Den hittillsvarande
utvecklingen kommer
enligt huvudaltemativet
fortsätta.
kraftigaste
negativa förändringDe
att
fyrapersonershushållen,
sker
bland
och
medan
enpersonshushåltrearna
len fortsätter att öka, dock i något lugnare takt under perioden 1991 -2000
än tidigare.
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Sammanfattningsvis
kan sägas att en genomgående tendens i samtliga
prognoser är en kraftig tillväxt av antalet enpersonshushåll och en betydande minskning av de stora hushållen. Detta är en effekt av den demografiska utvecklingen under perioden och visas tydligast i nolltillväxtsalterförstärks denna
med inkomstutveckling
nativet.
l prognosalternativen
hushållstillväxten
sker
under perioden
tendens ytterligare. Den största
i hushållsbilökning
ungdomar
följd
betydande
fram år 1990 som en
av
av
åldrar.
dande

Osäkerhet

i prognoserna

I hushållsprognosen är antalet individer konsistent med SCBs befolkningsprognos. De osäkerheter och antagandet som finns i denna, kommer
naturligtvis även att finnas i hushållsprognosen. Hushållsförändringama
mellan
baseras på faktiska uppgifter från Folk- och bostadsräkningama
efter 1985, utan
1980 och 1985. Vi vet inget om hushållsutvecklingen
måste uppskatta hushållsutvecklingen fram till idag. Den största osäkerheten ligger dock i bedömningen av hur de framtida övergångssannolikheterna påverkas av den ekonomiska

Hushållens

efterfrågan

utvecklingen.

på bostäder

Hushållsprognosen har visat på en ökning av antalet hushåll fram till år
2000 och pekar på en årlig förändring under perioden 1991 -2000 mellan
29000 och 19000 hushåll. Ökningen av antalet efterfrågade lägenheter
mellan 1991 och 2000 kommer att variera, beroende på de alternativa
antagandena, mellan 5°/o-7%, se tabellen nedan.
Den genomsnittliga hushållsstorleken sjunker i samtliga prognosalternativ, vilket innebär en fortsatt tillväxt av småhushållen, framförallt enpersonshushållen. Detta är ett resultat av kombinerade effekter av en stark
fortsatt
inkomstökning,
en förskjutning mot en äldre befolkning och en
Den senare
ungdomspuckeln se hushållsprognosen.
effekt av den s.
endast under prognosperiodens början. Å ena sidan höjer inkomstökninginom varje hushållskategori, men å andra sidan
en bostadskonsumtionen
medför hushållstrukturens förändring att efterfrågan styrs över mot mindre lägenhetstyper.
obebodda lägenheter. Av de
I efterfrågan år 1985 inberäknas
s.
obebodda lägenheter utgörs ungefär 2/3 av dessa av lägenheter upplåtna
boende, dvs. pendlarlägenheter etc. Resten av dessa
utan kyrkobokförd
lägenheter är under reparation, lediga för uthyrning etc. Dessa lägenheter
1985. Till
uppgår till drygt 190000, enligt Folk- och bostadsräkningen
nettobeståndet skall såldes adderas en framtida bedömning av de s.
obebodda lägenheterna för att erhålla den totala bostadsstocken år 2000.
har dessa uppgått till
Enligt de senaste Folk- och bostadsräkningama
omkring 200 000. Vår bedömning är att de s k obebodda lägenheterna även
i fortsättning kommer att uppgå till denna nivå.
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Den totala efterfrågeökningen under
1990-talet förväntas efterfrågeökningen
ternativet ökar efterfrågan på lägenheter
Den största efterfrågeökningen förväntas

perioden 1986- 1990 är 9%. På
bli lägre, ca 6%. Enligt huvudalfrån 1986 till år 2000 med 16%.
ske av bostäder med två eller tre

rum.
Om

betraktar efterfrågeökningen under perioden 1991-2000 finner
förskjutningar i efterfrågan har ägt rum i jämförelse med
betydande
att
perioden 1986-1990.
Mellan åren 1986 och 1990 ökar efterfrågan på
enrumslägenheter med 23 °/0, medan efterfrågeökningen under tioårsperioden fram till år 2000 är lägre, endast 9%. Förändringar i efterfrågan av
lägenheter med fyra rum eller större är den motsatta. Framtill år 1990 ökar
efterfrågan endast med 1,6 °/0, därefter stiger efterfrågan mellan åren 1991
på drygt
och 2000 till 7,2 %, vilket motsvarar en efterfrågeförändring
11000 lägenheter per år, se tabell 3.5 nedan.
Tabell 3.5. Lägenhetsefterfråganår 2000 enligt prognosalternativ l-3
Lägenheter med antal rum
2- 3
4+
1

i tusental

Totalt

Efterfrågan
1985

418

1726

1524

3670

Efterfrågan år 2000
Alt 1
Alt 2
Alt 3

562
587
489

2027
2081
1910

1661
1692
1 563

4251
4361
3 962

Efterfrågeförändringar/år
1991-00
Alt 1
Alt 2
Alt 3

4,8
4,9
4,0

9,5
9,8
11,7

11,2
14,0
2,7

25,5
28,8
18,6

Förändring i °/0
1991- 00
Alt 1
Alt 2
Alt 3

9%
9 °/0
9 °/0

7 °/0
9 °/0
2 °/0

6 °/0
7%
5 °/o

5%
5%
7 °/0

Förändringen i efterfrågan mellan de två perioderna 1986 - 1990 respektive 1991 2000 är ett resultat av en kraftig tillväxt av enpersonshushållen
l
mellan 1986 och 1990 se diskussion ovan om den s. ungdomspuckeln.
för denna hushållstyp endast en
perioden efter 1990 är tillväxttakten
tredjedel av den tidigare tillväxttakten. Visserligen minskar hushållen med
tre och fler medlemmar i antal, men som en följd av inkomstökningen ökar
de kvarvarande sin efterfrågan på större bostäder i perioden efter 1990.
I
i efterfrågan sker i samtliga prognosalternativ.
Denna förskjutning
prognosalternativ
med 2,7°/0 genomsnittlig inkomstökning
per år, accentueras denna förskjutning ytterligare så att efterfrâgeökningen av de
stora lägenheterna, perioden 1991-2000, är något större än i huvudalternativet. I nolltillväxtalternativet
är förskjutningen liten. Det innebär att
det sker en viss efterfrågeökning av de stora lägenheterna under 1990-talet
även i detta prognosalternativ,
men att ökningen är liten. Istället kan man
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förvänta sig en förhållandevis större efterfrågeökning av bostäder med två
och tre rum, än av stora lägenheter som en följd av en oförändrad inkomstutveckling.
En effekt av efterfrågeförändringen
mot små lägenheter innebär även att
fördelningen mellan olika hustyper påverkas. Från 1986 till 1990 förväntas
efterfrågan mot flerbostadshus liksom efterfrågan av små lägenheter att
öka. Hushållens efterfrågan av lägenheter i flerbostadshus ökar med
knappt 15% under denna tidsperiod. Den största ökningen av hushållens
lägenhetseftefrågan förväntas även under 1990-talet ske i flerbostadshusen. Efter år 1990 förväntas efterfrågeökningen att dämpas till ca 8%
enligt huvudaltemativet.
Detta ger en årlig efterfrågeökning på ca 18 500
nolltillväxtsaltemativet
komlägenheter. Om utvecklingen följer det s.
bli
för
huvudaltemativet.
Följaktligen
hushållsbildningen
lägre
än
att
mer
kommer även efterfrågan av både små- och flerbostadshus att bli lägre.
En sammanfattning av de tre prognosaltemativen ger, som en följd av en
ökad hushållsbildning även en ökad efterfrågan på bostäder. Under perioden fram till år 1990 förväntas det ske en stark efterfrågeökning på
enrumslägenheter och en mycket ringa ökning av större lägenheter. Under
1990-talet förändras efterfrågan till det motsatta. Under denna period
förväntas vi få en ökad efterfrågan på större lägenheter och minskning av
efterfrågan på enrumslägenheter. Denna tendensen återfinns i alla tre
prognosaltemativen
Prognoserna
men är mer tydlig i alternativ l och
över hushållens bostadsefterfrågan förutsätter, dels att de observerade
efterfrågeförändringar
orsakade av inkomst och prisförändringar kvarstår
inte påverkas av
prognosperioden,
dels att efterfrågeinriktningen
under
andra faktorer. Säkerheten i sådana antaganden är givetvis mycket svårbedömd. Prognoserna skall betraktas som en tendens åt vilket håll utvecklingen pekar med de förutsättningar
som gäller i dag, och i en del fall,
gällde i går.

Utbudet
Utvecklingen

av nya

bostäder

fram till 1988

1970 är det år då det största antalet bostäder har färdigställts i Sverige
l 10000. Efter detta toppår har nyproduktionen av bostäder sjunkit kontinuerligt till och med 1986, då knappt 29 000 bostäder färdigställdes. Under
1987 och 1988 ökade dock produktionen och mellan dessa senare år var
ökningen så stor som 10000 bostäder eller 33 procent. Denna utveckling
förväntas också under 1989, varför man kan räkna med att ca 50000
bostäder blir klara under detta år.
Samtidigt med miljonprogrammets
upphörande 1974, kom småhusen
dominera
i
nyproduktionen.
1985
har dock fler bostäder färdigFrån
att
ställts i flerbostadshus än i småhus. Skillnaderna i antal är dock inte så
stora och antalet nyproducerade lägenheter har ökat i båda hustyperna de
två senaste åren.
Det är olika ägarkategorier som dominerar i olika hustyper. Bland
småhusen har det privata ägandet en stark utbredning. Under 1970-talet
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var det ca 90 procent av bostäderna som byggdes åt privata ägare. En
förändring har dock inträlfat, vilken innebär att andelen privata ägare
sjunkit mycket kraftigt. 1988 var andelen privata ägare av de nyproducerade småhusen enbart 56 procent.
Det är ett par år in på 1980-talet som denna förändring blir tydlig.
Främst är det bostadsrättsföreningar
som växer i andel av nyproduktionen, men även de allmännyttiga bostadsföretagen har ökat sin andel av
nyproducerade småhus under det senaste decenniet. För de allmännyttiga
företagen innebär ökningen att man nästan har fördubblat sin andel på 10
år, vilket innebär att man 1988 hade ll procent av nyproduktion
av
småhus. Ökningen för bostadsrättsföreningarna
har varit mycket kraftig.
Man har ökat sin andel från 2 procent 1978 till 33 procent 1988. Under de
två senaste åren är det främst de icke-rikskoooperativa
bostadsrättsföreningarna som har ökat i andel.
I nyproduktionen
av flerbostadshus har också skett en förändring. Allmännyttiga bostadsföretag har varit dominerande under lång tid, och är
det fortfarande. Andelen har dock sjunkit från 66 procent 1973 till 41
procent 1988. De senaste åren har dock andelen inte minskat så mycket 3 procent från 1983. Under perioden då andelen sjönk som kraftigast, var
det bostadsrättsforeningama
som ökade sin andel. Under de senaste fyra
åren har däremot privata ägare haft en ökad andel i nyproduktionen
av
flerbostadshus. Efter att under lång tid haft 10- 14 procent av nyproduktionen, har andelen de senaste åren varit ca 20 procent.
Totalt sett blir förskjutningama
mellan olika ägarkategorier i nyproduktionen inte så markant som framgår ovan. Det framgår dock entydigt hur
både allmännyttiga bostadsföretag och privata ägare har minskat sin andel
medan bostadsrättsföreningama
har ökat sin andel.
av nyproduktionen,
För den senaste femårsperioden gäller det särskilt icke-rikskooperativa
föreningar.

Avgång

av bostäder

Då den prognoserade framtida bostadsefterfrågan skall omsättas i behov
av nyproduktion av bostäder krävs, förutom uppgifter om dagens bostadsbestånd, en bedömning av antalet bostäder som väntas avgå ur beståndet.
Avgångsbedömningama
avser nettoavgången av bostäder, men denna är
en följd av ett antal processer där lägenheter antingen försvinner ur bostadsbeståndet eller tillkommer
på annat sätt än genom nyproduktion.
Bostäder kan alltså utgå ur beståndet av många andra skäl än rivning.
Ombyggnad kan leda till sammanslagning av bostäder, bostäder kan ges en
och kan också överges.
ny användning
ex. kontor eller fritidsbostad
Omvänt kan ombyggnad leda till delning av bostäder, kontor kan omvandlas till bostäder och fritidshus kan tas i bruk för permanent boende.
Övergivna bostäder kan åter tas i anspråk. I dessa fall tillkommer alltså
bostäder utan att nyproduktion sker.
Gemensamt för dessa förändringsfaktorer
är att statistik som beskriver
deras omfattning är bristfällig eller obefintlig. Viss vägledning ges av
rivnings- och ombyggnadsstatistik
för flerbostadshus, men uppgifter om
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övriga Förändringar av bostadsbeståndet saknas. Någon modell för systematisk kalkylering av flödesförändringar i bostadsbeståndet kan alltså inte
konstureras, utan det blir med nödvändighet nettoavgången av bostäder
på
som uppskattas. Bedömningama för perioden fram till år 2000 grundas
historiska uppgifter i form av förändringar mellan Folk- och bostadsräkningarna 1975 och 1985, kompletterat med information från ovan nämnda löpande statistik avseende flerbostadshus.
utgjorde nettoavgången av lägenheter i
Under perioden 1975-1985
storleksklassen 1-4 rum i småhus ca 98 000. I storleksklassen 5 rum eller
vid sidan av nyproduktionen,
fler skedde dock ett stort nettotillskott
i småhus stannade vid 5 000.
samtliga
lägenheter
för
varför nettoavgången
inträffade till 70 °/0i småhus
storleksklassen
i
lägre
den
Lägenhetsavgången
nettoökning torde
lägenheternas
de
tanke
på
större
före
1940.
Med
byggda
tillbyggnad
och sammani
sin
bakgrund
ha
avgångar
dessa
del
av
en stor
storleksi
högre
lägenheter
den
slagning av lägenheter. Nettotillskottet
av
klassen orsakat av lägenhetssammanslagningar bör dock avta under den
kommande perioden, eftersom underlaget för sammanläggningar lägenheter i tvåbostadshus kraftigt reducerats under perioden 1975 - 1985.
Mot ovan skissade bakgrund har antagits att avgången av äldre och
yngre småhuslägenheter i den lägre storleksklassen kommer att ske i samma relativa takt som under föregånde period. Den avgång på i genomsnitt
9000 lägenheter per år som därvid uppstår antas fördelas så att 2000
lägenheter avgår genom sammanslagningar, lika många genom tillbyggnader och resterande 5 000 avgår genom att de rivs eller utnyttjas för annat
än bostadsändamål. Effekten av dessa förändringar blir ett årligt tillskott
av 3000 lägenheter i den högre storleksklassen 5 rum eller mer, och en
avgång av 9000 lägenheter i storleksklassen 1-4 rum. Fördelningen av
denna avgång på de fyra lägenhetsstorlekarna grundas på föregående periods motsvarande fördelning samt på antaganden om vilka lägenhetsstorlekar som sannolikt berörs av sammanslagning respektive tillbyggnad.
Vad gäller bostäder i flerbostadshus uppgick nettoavgången 1975 - 1985
till ca 140000 lägenheter. Omkring tre fjärdedelar av denna avgång avsåg
den minsta lägenhetsstorleken. Under perioden var ombyggnadsverksamheten tämligen omfattande, och en stor del av de minsta lägenheternas
avgång var en följd av lägenhetssammanslagningar i samband med denna
ombyggnad. För beståndet av lägenheter av storleken två till fyra rum
i samband med ombyggnad däremot ett
innebar lägenhetsomvandlingar
visst nettotillskott, medan beståndet av lägenheter på fem rum eller större
nämnvärt påverkades.
antas ligga på en något lägre
Den framtida ombyggnadsverksamheten
perioden
1975- 1985. Den ökade
fallet
varit
under
nivå än vad som
efterfrågan på små lägenheter i flerbostadshus kommer sannolikt att innebära att hopslagning av lägenheter i samband med ombyggnad avtar. Vid
bedömningen av lägenhetsavgångar fram till år 2000 är grundantagandet
att avgångar för respektive lägenhetsstorlek sker i samma relativa takt som
Mot bakgrund av vad som ovan nämnts
under perioden 1975-1985.
och dess effekt på
beträffande den framtida ombyggnadsverksamheten
lägenhetsbeståndet har dock grundantagandet justerats. Effekten av lägenhetsombyggnader på beståndet antas under prognosperioden reduceras
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med en tredjedel, jämfört med tidigare observerad elfekt. Med dessa
antaganden kommer under perioden 1986 2000 avgången av lägenheter i
flerbostadshus att uppgå till 172 000, vilket innebär ll 500 lägenheter per
år. I tabell 3,6 redovisas den beräknade lägenhetsavgången och dess fördelning på hustyper och lägenhetsstorlekar.
Tabell 3.6. Avgång ur bostadsbeståndet1985-2000 Tusental lgh
Lägenhetermed antal rum
2
3
4
- 1
Småhus
Flerb.hus
Totalt
Tot/år

ll
108
119
7,9

66
42
108
7,2

32
- 8
24
1,6

26
22
48
3,2

Tot

Tot/år

5+
-45
8
- 37
- 2,5

90
172
262
17,5

6,0
11,5
17,5

Nettoavgången för perioden 1986-2000
uppskattas alltså till 262000
lägenheter, varav 90000 avser lägenheter i småhus och 172 000 lägenheter
i flerbostadshus. Den genomsnittliga årliga avgången upgår till 17500,
fördelat på 6 000 lägenheter i småhus och 11 500 i flerbostadshus. Resultaten från tidigare avgångsberäkningar utförda för bostadskommittén
Ds
Bo 1984: 6 och föregående långtidsutredning indikerar en betydligt större
lägenhetsavgång, ca 27 000 per år, under 90-talets inledning.
Någon uppenbar förklaring till denna diskrepans står
att finna. En
orsak kan dock vara att man inför tidigare beräkningar endast haft tillgång
till uppgifter om lägenhetsbeståndet fram till tidpunkten för 1980 års Folkoch bostadsräkning. Jämförbarheten mellan 1980 års räkning och övriga
räkningar brister avsevärt på grund av att denna räkning genomfördes
enligt andra rutiner än de föregående och den efterföljande från 1985. Den
nu genomförda avgångsbedömningen grundas alltså sannolikt på säkrare
bakgrundsuppgifter.
Dock kvarstår den osäkerhet som följer av att underlag för analys av llödesförändringar
i bostadsbeståndet saknas i den svenska bostadsstatistiken.

Ett jämviktsskapande

byggande

Under 1950- och 1960.-talen fanns en stor brist på bostäder. Bostadsproduktionen ökade från drygt 40000 lägenheter i 1950-talets början till
knappt 110000 år 1970. Under 1970-talet uppstod tendenser till överproduktion och nybyggnationen minskades Hansson, Turner 1979. Ungefär
15 år senare, år 1986, var nyproduktionen nere i knappt 30000 lägenheter
per år. Under slutet av 1980-talet har produktionen åter börjat stiga och är
nu uppe i ca 50000 lägenheter per år. l diagrammet nedan illustreras
denna utveckling tillsammans med det prognostiserade nybyggnadsbehovet enligt prognosaltemativ
2 och
Kurvomas form efter 1990 är ett
uttryck för den genomsnittliga förändringen under tidsperioden fram till
år 2000.
Resultaten från hushållsprognosema pekar på en fortsatt stark tillväxt
av småhushållen, främst enpersonshushållen, under 1990-talet. Den tidigare utvecklingen mot allt färre stora hushåll kommer enligt de olika

4 19-924

50
prognosalternativen att fortsätta. Skillnaden mellan de olika prognosalterhögre den
nativens resultat för l990-talet kan bäst sammanfattas så att
förväntas
tillväxten
kraftigare
blir,
desto
av
antagna inkomstutvecklingen
enpersonshushållen att bli.
Den totala efterfrågan på lägenheter år 2000 förväntas bli 4,25 milj,
inkomstökning
1 2,0% genomsnittlig
enligt prognosalternativ
per år.
eller tre
med
två
bostäder
ske
efterfrågeökningen
förväntas
största
Den
av
denna
lägenheter
miljoner
2
drygt
2000
Efterfrågan
år
motsvarar
av
rum.
storlek, jämfört med drygt 1,7 miljoner år 1985. Efterfrågan på större
lägenheter kommer även att öka och motsvarar år 2000 en efterfrågan på
ca 1,6 miljoner.
i antalet hushåll
Behovet av nya lägenheter är en följd av nettotillväxten
och av antalet bostäder som avgår ur beståndet. Behovet korrigeras dessuterhålla
om för nybyggnationen under perioden 1986 till 1989 för att
nybyggnadsbehovet under l990-talet. Den grad i vilken bostadsbeståndet
utnyttjas under prognosperioden antas motsvara förhållandena år 1985.
Nybyggnationen mellan åren 1986 och 1989 uppgår till ungefär 150000
lägenheter. När detta skrivs finns ännu inte 1989 års nyproduktion
av
för 1989 är därför till viss del uppbostäder framtagen. Nyproduktionen
antalet byggda enrumslägenheter
skattad. Under perioden uppskattar
med två eller tre rum och kök
lägenheter
antalet
medan
till drygt 9000,
lägenheter med fyra rum och
antalet
000
lägenheter,
till
74
samt
uppgår
ca
kök uppgår till drygt 66 000 lägenheter.
När det gäller lägenhetsefterfrågan och byggandet är det intressant att
därför att förändringar i hushållsbildstudera "nolltillväxtsaltemativet,
ningen liksom lägenhetsefterfrågan är ett resultat av endast de demografiska faktorerna. Oavsett den ekonomiska utvecklingen demonstrerar detta
endast beroende av befolkningens samalternativ en slags basutveckling
mansättning och förväntad förändring.
Det totala nybyggnadsbehovet under perioden 1990-2000 l l år, upptill drygt 400000 bostäder. Av dessa
går enligt nolltillväxtalternativet
lägenheter pekar prognosen på ca 180000 enrumslägenheter och drygt
220000 två- och trerumslägenheter. Det mest anmärkningsvärda är att det
inte förväntas ske någon nyproduktion alls av lägenheter med fyra eller fler
täcker under perioden 1986 - 1989
rum under l990-talet. Nyproduktionen
lägenhetsefterfrågan
på större bostäder. En sådan förförväntade
väl den
indikerar
ändring av nybyggnadsbehovet som nolltillväxtsaltemativet
är ett resultat av en förändring av hushållstrukturen till att omfatta närmare 70% en- och tvåpersonshushåll år 2000 mot 65% år 1985.
på
l och 2 med en antagen inkomstförändring
För prognosalternativ
större än för nolltill2,0% respektive 2,7% är nyproduktionsbehovet
under l990-talet för progväxtsalternativet.
Den totala nyproduktionen
nosalternativ l uppskattas till ca 690000 lägenheter. Det största nybyggnadsbehovet finns bland trerumslägenheter och mindre. Liksom för nolloch
tillväxtaltemativet
är nybyggnadsbehovet
av fyrarumslägenheter
för prognosalternativ
större lågt. Nyproduktionsbehovet
till ca 800000 lägenheter. Se vidare tabell 3.7.

2 uppgår totalt
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Tabell 3.7. Nyproduktionens sammansättningfördelat på lâgenhetsstorlekari tusental
Lägenhetermed antal rum
2- 3
l
502
Bestånd 1985
Nyproduktion
9
1986- 89
Nyproduktion/år
1990-00
254
Alt 1
278
Alt 2
180
Alt 3

Totalt
4+

1813

1 546

3 863

74

66

150

358
413
224

81
112
0

693
803
404

När det gäller den traditionella uppdelningen i småhus respektive flerbostadshus finns det skäl att peka på den i dagens bostadsproduktion, i hög
grad, flytande gränsen mellan hus- och lägenhetstypema. Rad- och kedjehus med ägande- eller bostadsrätt kan i många fall, till utseende och
funktion, vara svåra att skilja från hus och lägenheter statistiskt registrerade som hyresrätt i flerbostadshus. Av det skälet är en nybyggnadsprognos
uppdelad efter hustyp osäker. Vår uppskattning är emellertid, att enligt
fördelar sig det totala nybyggnadsbehovet av 690000
huvudaltemativet
lägenheter på omkring 565000 i flerbostadshus och 125000 i småhus.
nivå och inriktning är avhängigt husBedömningen av nyproduktionens
och hushållens antal.
hållsmodellens prognostiserade hushållsstruktur
Som framgått av avsnittet om hushållsprognoser finns en rad osäkerheter i
prognosaltemativen.

Ombyggnads-

och

reparationsverksamhet

i

flerbostadshus
Historik

och utgångspunkter

för en prognos

Bättre bostäder - ett IO-årigt
Ds Bo 1983:
I det s. k. ROT-programmet
förutskickades en utökad
Rot-program
underhållsprogram
förnyelse- och
under den kommande perioden, 1984- 1993.
ombyggnadsverksamhet
Ombyggnadsvolymen, mätt i antal lägenheter före åtgärd, antogs behövas
öka från cirka 12000 per år under sent 70-tal gradvis till cirka 30000 år

Figuren avser antal lägenheter efter åtgärd,
men eftersom andelen lägenheter som försvinner i
samband med ombyggnad nu har blivit allt
10% år 1988,
mindre
stämmer ändå slutsatserna i diskussionen.

1993 a. a. s. 65.
o. m. 1988.
I diagram 3.5 presenteras den historiska utvecklingen fram
Uppdelningen i fält motsvaras av lägenheter i fastigheter med olika färdigställningsår. Det framgår av figuren att 1993 års prognosticerade volym
volymmål och
i stort sett uppnåddes redan år l987l. Rotprogrammets
linje.
tidsutsträckning är markerat i figuren med en streckad
struktur
Det framgår tydligt av figuren att ombyggnadsverksamhetens
1940
har
efter
producerats
Fastigheter
har förändrats under perioden.
som
för
äldre
medan
det
perioden,
omfattning
under
byggts om i allt större
årgångar finns en viss tendens till minskad ombyggnadsverksamhet.
Den kraftiga uppgången vid 1980-talets början låter sig bara delvis
förklaras med förbättrade lånevillkor. Visserligen infördes vissa investe-
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Diagram 3.5. Ombyggnad av flerbostadshusunder perioden 1975- 1988. Antal lägenheter iördelat på ursprungligt Firdigstiillningsâr. Streckad linje: ROT-programmets
plan.
Antal lägenheter 1000-taI
Efter åtgärd

25

0
1975

1980

1985

1990

,
1995

.
2000

Ombyggnadsár
Källa: SCB, moderniseringsstalisliken

ringsbidrag vid den tidpunkten, men i stort sett var de ekonomiska villkoren oförändrade. En möjlig förklaring är den minskade nyproduktionen
som kan ha frigjort resurser för ombyggnadsverksamheten. Ett studium av
nyproduktionen
visar att så inte heller är fallet; nedgången i nyproduktionsvolym pågick under hela perioden fram till 1986- 1987, varför inte
heller denna förklaring räcker fullt ut.
är att bostadsbeståndets åldersfördelning
En ytterligare förklaring
ombyggnadsverksamhet
under perioden.
nödvändiggjorde
utökad
en
Framför allt beror det på att allt större årgångar successivt kom in i en
ombyggnadsfas. Samtidigt kan propaganda och kommunala handlingsprogram av skilda slag ha påverkat intresset för ombyggnadsverksamhet.
Den viktigaste förklaringen bör emellertid vara svängningar i bostadsef-
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terfrågans inriktning. Det är troligt att den ökade ombyggnadsverksamheten under 1980-talets början var ett resultat av att den gröna vågen ebbade
ut, och att hushållen, yngre såväl som äldre, började söka sig in mot
stadskärnan. Vissa av dessa hushåll hade ekonomiska resurser att efterfråga lägenheter med högre kvalitet. I vissa fall har dessa ekonomiska resurser
uppstått genom försäljningsvinster
från småhus.
Sammanfattningsvis
låter sig ombyggnadsverksamhetens
uppgång under tidigt 80-tal bäst förklaras med tre faktorer; förbättrade lånevillkor,
fysiska saneringsbehov och ändrad efterfrågeinriktning.

Modellen
Den historiska utvecklingen kan förklaras med hjälp av en regressionsmodell som beaktar vissa av de faktorer som beskrivits tidigare. Modellen är
uppbyggd så att varje ursprunglig fárdigställningsperiod
beaktas var för sig
med hjälp av dummyteknik.
Skälet är att de byggnadstekniska förutsättningarna bör skilja sig åt mellan perioderna.
En åldersvariabel fångar in ett tidsmönster för olika årgångar av bostäder; det är troligt att ombyggnadsintensiteten
är en funktion av bostädernas ålder, oberoende av de tekniska skillnaderna. En tidsvariabel fångar in
den generella tendens mot ökad ombyggnadsverksamhet över tiden, som
kan relateras till överflyttning av kapital till ombyggnadssektorn och som i
sin tur beror på en ökad efterfrågan på ombyggda bostäder.
En dummyvariabel
representerar de förbättrade ekonomiska villkor
infördes
1983,
och
som
vars verkningar tydligt framgår av figuren.

Tabell 3.8. Skattning av andel ombyggdalägenheteri olika åldersgrupper
Beroendevariabel,
Andel ombyggda lägenheteri olika åldersgrupper logaritmerat
Oberoendevariabler,
Konstant
Årgång: 1900 1920,dummy
-"1920- 1930,
-"1930-1940,
-"1940- 1950,
-"1950-1960,
1960 -",
Ålder logaritmerat
Ombyggnadsårlogaritmeral
Lånevillkor: 1983-, dummy
r

0.877 F

Parametervärde
10.707

t-värde
293

1.022
2.209
3.476
4.726
5.239
7.808
6,851
- 10.210
0,796

4.351
6.001
6.8 l 7
6.761
5.463
5.743
3.299
- 3.464
3,430

77.688 Antal observationer: 98

Analysen visar att de använda variablerna förmår förklara 87,7 procent
av variationen i andel ombyggda lägenheter. Funktionen i sig är signifikant
F-värdet är över 77. Samtliga variabler, med ett undantag, är
signifikanta på enprocentsnivån. Variabeln för den första årgången fram
till 1900, bidrar emellertid så lite till att förklara variationen att den inte
ingår i ekvationen över huvud taget.
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Prognos över den framtida

Ombyggnadsverksamheten

i tabell 3.8 kan en prognos över den
Med hjälp av skattningsresultatet
framtida ombyggnadsverksamheten framställas.
Avgörande för prognosen är emellertid det antagande som görs om de
framtida ekonomiska villkoren för ombyggnadsverksamheten.
Det skall
beaktas att fr. o. m. 1989 råder helt nya villkor för ombyggnadsverksamheten. Den garanterade räntan har höjts till det dubbla både för ombyggnad
av hyresrätt och bostadsrätt från och med 1989. Regelmässigt startar den
garanterade räntan på 5,1 procent, i stället för 2,45 eller 2,6 procent som i
dag är fallet.
Det finns därför skäl att göra två olika prognoser. En som utgår från att
medför en återgång till de förhållanden och betesubventionsindragningen
enden som rådde före 1983. Det resulterar i en liten ombyggnadsvolym. I
en alternativ prognos är i stället utgångspunkten att regeländringen 1989
i stället är
inte påverkar beteendet, eftersom ombyggnadsincitamenten
långsiktigt ekonomiska, i kombination med att många presumtiva ombygare kan välja att i stället aktivera reparationsavdrag i stället for att begära
ombyggnadslån med statliga räntebidrag, men utan avdragsrätt för de
reparationer som ingår i ombyggnadsverksamheten.
Två skilda prognoser presenteras därför på grundval av den skattning
som presenterades i tabell 3.8. Skillnaden mellan dem är värdet på dummyn: lånevillorz 1983 -- .
I diagram 3.6 och 3.7 presenteras resultatet av skattningen. Enligt minimialternativet
kommer ombyggnadsvolymen
att falla drastiskt från och
med 1989. Därefter sker en viss återhämtning, som en följd av att de olika
årgångama blir allt äldre - och den trend som finns i de olika årgångama
summerar till en viss ökning. Totalt förväntas cirka 16000 lägenheter i
flerbostadshus byggas om år 2000.
bortses i stället från de minskade räntebidragen.
I maximialternativet
Prognosen kommer då i stället att peka på en ökad ombyggnadsverksamhet. Först sker emellertid en nedgång, som en följd av att modellen inte tar
än till
större hänsyn till de två senaste årens ombyggnadsverksamhet
övriga år. Ombyggnadsverksamheten kommer därefter att tilltaga i volym,
upp till år 2000 då nära 35 000 lägenheter förväntas bli ombyggda.
ökar andelen lägenheter i hus byggda från
I båda prognosaltemativen
och med 1940. I den senaste årgången, 1961 och framåt, förutspås ökningen bli mycket kraftig i relativa tal. I äldre årgångar sker en relativ minskning i takt med att en allt större del av beståndet blir ombyggt.
Det är ännu något för tidigt för en definitiv prognos som tar ställning till
vilket av dessa scenarier som är det mest riktiga. En viss ledning kan man
från uppgifter om hur mycket ombyggnadsverksamheten har fallit under
1989. I SCB:s bostadsbyggnadsstatistik Bo 14 SM 8903 återges data från
första halvåret 1989. Utvecklingen är delvis svårtolkad, med det förefaller
ändå som om verksamheten under andra kvartalet 1989 indikerar en
markant nedgång i ombyggandet omfattning. Så t.ex. påbörjades 3591
lägenheter i flerbostadshus under andra kvartalet 1989 mot 8127 under
andra kvartalet 1988. Även med hänsyn tagen till vissa eftersläpningar i
statistikredovisningen
framstår det ändå som en markant nedgång. Vi har

Diagram 3.6. Ombyggnad av flerbostadshus under perioden 1975-1988, samt en
prognosfram till år 2000. Antal lägenheterfördelat på ursprungligt tärdigstâllningsår.
Minimialternativet.
Antal lägenheter IOOO-tal
Efter åtgärd

01975

1980

1985

1990

1995

2000

Ombyggnadsår
Källa: SCB, moderniseringsslatistiken

emellertid ännu inte sett ett tillräckligt stort utfall av räntebidragsminskningen för att kunna göra en säker prognos.
Till detta kommer det förslag från reformerad inkomstbeskattning
RINK
Enligt detta förslag skall
som framlagts av finansdepartementet.
ombyggnadsinvesteringama
behandlas på samur subventionssynvinkel
Men det som är minskade räntebidrag För
ma sätt som nyproduktionen.
nybyggandet är faktiskt ökade räntebidrag till ombyggnadsverksamheten,
eftersom dessa föreslagna räntebidrag faktiskt är större än de som ges till
ombyggnadsverksamhcten enligt de aktuella reglerna. Det driver naturligtvis på sikt upp ombyggnadsverksamheten
i relation till det aktuella
- sett
regelverket.
Sammantaget gör vi den tentativa prognosen att ombyggnadsverksamheten kommer att ligga kvar på den nivå den hade närmast före de två
senaste årens uppgång. Det svarar mot en konstant volym på 25 000
lägenheter per år fram till år 2000.
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Diagram 3.7. Ombyggnad av flerbostadshus under perioden 1975-1988, samt en
prognosfram till år 2000. Antal lägenheterfördelat på ursprungligt ñrdigställningsår.
Maximialternativet.
Antal lägenheter 1000-tal
Efter åtgärd

1975

1980

1990

1995

2G

Ombyggnadsår
Källa: SCB, moderniseringsslatisliken

Prognos över kostnadsutvecklingen
Vår prognos resulterar i att andelen nyare lägenheter kommer att öka i den
framtida ombyggnadsverksamheten.
Det borde minska de reala bruttoinvesteringarna under den kommande tioårsperioden, eftersom nyare lägenheter i regel har varit billigare att bygga om än äldre lägenheter - bl. a.
beroende på en lägre åtgärdsgrad i nyare hus.: Denna bild har emellertid
ändrats påtagligt i takt med att andelen moderna lägenheter har ökat i
ombyggnadsverksamheten.
Andelen moderna lägenheter - Före åtgärd 47%
1983,
för
år
att stiga till 83% år 1988. Därmed har också
var
skillnaderna i ombyggnadskostnader mellan lägenheter i nya och gamla
hus jämnats ut. För lägenheter i hus där ombyggnaden färdigställdes 1988
För de äldre husen cirka 4700 kronor per
var ombyggnadskostnadema
kvadratmer BRA P TOT, att jämföra med cirka 4 500 kronor för nyare
årgångar

1 SeTurner 1987.
3Enligt senasttillgängliga
låneobjektstatistik som i
detta fall något under
skattar ombyggnadskostnadens nivå.
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På grundval av dessa uppgifter gör vi den bedömningen att denna
utveckling kommer att fortsätta. Investeringskostnadema
kommer därför
inte att öka i reala termer som en följd av att ombyggnadsverksamheten
allt mer inriktas mot senare byggda fastigheter.

Ombyggnads-

och

i egna

reparationsverksamhet

hem

På SIB finns två större specialstudier av husbeståndet. Dessa studier
möjliggör en fördelning av antalet ombyggda småhus efter kalenderår och
ursprungligt fárdigställningsår
på samma sätt som för flerbostadshusen.
Ekonometriska analyser visar emellertid att det inte går att förklara ombyggnadsverksamheten med hänvisning till småhusens ålder på samma
sätt som för flerbostadshusen. Förklaringen torde vara att andra faktorer
har avsevärt större betydelse. Småhusägarens ålder och ekonomiska situation, den nuvarande ägarens innehavstid, konjunkturläget,
bostadsmarknadssituationen och en mängd andra faktorer synes ha större betydelse.
På grund av brister i datatillgången är
hänvisade till att göra prognomed olika ekonomiska indiserna på material från nationalräkenskapema,
katorer som komplettering.
I diagram 3.8 visas utvecklingen av ombyggnadsinvesteringama
i småhussektom permanenta småhus under perioden 1970 till och med första
halvåret 1989.
Diagram 3.8. Ombyggnad av småhus med äganderätt under perioden 1975-1989,
samt en prognos fram till år 2000. Miljoner kronor i 1987 års priser.
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Vi kan iakttaga en topp 1978 till 1979, vilken kan förklaras med ökad
i sektorn, samt inte minst de
disponibel inkomst, stor investeringsvilja
statliga subventionerna till energibesparande åtgärder. Dessa senare drar
med sig ytterligare ombyggnadsinsatser. Det finns ytterligare en topp 1984
då infördes, vilket i kombinatill 1985. Orsaken är att ROT-programmet
tion med stigande disponibla inkomster ledde till en ombyggnadsvåg.
förklaModellhypotesen är mycket enkel: ombyggnadsinvesteringarna
uttrycker
inverkan
dummies
i
kombination
med
tidsvariabel
som
ras av en
Även disponibel
av stöd till energibesparande åtgärder och ROT-program.
och prisutvecklingen för småhus har prövats
inkomst, BNP-utvecklingen
som förklarande faktorer, men de visar sig inte ha någon förklaringskraft.
Den valda modellen presenteras i tabell 3.9 nedan.
Tabell 3.9. Skattning av modell för ombyggnadsinvesteringari småhus
Beroendevariabel,
Ombyggnadsinvesteringari småhusmed äganderätt MKR
Oberoendevariabler,
Konstant
OmbYggnadsår
Dummy för energilån
Dummy för ROT-progam
R2 0.812 F

Parametervärde
-4 l 18.532
83.456
1282.901
l 265.238

värde
2.603
4.141
4.712
3.801

23.012 Antal observationer: 19

Omvandlat till en prognos kommer de samlade ombyggnadsinvesteringarna år 2000 att ha stigit till 4227 MKR, att jämföra med en uppskattad investeringsnivå år 1989 på 3 159 MKR. Jämfört med tidigare prognoinnebär denna prognos en minskning av den
ser för Långtidsutredningen
framtida investeringsnivån. Det bör tolkas som att vi tidigare överskattade
effekterna av ROT-programmet.
Den nu presenterade prognosen innefattar en ökningstakt på 2,7 procent per år. Resultatet redovisas med en
heldragen linje i diagrammet.
Det bör påpekas att prognosen inte beaktar eventuella framtida subventioner till småhusägare för att inför en förestående kärnkraftsavveckling,
stimulera till insatser för ett minskat elberoende. Dessa investeringar bort
från direktverkande el, torde innebära ökad ombyggnadsverksamhet även
i övrigt. Om så blir fallet kan vår prognos betraktas som en underskattning.

Investeringar

i fritidshus

Den officiella statistiken om bostäder och boende är inriktad på det
permanenta boendet. Därför är de statistiska uppgifterna om fritidshusen
mycket knapphändiga, trots att fritidshusen är viktiga ur investeringssynpunkt
De enda uppgifter som finns att tillgå härrör från nationalräkenskaperna. I dessa görs ingen uppdelning mellan nyinvesteringar och ombyggnadsinvesteringar. Vi är därför hänvisade till att göra en prognos för de samla-

de ny- och ombyggnadsinvesteringama
med skilda ekonomiska indikatoförklaringsfaktorer.
rer som
Utvecklingen av fritidshusinvesteringama
framgår av diagram 3.9 nedan. Mönstret liknar det som kan iakttagas för nyinvesteringar i permanenta småhus diagram 3.8. Investeringama kulminerade mot slutet av
1970-talet, men till skillnad från mönstret för investeringar
permanenta
småhus sker ingen ökning vid 1980-talets början. Först vid mitten på
1980-talet inleds en viss uppgång.
Diagram 3.9. Nybyggnad och ombyggnad av fritidshus under perioden 1975-1988,
samt en prognos fram till år 2000. Miljoner kronor i 1987års priser.
Miljoner kronor
5000

i

4500 -

i

M

i

/
3500 3000 2500 2000
1500
10m ,W7,:

..... ...

500A
1970

1975

1980

1995

1990

1995

2000

Färdigställningsår
Källa: SCB, nationalräkenskaperna
Prognosen för investeringar i fritidshus grundas på en enkel regressionsmodell, som har disponibla inkomster och en trendvariabel som förklarande variabler. Även andra variabler har prövats. En sådan variabel, som bör
ha haft inverkan, är prisindex for överlåtna
permanenta småhus. Motiveringen är att snabb värdetillväxt för överlâtna småhus skapar ett likviditetsutrymme för småhusägaren som kan användas till investeringar i fritidshus. Variabeln har dock inget förklaringsvärde utöver den Förklaring
som ges av tillväxten i disponibla inkomster. Den valda modellen med
skattningsresultat presenteras i tabell 3.10 nedan.
När parameterestimaten utnyttjas för en prognos blir resultatet att investeringarna i fritidshus stiger från 3124 miljoner år 1988 till 4310 miljoner
år 2000 i 1987 års prisnivå. Det motsvaras av en ökningstakt på 2,7
procent under perioden. Resultatet är angivet med en heldragen linje i
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Tabell 3.10. Skattning av modell mr ny- och ombyggnadsinvesteringari småhus
Beroendevariabel,
Ny- och ombyggnadsinvesteringari fritidshus MKR
Oberoendevariabler,
Parametervärde
6 871.656
-293.005
204.688

Konstant
Färdigställningsår
Disponibel inkomst
R

0.860 F

t-värde
4.031
- 9.697
6.676

49.193 D-W 1.020 Antal observationer: 19

diagram 3.9 ovan. Trots den snabba ökningstakten är inte investeringsnivån år 2000 fullt i paritet med den nivå som rådde under slutet på
1970-talet.
Orsaken till att prognosmodellen anger en positiv investeringsutveckling
är att inverkan av en ökning i disponibel inkomst +2,0°/0 per år enligt
vårt huvudalternativ5
får större effekt än den negativt verkande trendfaktorn.
Det bör påpekas att prognosen blir osäker genom att den inte beaktar
den inverkan som förslagen till generösare Skatteregler för fritidshusen kan
få. Det bör öka investeringsviljan i fritidshus, varför den gjorda prognosen
kan betraktas som försiktigt hållen.

Statsñnansiella

konsekvenser

Bakgrund
Vi har inte närmare berört de statsfinansiella konsekvenserna av de använda scenarierna. En sådan analys presenteras i detta avsnitt.
Analysen är av särskilt intresse vid denna tidpunkt, eftersom förändringar inom skatte- och bostadspolitiken för närvarande övervägs. Utredningen om reformerad inkomstbeskattning
RINK,
samt ytterligare utredningar om reformerad företagsbeskattning,
reformerad mervärdesskatt, samt en utredning om inflationskorrigerad
inkomstbeskattning
har
alla under 1989 lagt sina betänkanden. Dessutom har BostadsdepartemenBKU,
tet genomfört en egen utredning, Boendekostnadsutredningen
som
också har lagt sitt betänkande under 1989.
Gemensamt för utredningarna är att de med olika metoder försöker
minska den statliga skatten genom fr. a. minskade marginalskatter. Reformen skall sedan finansieras bl. a. med minskade subventioner till bostadssektorn. Enligt beräkningar gjorda vid SlB kommer bostadssektom att
bidraga med cirka ll miljarder i 1989 års priser om RINK genomföres.
Om däremot BKU genomföres blir besparingen l7 miljarder enligt beräkningarna.
Mot denna bakgrund är det därför viktigt att beskriva det långsiktiga
statsñnansiella utfallet vid nuvarande regler, men med nyanseringar som
grundas på olika antaganden om produktionsvolym
m.m. Det ger en
säkrare utgångspunkt för bedömningar av skatteutredningamas förslag.
I begreppet subventioner ingår i de statliga framställningama
tre skilda

5 Med exempelvis nolltillväxt i disponibel inkomst blir utvecklingen
starkt negativ under
prognosperioden. Det
gäller även lågtillväxtalternativet; + 1,3% per år.
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delar: räntebidrag, bostadsbidrag, och de särskilda subventioner som sammanhänger med att ägare av småhus har rätt att göra gäldränteavdrag för
de ränteutgifter som belastar småhuset.

Statsfinansiella efekter av räntebidragen
har redovisats i
Den framtida prognosticerade bostadsbyggnadsvolymen
tillsammans
med
data som betidigare
framställningen.
Dessa
data,
den
skriver bostadsbeståndets sammansättning och ekonomiska förhållanden,
l
kan sättas in i en befintlig modell för bostadsfinansieringssystemetf
införas. Vi väljer att arbeta
modellen skall ränte- och inflationsantaganden
med endast ett antagande. Inflation antas vara 6 procent och räntan ll
för perioden från och med 1991 antas
procent. Produktionskostnadema
utvecklas i takt med inflationen, dvs med 6 procent per år. Det kan synas
något lågt, men det svarar mot ett långsiktigt antagande om realt oförändrade produktionkostnader.
har
Analysen har gjorts för de tre makroekonomiska alternativ som
valt att arbeta med; alternativ 1 svarar mot en real tillväxt i disponibel
- inkomst på 2% per år. Alternativ 2 svarar mot 2,7% och alternativ 3 mot
även i framtiden
0%. En bearbetning för nuvarande produktionsvolym
redovisas också alternativ O.
I diagram 3.10 redovisas en prognos över de totala räntebidragen fram
Värdena före år
till och med år 2000 under de olika altemativantagandena.
i detta fall Boverkets anslags1989 hämtas från officiella publikationer
framställning budgetåret 1990/91, s. 152. Uppgifterna redovisas i fasta
priser omräknat till 1987 års prisnivå med hjälp av KPI.
Det framgår mycket tydligt av diagrammet att räntebidragen ökar i reala
Detta gäller i alla prognosaltemativen.
termer under prognosperioden.
då räntebidragen stiger i reala
Störst blir ökningen under alternativ
termer från utgångslägets 15 miljarder kronor år 1988 till drygt 34 miljarder kronor år 2000, allt uttryckt i 1987 års prisnivå. Under alternativ 0 och
3 stiger räntebidragen mera måttligt - endast till drygt 20 miljarder
dvs huvudaltemativet,
kronor år 2000. Alternativ
representerar ett
cirka 31 miljarder kronor.
mellanting
Att räntebidragen genomgående ökar så kraftigt beror på att prognosalmedan ombyggternativen förutsätter en ökad nyproduktionsvolym,
kombination
med
antagande
nadsvolymen hålls oförändrad. I
ett
om hög

f Modellen innehåller
data om historiska produktionskostander, antalsuppgifter, räntenivåer, lånetyper, räntebindningstider m. m. Regelverket för det nuvarande Finansieringssystemet, inklusive de äldre lånetyper som överförts till
det nuvarande systemet,
är inlagda i modellen.
Den innehåller vidare en
uppdelning av beståndet i
realränta leder detta till en stor ökning i räntebidrag.
hustyD, upplåtelseform,
Diagrammet visar också att kurvorna tenderar att plana ut. Det beror
ägarkategorioch nybyggnad/ombyggnad - totalt
dels på att bottelånen gradvis konverteras från en tidigare något högre
20 sektorer efter vissa
resulterar i att de senaste
räntenivå, dels på att produktionsökningen
sammanslagningar.1 modellen kan kapitalutgifårgångama i bostadsbeståndet successivt blir att större. Eftersom räntebiter, subventionsnivåer
dragen i huvdsak går till de nyare fastigheterna förklarar det att räntebidraoch skatteeflekter stimuleras för skilda årgångar
gen ökar under de första åren, men att denna ökningstakt successivt avtar.
och för skilda sektorer i
I diagrammet anges också den del av räntebidragen som tillfaller småhudet statligt belånadebeSom synes minskar andelen
- sen med äganderätt ny- och ombyggnad.
ståndet fr. o. m. 1958.
räntebidrag till småhus drastiskt över perioden. Det är främst en följd av
Bearbetningar med hjälp
konav modellen finns i bl. a.
Finansieringssystemets
en minskad småhusandel i produktionen.
Ekonomisk debatt nr
2,45-2,7
Ränteuppräkningen
vid
betydelse.
struktion
också
har
startar
4/ l 986.

63

Diagram 3.10. Räntebidrag till bostadssektornunder perioden 1975-1988, samt en
prognosfram till år 2000 underolika produktionsantaganden.Miljarder kronor i 1987
års priser. lnlilation 6%, ränta 11%. Beskrivningar: se texten.
Miljarder kroanor
35 ,_._.,,_.., , ,,,,

, ,,

,, ,,,,,T,i

"W

30

25

20

Småhus
- Alt1
1975

1980

1935

1990

1995

2600
Prognosár

Källa: SlBs simuleringsmodell och offentlig statistik
medan den startar vid 4,9 procent för
procent för hyresrätt/bostadsrätt,
småhus med äganderätt. Eftersom upptrappningstakten
är 0,5 procentenheter per år i smáhusen och 0,25 procentenheter i flerbostadshusen avvecklas de initialt små subventionerna på kortare tid i småhusen än i
hyres- och bostadsrättshusen. Räntebidragen till ombyggnad avvecklas än
snabbare, på grund av att den garanterade räntan har höjts
både för
tlerbostadshusen och småhusen. I det senare fallet startar upptrappningen
vid 10 procents garanterad ränta.
I Förutsättningarna för arbetet med Långtidsutredningen
antas att de
högre tillväxttakterna
dvs. alternativ l och 2
mot
svarar
en lägre
inflationstakt;
3,3 °/o i stället för 6%. Sådana känslighetsanalyser har genomförts, under ett antagande om att realräntan är densamma som i
tidigare redovisade prognoser. Under dessa förutsättningar
minskar de
samlade reala räntebidragen, jämfört med den ordinarie prognosen. I
alternativ
l stiger räntebidragen från 15 miljarder kronor år 1988 till
knappt 20 miljarder kronor år 2000. Det skall jämföras med de 31 miljarder kronor år 2000 som den tidigare redovisade prognosen för alternativ l
resulterade
Vid högtillväxtaltemativet
2 blir skillnaden lika stor. Den
lägre inflationstakten
gör att räntebidragen "bara" stiger till knappt 23
miljarder kronor år 2000, att jämföra med de drygt 34 miljarder som
tidigare prognos för alternativ 2 resulterade

Sammanfattningsvis
kan det fastslås att de gjorda antagandena om
makroekonomisk utveckling, i kombination med de tidigare analyser av
önskat byggande, resulterar i en betydande ökning av räntebidragen i reala
termer. Ökningen är känslig för volymantaganden, men även för de inflations- och ränteantaganden som görs. Vid ett antagande om en lägre
inflationstakt,
men med bibehållen realränta, sjunker ökningstakten i de
framtida räntebidragen kraftigt.
Slutligen skall framhållas att räntebidragsprognosen generellt visar på
väl höga siffror, eftersom prognosen sannolikt underskattar etfektema av
att bostadsbyggandet enligt våra analyser alltmer vrids mot ett byggande
av smålägenheter. Effekten kan dock högst föranleda en minskning i
räntebidragsvolymen på fem procent.

Statsfinansiella

ejfekter av skatteavdragen

Enligt oñentlig statistik7 medför avdragsrätten för småhusägama en skatteminskning på 15,5 miljarder kronor år 1989 i 1987 års priser preliminära uppgifter, som beaktar inverkan av schablonintäkt och extra avdrag,
men bortser från de småhus som går med skattemässigt överskott. Det
skall jämföras med motsvarande effekt år 1975, som i samma penningsvärde enbart var 7,4 miljarder kronor. Generellt har skatteeffekten ökat i
reala termer över åren. Undantag är utvecklingen under 1983 och 1984, då
en viss real minskning inträffade - sannolikt som en följd av minskat
småhusbyggande i kombination med marginalskattesänkningar.
Utvecklingen 1975 1988 presenteras i diagram 3.11 nedan. Uppgifterna hämtas från Boverkets anslagsframställan se not, och har omräknats
till 1987 års prisläge med hjälp av KPI.
för finansieringsMed hjälp av den ovan nämnda simuleringsmodellen
skatteetfekten
för
för perikan
egnahemsägare
uppskattas
systemet,
grovt
oden fram till år 2000. Det är då viktigt att påpeka att effekterna berör
enbart den statligt belånade produktionen fr. o. m. 1958. Modellen tar
heller hänsyn till den eventuella refmansiering som kan tänkas ske i detta
bestånd. I diagrammet återges den prognosticerade utvecklingen för skatteeffekten som berör det statligt belånade beståndet, och i enlighet med de
alternativa produktionsprofiler
som den tidigare beskrivna efterfrågemo-

7Sebl. a. Boverkets anslagsframställningbudgetåret 1990/91, s. 15111.
Framställningen i detta
avsnitt bygger delvis på
bedömningama i Boverkets skrift.

dellen har genererat.
Det framgår av diagrammet att skatteeffekten blir allt mindre i det
statsbelånade beståndet, mätt i fasta priser. Från en nivå på knappt 7
miljarder kronor år 1989 sjunker skatteelfekten i det statligt belånade
beståndet till cirka 4 miljarder år 2000. Nivån år 2000 varierar med cirka
en miljard mellan de olika alternativen, beroende på att andelen småhus
med äganderätt varierar. Generellt sett är andelen småhus i nyproduktionen lägre än i beståndet, vilket förklarar att skatteeñfekten avtar fram
till år 2000. Det kan uttryckas som att tillskotten av nya gäldränteavdrag
genom nyproduktion inte förmår kompensera för det bortfall i skatteeffekt
som följer av att kapitalskuldema sjunker i det äldre och större beståndet,
både genom amorteringar och genom penningvärdesförsämringar.
Det är mycket vanskligt att göra en prognos för den totala skatteelfektens utveckling över prognosperioden. Den beror bl. a. på räntenivåema
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Diagram 3.11. Skattesubventioner till bostadssektorn under perioden 1975-1988,
samt en prognos fram till år 2000 under olika produktionsantaganden. Miljarder
kronor i 1987 års priser. Inflation 6 %. Beskrivningar: se texten.
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Källa: SiBs simuieringsmodell och offentlig statistik

på andrahandsmarknaden,
omsättningshastigheter
och prisnivåema på
småhusmarknaden. Med de antaganden vi allmänt gör om ett efterfrågeanpassat byggande av småhus, bör det ändå vara rimligt att anta att den
minskade produktionen av småhus med äganderätt kommer att leda till en
realt sjunkande total skatteeffekt.
Boverket redovisar i sin anslagsframställan
en prognos som, visserligen
bygger på delvis andra antaganden än de som gäller som förutsättning för
Långtidsutredningen,
men som ändå i grova drag förefaller rimlig. Bedömningen redovisas i diagram 3.1 l reala termer sjunker skatteetfekten från
cirka 15 miljarder år 1989 i 1987 års priser till cirka 12 miljarder kronor år
2000. Minskningstakten motsvarar i stort minskningstakten för det statligt
belånade beståndet. Observera att den reala minskningen åstadkommes
utan ett beaktande av eventullt framtida skattereformer som inkluderar
marginalskatteminskningar.
Sammanfattningsvis antas skatteelfekten avta i reala termer fram till år
2000. Det gäller det statligt belånade beståndet -oberoende
av vilket
produktionsaltemativ
gäller.
Utvecklingen
förväntas
bli
den
som
samma
för de totala skatteeffektema.

5 19-924

3 a. a.s. l59ñ.
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Bostadsbidrag
resulterar inte i att bostadsutgiftema
Våra alternativa produktionsvolymer
bostadsbidragen att ändras i någon
inte
heller
Därmed
kommer
ändras.
skillnad
mellan
de olika alternativen bör det
viss
utsträckning.
En
större
dock bli, eftersom de alternativ som motsvarar en stor ökning i antalet
producerade lägenheter baseras på en stor ökning i disponibel inkomst.
Under sådana omständigheter bör bostadsbidragen vid givet regelsystem
sjunka i reala termer, eftersom hushållens köpkraft ökar. Å andra sidan
innebär detta alternativ att en ökande mängd nya bostäder med höga
kostnader kommer in i beståndet. Det bör innebära en motverkande kraft.
Tills vidare antar vi att bostadsbidragen som idag är cirka 7,2 miljarder
kronor i 1987 års prisnivå, kommer att ligga kvar i reala termer. Vi skall
också hålla i minnet att de diskuterade förändringarna i skatte- och bostadspolitiken sannolikt kommer att leda till avsevärda ökningar i bostadsbidragen framöver.

Sammanfattning
I tabell 3.1 l sammanfattas utgångsläge och prognos för år 2000 för de olika
subventionsslagen.
Tabell 3.11. Sammanfattning av utgångslägeoch prognosför räntebidrag, skatteelfekt
statligt bestånd och bostadsbidrag.
Miljarder kronor i 1987års priser
År
Räntebidrag
1988
2000

14.7
Alternativ
0
l
20.8 30.6

2
34.5

3
20.4

Skatteeffekt

Bostadsbidrag

6.2

7.8

0
4.5

1
3.6

2
3.7

3
3.4

7.2
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4

En

bostadsmarknad

med

minskande

subventioner

En teoretisk
Subventionernas

diskussion

efekter på produktionskostnaderna

En del av de subventioner som samhället ger till bostadsmarknaden antas
bli kapitaliserade som ökade produktionskostnader.
Därigenom förtas
huvudsyftet med subventionen; att ograverat komma konsumenterna till
del. Indirekt påverkas också basen för samhällets subventionsgivning.
Sambandet mellan produktionskostnader
och subventioner är mycket
debatterat i Sverige. Det teoretiska argumentet är att subventioner riktade
mot produktionen fördelas på två parter. En del tillfaller konsumenterna i
form av lägre kapitalutgifter,
och en annan del tillfaller producentema i
form av högre vinster, framför allt genom ökade produktionskostnader.
Exakt hur denna uppdelning ser ut beror på efterfråge- och utbudskurvans
form.
Så långt teorin. I praktiken är det svårt att på svenska data fastställa ett
samband mellan subventionsförändringar
och förändrade produktionskostnader. Det kan ha sin orsak i att stordriftsfördelar
skapar identifieringsproblem. En subventionsökning
driver
fram
som
en ökad produktion driver också fram större projekt. Vi vet från tidigare studier bl. a.
Wigren, 1987 att det finns ett samband mellan projektstorlek och kostnader. En subventionsökning kan därför resultera i att produktionskostnaderna visserligen blir oförändrade, men lägre än om stordriftsfördelarna
slagit igenom fullständigt.
Även om empiriska studier inte kan påvisa några samband så utesluter
inte detta att en subventionsminskning
medför ökade produktionskostnader
både på grund av subventionsminskningen
i sig, och på grund av
den minskade seriestorleken som ger smådriftsnackdelar.
Så långt de långsiktiga etfektema. De kortsiktiga effekterna av en
subventionsminskning
kan emellertid bli kraftiga, eftersom bostadsbeståndet på kort sikt är givet. Denna effekt skall emellertid inte överdrivas,
eftersom priser som faller under den prisnivå som är förenlig med långsiktig jämvikt skapar förväntningar om kommande prisuppgångar. Sådana
förväntningar är som bekant självuppfyllande.

Subventionernas

efekter på prisbildningen

Förekomsten av bostadssubventioner påverkar prisbildningen, en s. kapitalisering tänkes äga rum. Ett antal sådana studier har gjorts i Sverige
och i utlandet. Så ex. mätte Brownstone, Englund
Persson 1985 och
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1988 den minskning i efterfrågan på småhus som följde av 1983- 1985
års skattereform. De kom fram till att efterfrågan föll med 14- 15 procent
samtidigt som efterfrågan försköts mot mindre småhus. Forskarna räknade också med att den minskade efterfrågan motsvarades av ett prisfall på
småhus av något mindre omfattning.
Senare har Persson 1988 beräknat elfektema av en marginalskattesänkning ner mot 30 procent för merparten av hushållen. Han kommer
på 40 procent,
med stöd av sin modell fram till en efterfrågeminskning
20 procent.
prisfall
på
vilket på teoretiska grunder kan motsvaras av ett
analyserat de
simuleringsmodell
Hansson 1987 har med hjälp av en
småhuspriserna.
räntesubvention
för
tänkbara effektema av en borttagen
Han finner att på kort sikt kommer priserna på nya hus att falla med 10
procent, medan priserna på äldre hus blir oförändrade. På lång sikt däratt falla avsevärt och priserna på
emot kommer nyproduktionsvolymen
20
stiga
med
15
procent .
äldre hus kommer att
Orsaken till att Hansson får så annorlunda resultat är bl. a. att han utgår
ingår i Brownstones m. fl.
är viktiga, vilka
från att likviditetsaspektema
modell. Mera konkret innebär det att Hansson utgår från att brist på
kapital kan vara en restriktion på hushållens beteende på marknaden.
Den korta diskussionen om de empiriska resultaten antyder att kapitalisering på bostadsmarknaden är ett svåranalyserat fenomen, bland annat på
Det
grund av att bostadsmarknaden är en s. k. beståndsflödesmarknad.
vilka styrs av produktionskostnadsinnebär att priserna i nyproduktionen,
utvecklingen, tänkes påverka prisbildningen i beståndet. En subventionsminskning i beståndet leder då till minskade priser i beståndet, vilket i sin
under en övergångstid. På sikt, och efter en
tur minskar nyproduktionen
kommer priserna i nyproanpassning till de nya kostnadsförhållandena,
beståndet.
Processen kan emellertid
i
duktionen att åter styra priserna
Därför
blir
också resultaten av olika
olika
sätt.
uppfattas och beskrivas på
teoretiska och empiriska bearbetningar med nödvändighet olika.
De fåtaliga
De presenterade studierna har berört småhusmarknaden.
övriga
prisbildning
inom
effekter
på
subventionsförändringars
analyser av
ägarekategorier och upplåtelseformer som har gjorts visar på ett likartat
mönster.
medför, sammanfattningsvis,
att priserna
En subventionsminskning
i beståndet och i
sjunker på kort sikt. Relationen mellan prisförändringen
nyproduktionen samt tidsperspektivets betydelse beror emellertid både på
görs och på vilken modell som används.
hur subventionsminskningen
Fundamentalt är att det finns ett starkt samband mellan en ökad boendeutgift och ett minskat huspris, dvs kapitalisering - i alla fall på kort sikt.
Subventionsminskning
. principiella
synpunkter

i olika delar av bostadsbeståndet

-

Merparten av alla subventioner går till nyare eller nyköpta fastigheter. Det
eftersom det skadar nyproskapar problem vid subventionsnedskämingar,
bostadssociala skäl till
inte
finns
några
duktionen, samtidigt som det
I diagram
bostadsbeståndet.
just
i
denna
del
subventionsminskningar
av
varierar
subvention
efter
kapitalutgiftema
före
och
4.1 och 4.2 visas hur
fárdigställningsåret.
med
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Diagram 4.1. Kapitalutgifter i nybyggda allmännyttiga flerbostadshus, ñrdigställda
under perioden 1958- 1989. Beräkningar för år 1989 enligt nuvarandefinansieringssystem.
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Källa: S|Bs simuleringsmodell
En kraftig minskning av subventionema i nyproduktionen,
oavsett om
det gäller räntebidrag eller skattecffekter, leder naturligtvis till en kraftigt
Visserligen kan man argumentera att även en
minskad nyproduktion.
i det äldre beståndet
alternativ subventionsminskning
eller skattehöjning
omfattning,
eftersom
nyproduktionens
det
bör
stå klart för invespåverkar
i
subventionsminskning
det
äldre
beståndet en
görs
den
teraren att
som
En sådan påverkan
dag kommer att drabba den aktuella nyproduktionen.
bör emellertid bli mindre än vid en motsvarande minskning i nyproduktionen, eftersom den gäller en framtida och därmed osäker situation.
Vad finns det då för invändningar mot att minska subventionema eller
i det äldre beståndet l den delen har
analogt öka beskattningen
ett
förmögenhetsvärde byggts upp med hjälp av inflationseñekter och tidigare
subventioner. Därför borde det finnas ett stort utrymme för att minska
subventionema eller öka beskattningen. Problemet är att beståndet köpts
och sålts ett antal gånger genom åren, varför belåningsvärdena för många
hushåll har ökat till en nivå som är jämförbar med den som råder i
nyproduktionen.
Tabell 4.1 nedan, som gäller småhus med äganderätt,
visar också att andelen hushåll med höga utgifter i relation till den disponibla hushållsinkomsten är nästa lika stor i gamla hus som i nya. Däremot
är andelen hushåll med små utgifter högre i de äldre husen än i de nyare.
Utrymmet för utgiftsökningar i det äldre beståndet är därför inte markant
större än i det nyare beståndet.
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Diagram 4.2. Kapitalutgifter i nybyggda egna hem, ñrdigställda under perioden
1958- 1989. Beräkningar för år 1989enligt nuvarandeñnansieringssystem.
Kapitalutgifl i kr per kvm
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Källa: SIBs simuleringsmodell
Ett annat argument mot minskade subventioner i beståndet är att förutsägbarheten i det framtida utgiftsmönstret är en viktig princip att bibehålla. Osäkerhet om framtida förutsättningar är i sig produktionsminskande.
i det äldre eller det yngAvvägningen mellan subventionsnedskämingar
re beståndet påverkas också av den vikt man tillmäter ett politiskt mål om
paritet på bostadsmarknaden
Om utgångsläget är bostadspolitiskt optii det nyare beståndet
malt talar det for att ex. räntebidragsminskningar
bör kombineras med ökad fastighetsskatt i det äldre beståndet. Ur bostadsmarknadssynpunkt
kan en sådan lösning också vara marknadskonform,
eftersom effekterna på prisbildningen se nästa avsnitt då bör bli relativt

Paritetsmålet innebär
att utgiftsskillnader mellan hus av olika ålder
skall svara mot de åldersberoende kvalitetsskillnadema mellan dessahus.
1Utgiftsskillnadema mellan sektorerna på bostadsmarknaden skall
motsvaras av kvalitetsskillnader.

små.
I bostadspolitiska sammanhang anges ett ytterligare mål om neutralitetz
i olika sektorer på bostadsmarknaden.
mellan bostadsutgiftema
Främst
tänker man här på småhus med äganderätt, relaterat till hyres- och bostadsrättsscktom. Ett sådant mål talar for att subventionema skall minskas
lika mycket i alla sektorer.
Målet om neutralitet är inte konfliktfritt.
De förslag som nu diskuteras
innebär for småhusägamas del att en
om att minska marginalskattema
tänkt marginalskattereform
ökar bostadsutgiftema,
men att refonnens
positiva effekter på den disponibla inkomsten uppväger utgiftsökningen
på bostaden. För de sittande småhusägama framstår det som ett byte,
närmast av kamera natur.

Tabell 4.1. Antal hushåll, fördelat efter bostadsutgiftensandel av den disponibla hushållsinkomsten i småhus
med äganderätti kombination medhusensiärdigställningsår. Inkomsten âr BHUs definition ochbostadsutgiften inkluderar bostadsbidragoch skatteeüekter. Källa: BHU 1985, uppräknat till 1989 års nivå och regelverk
ANTAL
RAD PCT
KOL PCT

BOSTADSUTGIFTENS ANDEL AV INKOMSTEN PROCENT
10 20

20 30

30-40

40 50

60-

TOTAL

FÄgDlGSTALLNINGSÅR
129300
35.8
27.2

100800
27.9
16.6

39900
11.0
16.5

10800
3.0
18.7

361400

48100
39.1
10.1

36900
30.0
6.1

17200
14.0
7.1

4900
4.0
8.6

123100

1945 54

70800
44.6
14.9

48 200
30.4
7.9

16200
10.2
6.7

7700
4.9
13.3

158600

1955-64

44000
32.2
9.3

50000
36.5
8.2

26400
19.3
11.0

6900
5.0
11.9

136800

1965-69

60400
36.4
12.7

64 900
39.1
10.7

26800
16.1
11.1

5 800
3.5
10.1

00

165900

1970-74

67 500
26.7
14.2

124900
49.4
20.6

42 300
16.7
17.5

7800
3.1
13.6

8700
3.5
21.9

253000

1975-79

40400
17.6
8.5

117200
51.0
19.3

55200
24.0
22.9

10600
4.6
18.3

4100
1.8
10.2

230000

1980-84

300
7.2
0.6

24500
64.7
4.0

8 800
23.4
3.7

1200
3.2
2.1

600
1.5
1.4

35500

2000
8.1
0.4

15900
66.0
2.6

4800
20.0
2.0

1000
4.1
1.7

300
1.3
0.8

24100

0.5
0.1
200
0.8
0.2

6300
28.7
1.3

12800
58.8
2.1

2000
9.1
0.8

400
2.0
0.8

100
0.6
0.3

21800

1987

100
0.6
0.1

3800
21.8
0.8

11200
64.5
1.9

1800
10.1
0.7

500
2.7
0.8

100
0.2
0.1

17500

1988

108700
7.1

475 200
31.1

607 400
39.7

241400
15.7

57700
3.8

39900
2.6

1 530300
100.00

1944

1985

1986

TOTAL

Skatterefonnen kan emellertid tänkas ge mindre positiva effekter på den
disponibla inkomsten fört ex hyresgäster än för småhusägare, beroende på
att deras inkomstnivå i allmänhet är lägre. Neutralitetsskäl talar emellertid
för en långt gående minskning av räntebidragen i hyressektom, beroende
på den kraftiga ökningen av småhusägamas bostadsutgift som skattereformen leder till. En sådan minskning av räntebidragen till hyressektom kan
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minskar, efemellertid leda till att hyresgästernas konsumtionsutrymme
tersom skattereformens effekter på deras disponibla inkomst är långt
mindre än den bostadspolitiskt motiverade minskningen i deras räntebidrag.
talar i detta fall för att
Principen om horisontell inkomstutjämning
räntebidragen inte skall minskas för hyresgästerna, medan ett mål om
neutralitet däremot talar for minskade räntebidrag till hyresgästerna, på
grund av småhusägamas ökade bostadsutgifter.
l den fortsatta framställningen skall utgångspunkten vara att neutralitets- och paritetsmålet är viktigare än inkomstmålet. De ökade bostadsutgiftem för småhusägama kommer därmed att motsvaras av minskade
räntebidrag till övriga sektorer på bostadsmarknaden. Samtidigt har den
tidigare diskussionen om paritetsmålet fort fram till en slutsats att subventionemas minskning bör spridas jämnt över årgångama.

Minskade
den

subventioners

efekter i olika sektorer på bostadsmarkna-

l avsnittet om subventionemas effekter på produktionskostnader
resp.
avsnittet om dess effekter på husprisema har vissa effekter av en subventionsminskning kommit att beröras. I detta avsnitt skall analysen utvidgas,
och fokuseras på de olika delmarknadema på bostadsmarknaden; hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. En sådan uppdelning har sitt givna intresförutsättningarna skiljer sig åt radikalt melse, eftersom de institutionella
lan delmarknadema. I detta sammanhang skall emellertid inte hyresrätten
behandlas, eftersom ett särskilt kapitel ägnas åt den sektorn.
till minskade
Inom bostadsrättssektorn leder en subventionsminskning
priser på bostadsrätter. Det har diskuterats i ett tidigare avsnitt om samoch prisnivå. Ytterligare fakta om
bandet mellan subventionsminskning
effekter kan nu ges mot en bakgrund av institusubventionsminskningens
tionella förutsättningar.
Bostadsrättsforeningarna
drabbas initialt av subventionsminskningen.
Deras utgifter ökar, vilket leder till större avgifter för bostadsrättsinnewindfall
loshavarna. Det leder till minskade förmögenhetsvärden, s.
nytillträför
innehavarna,
medan
de nuvarande
ses på bostadsrätterna
dande innehavare drabbas i mindre utsträckning. Orsaken är att minskningen i överlåtelsepris bör kompensera den högre avgiften. Därigenom
mindre effektiv för samhället på lång sikt,
blir subventionsminskningen
eftersom underlagssumman for det ökade skatteuttaget blir mindre. I
huvudsak bärs dock subventionsminskningen
av de nu boende bostadsDet
rättsinnehavarna, som får bära hela bördan av en avkapitalisering.
är dock en engångseffekt, till skillnad från effektema på hyresmarknaden
som är eviga.
Överlåtelseprisema

påverkas inte bara av de absoluta nivåerna på avgifterna, utan också av priserna i andra sektorer på bostadsmarknaden.
Subventionsminskning
leder till ökad hyror, vilket kan ändra relativpriserna hyresrätt gentemot bostadsrätt. Om denna effekt ökar eller minskar
överlåtelsepriserna på bostadsrätt beror på storleken på hyresökningen i
relation till avgiftsökningen. Som förut påpekats beror detta på reformens
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tekniska utformning, bl.a. när det gäller inriktan på nytt och gammalt
bostadsbestånd.
På marknaden för småhus med äganderätt blir utvecklingen likartad den
Effektema av subventionsminsksom antyds för bostadsrättsmarknaden.
ningen slår igenom i form av ändrade förrnögenhetsvärden, vilka motverkar de ökade bostadsutgiftema. Detta är diskuterat tidigare.
Den bostadspolitiskt viktiga slutsatsen är att på kort sikt drabbas smådubbelt; utgifterna stiger samtidigt
husägare och bostadsrättsinnehavare
skiljer
förmögenheten
minskar.
dem från beteendet på hyresDet
som
marknaden där hyresgästerna bara
drabbas av ökad boendekostnad.
drabbas emelNytillträdande
småhusägare och bostadsrättsinnehavare
lertid mindre; visserligen är bostadsutgiftema
större på grund av den
minskade subventionen, men å andra sidan har prisminskningen medfört
Hur stor prisatt inköpspriset blir lägre, vilket minskar kapitalutgiftema.
minskningen blir beror både på tidspespektivet och elasticitetstalen, som
berörts ovan. Det beror också på i vad mån man kan betrakta småhuset,
respektive bostadsrättslägenheten som en investeringsvara. Om så är fallet
mindre än
blir sannolikt prisminskningen och produktionsminskningen
vad den tidigare analysen antyder. Perspektivet diskuteras vidare i ett
kommande avsnitt. Emellertid bör slutsatsen ändå bli att kapitaliseringseffekten förtar en viss del av subventionens effekter för tillträdande ägare.
På lång sikt påverkas bostadsmarknaden i sin helhet genom att nyproduktionen minskar till en lägre nivå, vilket innebär att bostadsbeståndet
successivt anpassas till en storlek som svarar mot en lägre subventionsnivå. Samtidigt ökar priserna i beståndet till ny paritet med nyproduktiokonnens kostnader, under ett beaktande av subventionsminskningens
struktion.

Fördelningseffekter
subventionssystemet
Subventionsfördelning

av det

nuvarande

efter hushållsinkomst

fördelning på skilda inI tabell 4.2 redovisas bostadssubventionemas
komstklasser. l tabellen redovisas en uppdelning på räntebidrag, skatteeffekter och bostadsbidrag. Räntebidragen stiger med inkomsten, vilket i
än högre grad gäller för skatteeñekten. Bostadsbidragen sjunker däremot
med ökande inkomst. Sammantaget stiger subventionema från drygt 8 000
kronor per år i den näst lägsta inkomstklassen upp till drygt 21 000 kronor i
den högsta inkomstklassen.
Eftersom hushållets storlek och dess sammansättning, är korrelerad till
inkomstnivån, ger inte tabell 4.2 en fullständig bild av subventionsfördelningen om syftet är att belysa subventioner i förhållande till bärkraft eller
hushållsstorlek. Tabell 4.2 bör därför ses som en första översikt. Innan vi
går vidare med en sådan analys skall vi säga något om hur subventionema
är fördelade på upplåtelseformer.
kan vi konstatera att i
När vi gör en uppdelning i upplåtelseforrner,
småhus med äganderätt är de genomsnittliga subventionema dubbelt så
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Tabell 4.2. Fördelning av bostadssubventioner,kr/år
Disponibel
inkomst

Räntebidrag

Skatteeffekt

Bostadsbidrag

Total subvention

0-50 tkr
50-90tkr
90-110tkr
110-130tkr
130-150 tkr
150-170tkr
170-190tkr
190-210 tkr
210-tkr

4495
4168
4031
4173
5068
5839
5711
6392
5554

209
418
879
2568
4139
5819
8462
11273
16119

10016
3745
2189
1848
1128
578
245
80
76

14270
8331
7100
8589
10335
12236
14418
17745
21750

Totalt

4867

4925

2 112

11903

Fördelningen är också mycket
stora som i de övriga upplåtelseforrnema.
ojämn: låginkomsttagarna
får drygt 6000 kronor per år, medan höginkomsttagama får nära 25 000 kronor. Den viktigaste orsaken till skillnaden
är skatteeffektens stora betydelse i de högsta inkomstklassema.
Till sektorn bostadsrätt går subventioner som i genomsnitt är betydligt
mindre än de som går till äganderättssektom. Dessutom förefaller subventionema vara mer jämnt fördelade. Låginkomsttagama
får drygt 6 000
kronor per år, medan höginkomsttagama får 16 000 kronor. Det förefaller
också som om bostadsbidragens betydelse för de sämst ställda motsvarar
skatteetfektens betydelse för de bäst ställda.
För sektorn hyresrätt gäller att tämligen små subventioner går till denna
upplåtelsefonn. Subventionema är också progressiva till sin natur. Cirka
8 000 kronor per år går till den lägsta inkomstklassen, medan motsvarande
subventionsbelopp i den högsta inkomstklassen är knappt 7 000 kronor.

Subventionsjördelning

efter inkomst

per konsumtionsenhet

För att beakta forsörjningsbördan
hos olika hushåll, redovisas mer individcentrerade
uppgifter i tabell 4.3. I tabellen har inkomstmåttet
och
mätetalet for subventionema räknats om till disponibel hushållsinkomst
resp. subvention per konsumtionsenhet.
Tabell 4.3. Fördelning av bostadssubventionerper konsumtionsenhet,lar/år
Disponibel
inkomst per
konsumtionsenhet

Räntebidrag
per ke

Skatteeffekt
per ke

Bostadsbidrag
per ke

Total sub-

0- 25 tkr
25- 45 tkr
45- 55 tkr
55- 65 tkr
65- 75 tkr
75- 85 tkr
85-100tkr
100-120tkr
120- tkr

2707
2955
3172
2722
3028
2859
3090
3111
3442

708
1040
796
1553
2253
2438
2269
2895
5768

3127
3349
6248
1710
615
173
113
25
2

6542
7343
10216
5985
5896
5470
5473
6031
9212

Totalt

3025

2 204

l 568

6 797

vention
P31ke
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Tabellen presenterar en översikt, som icke skiljer på upplåtelseform.
Ändock kan man konstatera att ett nytt mönster framträder. Den tidigare
slutsatsen att subventionerna stiger med ökande inkomster gäller inte
längre, när hushållsstorleken konstanthålles på detta sätt. Det finns en
tendens att subventionerna är tämligen oberoende av individemas köpkraft, och har en omfattning på cirka 7000 kronor per konsumtionsenhet.
Mönstret är emellertid så växlande att några bestämda slutsatser inte är
möjliga att dra. Det framgår dock att den totala subventionen är en
produkt av delkomponenter med betydligt fastare mönster; räntebidragen
stiger långsamt med ökande inkomst per konsumtionsenhet
och skatteeffekterna stiger snabbt, medan bostadsbidragen faller drastiskt med stigande inkomst.
De olika subventionsforrnemas
betydelse i olika upplåtelseformer, gör
att subventionsfördelningama
ser olika ut för olika upplåtelseformer. Tabell 4.3 behöver därför modifieras när vi ser på upplåtelseformer var för
sig. I småhus med äganderätt stiger de totala subventionerna med stigande
inkomst, när hushållen är sorterade efter inkomst per konsumtionsenhet.
Om man bortser från den lägsta inkomstklassen, som har få observationer,
stiger beloppet från cirka 6000 kronor till nära 12000 kronor per år. I
bostadsrätt blir nu inkomstberoendet
svagare än i äganderättssektom,
förefaller
subventionerna
sjunker svagt med stigande
det
men
som om
inkomst. I hyresrättssektom
slutligen, stiger först subventionerna med
tilltagande inkomst, för att sedan avtaga. Förklaringen till detta mönster
fordrar en närmare genomgång av hushållsstorlek och inkomstnivåer. Det
förefaller emellertid som om barnfamiljer med "normala
inkomster kan
förklara puckeln i totala subventioner.
analyserna ger till resultat att subResultatet av de bärkraftsinriktade
ventionerna är tämligen jämnt fördelade mellan individer dvs konsumtionsenheter med olika inkomst.

Lorenzanalys
Subventionernas fördelning skall här visas med hjälp av lorenzdiagram. Vi
kommer här av utrymmesskäl bara att redovisa tre diagram. Dessa avser
olika upplåtelseformer,
men samma hushållstyp - hushåll bestående av
två vuxna med bam.
Det subventionsmönster
som redovisades i inledningen av avsnittet,
bekräftas av ett lorenzdiagram ej redovisat här. Bostadsbidragen är
starkt progressiva, medan skatteñektema är starkt regressiva. Oväntat är,
jämfört med Frykman 1986, att räntebidragen synes vara starkt regressiva. Sammantaget verkar subventionssystemet regressivt. Hushållen med
låg andel av de totala subvende lägsta inkomsterna får en oproportionellt
tionerna. De 50 procent av hushållen som har de lägsta inkomsterna får
ex. enbart 30 procent av subventionsbeloppet.
För att beakta skillnader i hushållsstorlekar, har vi studerat olika husgjort inom olika upplåtelseformer.
hållstyper var för sig. Detta har
sammanfattningsvis
för de båda hushållstypema utan
I äganderätt kan
barn, sägas att de totala subventionerna har en regressiv verkan. Noteras
kan dock att bostadsbidragen är mycket starkt koncentrerade till en liten
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andel låginkomsttagare. I båda fallen får 30 procent av inkomsttagama 90
procent av bostadsbidraget.
Av hushållstyperna med barn, utgör ensamstående med barn en liten
observationer som
med
andel av alla hushåll i äganderätt, varför
grund får osäkra resultat. Mönstret är dock likartat det för sammanboende
med barn, vilket utmärks av att bostadsbidraget är mindre snedfördelat
och att skattetfekten och räntebidraget ligger mycket nära diagonalen
diagram 4.3. I detta fall verkar räntebidraget
0. m i progressiv riktning.
Kurvan för de samlade subventionerna visar på en jämn subventionsfördelning.
Slutsatsen av analysen blir att disaggregeringen till skilda hushållstyper
visar ett mönster som dolts i den översiktliga analysen. För hushåll med
barn, som är en numerärt stor hushållstyp, visar det sig att subventionsfördelningen inte är fullt så regressiv som tidigare framgått.
Diagram 4.3. Bostadssubventionerenligt nuvaranderegler.
Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva
Skatteeffekt streck-prickad, Summa subventioner heldragen
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Diagram 4.4. Bostadssubventionerenligt nuvaranderegler.
Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva
Skatteeffekt streck-prickad, Summa subventioner heldragen
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För hela bostadsrättssektom framställs subventionema som kraftigt regressiva, totalt sett. En uppdelning i skilda hushållstyper ändrar denna bild.
Orsaken är att det i sektorn finns en stark koppling mellan hushållstyp,
När så en uppdelning efter hushållsinkomst och subventionstilldelning.
inom varje hushållstyp.
spridningen
framställda
minskar
den
sker,
typ
l hushållstypen en vuxen utan barn är subventionsfördelningen
progresfor de övriga hushållstysiv, medan den samlade subventionsfördelningen
I
perna i stort sett är neutral med avseende på inkomstfördelningen.
diagram 4.4 ser vi att detta gäller för sammanboende barnhushåll, genom
att kurvan för de totala subventionema följer diagonalen i diagrammet.
Det bör också observeras att kurvan som beskriver skatteeffektema är
mindre pålitlig, eftersom dessa effekter är små och ojämnt fördelade
mellan hushållen.
Den bild som framträder

för hyresrättssektom

när hushållstyp

inte
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Diagram 4.5. Bostadssubventionerenligt nuvaranderegler.
Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva,
Summa subventioner heldragen
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Källa: BHU och egna beräkningar

beaktas, är att de totala subventionerna är tämligen neutralt fördelade.
Undantaget är de lägsta inkomsttagarna som synes få relativt sett stora
subventioner.
En uppdelning på hushållstyper förrycker inte denna bild. För hushåll
som består av en vuxen utan barn är subventionerna totalt sett starkt
progressiva, vilket återspeglar betydelsen av KBT. För hushåll med två
vuxna, med barn diagram 4.5 och utan barn, verkar subventionerna
måttligt progressivt omfördelande, medan situationen för hushåll med en
vuxen och barn är det motsatta.
Sammanfattningsvis
resulterar uppdelningen på skilda hushållstyper
inom hyresrättssektorn i att de enskilda fördelningarna ter sig mer progressiva än dess summa. Situationen påminner mycket om den i de båda andra
sektorerna.
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Förslag

till

nytt

skatte-

och

subventionssystem

Den skattereform som skisseras i SOU 1989: 33 Reformerad
inkomstbeskattning
RINK,
är den mest omfattande skattereform som någonsin
har föreslagits i Sverige. Motiven för skattereformen anges i utredningen,
där man säger att det reformerade skattesystemet skall,
högre välstånd genom reducerade snedvridningar och ökad flexibili- ge
tet på arbets- och kapitalmarknaderna
reducera utrymmet och lönsamheten för skatteplanering och skattefusk
internationall
harmonisering avseende marginalskatter.
ge
Detta skall uppnås genom att skattesystemet förenklas och genom kraftigt sänkta marginalskattesatser. Utgångspunkten för den nivå på skattesatserna som sätts, är att inkomstskatten skall sänkas för alla, att likformighet uppnås vad gäller löneförmåner, liksom för alla typer av sparande
och att upprätthålla en positiv real ränta efter skatt.
Huvudparten av inkomsttagama kommer enbart att betala kommunalskatt och därmed ha en skattesats på ca 30 °/0. Den statliga inkomstskatten
betalas endast av inkomsttagare med mer än 200000 kr. i årsinkomst
1991 års nivå och då med en enhetlig skattesats
20 °/0. För kapitalinkomst föreslås en enhetlig statlig skatt på 30 °/o.
De sänkta skattesatserna leder till att skatteinkomstema
sjunker kraftigt. Utredningen beräknar att reformen kostar 62 mrd kr. genom minskade skatteintäkter. Dock har sagts att reformen skall finansieras nästan fullt
ut. Finansieringen skall täckas genom ökade skatteinkomster från en breddad arbetsinkomst,
och genom
en skärpt och breddad kapitalinkomst
breddade indirekta skatter. Utredningens förslag uppvisar dock ett underskott på 5 mrd kr., vilket är tänkt att täckas upp genom de dynamiska
effekter som reformen förväntas ha. Exempelvis räknar man med ett ökat
arbetsutbud, med ökade inkomster och därmed också ökade skatteintäkter
som följd. l tabell 4.4 sammanfattas RlNK:s förslag både avseende lättnader i beskattningen och finansieringen av reformen.
De sänkta marginalskattesatsema gynnar främst höginkomsttagare varför detta ger negativa effekter ur fördelningssynpunkt.
Detta skall motverkas genom bl. a. ökad skatt på idag lågt beskattat kapital och på löneförmåVidare satsas på
ner som i större utsträckning ges till höginkomsttagare.
ökade barnbidrag vilket också skall bidra till en bättre fördelningsprofil.
En viktig del av finansieringen beräknas bostadssektom bidra med
- ca
en tredjedel. Det medför omfattande effekter på hushållens bostadsutgifBKU,
ter. Därför har en speciell utredning, Boendekostnadsutredningen
tillsätts för att granska det bostadspolitiska stödsystemet och effekter av
skatteutredningen.
Boendekostnadsutredningen
har presenterat dels en
analys av det nuvarande stödsystemet Ds 1989:39, dels lagt förslag om
förändringar av stödsystemet SOU 1989: 71. Sammantaget innebär dessa
två olika utredningar, RINK och BKU, mycket kraftiga förändringar vad
gäller bostadsstödet. Det gäller både reglerna för stöden och nivåerna på
dem. Vad gäller nivån kan sägas att det generella bostadsstödet minskar
kraftigt.
En begränsning av ränteavdragen för bostads- och äganderätt blir följden av att avdrag får göras enbart mot kommunalt taxerade inkomster.
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Tabell 4.4. Sammanställning av RINK:s förslag
Avgår:
Skattebortfall
Kommunal skattesänkning
Sänkta sociala avgifter
Höjda barnbidrag och slopade mjölksubventioner
Automatisk höjning av bostadsbidrag
och bidragsförskott
Summa
Finansiering:
Basbreddningar avseendeinkomst av tjänst
Basbreddningar avseendeinkomst av kapital
Bidrag från indirekt beskattning KlS
FöretagsbeskattningURF
Ränteavdragstak mm.
65.4 mrd kr

Summa

-4.9 mrd kr
5.0

Differens
Tillkommer: Dynamiska effekter

0.1 mrd kr

Slutlig differens
Källa: SOU 1989:33 "Reformerad inkomstbeskattning

Totalt innebär det en ökning med 4 mrd kr. Det är främst hushåll i
äganderätt som påverkas av detta. För att upprätthålla neutralitet mellan
föreslås därför att räntebidragen minskas till hyresupplåtelseformema,
och bostadsrätt. Till detta kommer höjningar av fastighetsskatten, införande av byggmoms och ökad beskattning av energi. Höjningen av fastighetsskatten uppkommer av två skäl: dels en höjning av taxeringsvärden, dels
en höjning av skattesatsen. Särskilda Övergångsbestämmelser föreslås dock
för att mildra effekten av de nya reglerna något. Byggmomsen kommer
kommer att
främst att beröra nybyggnation, där produktionskostnadema
flyttar
in i de
hushåll
blir
det
de
öka. l äganderätt och bostadsrätt
som
allmänkan
påverkas.
I
hyresrätt
kommer
nybyggda bostäderna som
att
nyttan tillämpa pooling, varför alla hyresgäster i dessa företag i så fall
kommer att påverkas. Effektema for hushållen är m. a. o. osäkra. Effekten
av skärpt energibeskattning berör däremot alla hushåll. Sammantaget beräknas dessa förslag inbringa

19,4 mrd kr. Tabell

4.5.

Tabell 4.5. RlNK:s förslag rörande bostäder
Minskade räntebidrag
Minskad skatteeffekt
Okad fastighetsskattlöpande beskattning
Ökad reavinstbeskattning
Byggmoms
Energibeskattning, förvaltningsmoms
Summa

3
2
l
3
6
19.4mrd kr

Källa: SOU 1989:33 "Reformerad inkomstbeskattning" och SOU 1989:71 "Ny
bostadsfinansiering m. m."
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Sänkt skatt kommer dock att ge en motverkande effekt, varför nettoeffekten för de flesta hushåll blir att de har mer resurser kvar till övrig
konsumtion när utredningens förslag har beaktats, än vad de har idag.
Ytterligare breddningar av den indirekta beskattningen medför dock att
prisnivån ökar, varför nettoeffekten inte är fullt så gynnsam som den i
förstone verkar att vara.
Ytterligare en faktor att nämna är den automatiska effekt som fås med
ökade bostadsbidrag som resultat av ökade bostadsutgifter.
förslag berör bostadsfmansiering
Boendekostnadsutredningens
räntebidrag, bostadsbidrag, fastighetsskatt och byggmoms. Här är det bostadsfinansieringen som kommer att påverkas kraftigast, vilket framgår av
tabell 4.6.
Tabell 4.6. Sammanställning av BKU jämfört med RINK
8.6 mrd kr
-0.8
- 3.5
- 1.4

Minskade räntebidrag
Minskad skatteeffekt
investeringsbidrag
Fastighetsskatt

2.9 mrd kr

Summa
Källa: SOU 1989:71Ny bostadsfinansiering m. m.

Den kraftiga minskningen av räntebidragen uppkommer genom att räntebidragen slopas helt i äganderättssektom. I hyres- och bostadsrättssektoi
rerna begränsas räntebidragen så att de motsvarar skattereduktionen
äganderätt, dvs. räntebidrag ges for att täcka 30 °/0av kapitalkostnadema.
Istället för räntebidragen införs ett räntelån, vilket kommer att omfördela
kapitalutgifterna
över bostadens livslängd.
Även bostadsbidragen utsätts för en omfattande förändring, med följd
att utgifterna för dessa kommer att öka med ca 1,5 mrd kr. En diskussion
förs kring fastighetsskatten, men den enda revidering av RINK:s förslag
som görs, är att den föreslagna skatterabatten i hyres- och bostadsrätt även
skall gälla för äganderätt. För att inte byggmomsen skall påverka nyproduktionen negativt föreslås att ett investeringsbidrag införs, vilket ges en
sådan omfattning så att effekten av den höjda byggmomsen fullt ut kompenseras i nyproduktionen.
BKU:s förslag innebär större besparingar på statsbudgeten än vad RINK
täcks alltså av ytterligare belastgör. En del av RINK:s underfinansiering
ning på bostadssektorn. Någon mer omfattande analys av vilka effekter det
innebär för hushållen, har dock inte gjorts av utredningen.

En

reviderad

efterfråge-

och

utbudsprognos

Samtidigt som inkomstökningen
har en stimulerande effekt på hushållsbildningen kommer denna att dämpas genom höjda relativpriser på bostäder. För att antyda effekten av minskade bostadssubventioner komplette2% inkomstökning per år, med en antagen ökning
ras huvudalternativet,
av relativpriset på bostäder med 1,5 per år. Antalet hushåll kommer då

6 19-924
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att öka med 255000 under perioden 1991 -2000. Detta innebär 4,16
miljoner hushåll, alltså högre än "nolltillväxtaltemativet",
men lägre än de
i
Liksom
de tidigare prebåda renodlade inkomstökningsaltemativen.
tillväxt av
stark
på
visar denna prognos
senterade prognosaltemativen
en
hushållen,
framförallt
minskning
de
större
enpersonshushållen och en
av
hushållsstrukturen
förskjutning
fler,
mot
med
fem personer och
av
samma
följd.
mindre
hushåll
allt
som
Tabell 4.7. Antal hushåll och förändringar i hushåll enl. prognosalternativ4 år 2000 i
tusental
Hushållsstorlek
2
1
pers
pers

Period

Antal hushåll
år 2000
Beräknad ditt".
1986- 1990
Förändring
1991-OO

l 772

1297

238

70

209

Totalt
3
pers

4
pers

5+
pers

469

451

160

4149

-26

-33

-25

224

-3

-9

-18

255
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och
är lägre än för både huvudaltemativet
Trots att hushållstillväxten
"höginkomstaltemativet
2,0 °/0respektive 2,7 °/0per år innebär ökningen
av relativpriset en ytterligare förskjutning av efterfrågan av enrumslägenDen största efterfrågeförändheter i jämförelse med huvudaltemativet.
ringen sker, liksom för de övriga prognosaltemativen,
av lägenheter med
två eller tre rum som här ökar till 1,9 miljoner lägenheter år 2000. Den
totala lägenhetsefterfrågan år 2000 uppgår till drygt 4,1 miljoner bostäder.
på bostäder kommer efterfrågan av enrumslägenVid en relativprisökning
Efterfråheter år 2000 att vara högre än i de tidigare prognosaltemativen.
gan år 2000 uppgår här till drygt 590000 lägenheter. Efterfrågan på övriga
lägenhetsstorlekar är här, relativt sett, mindre, än för prognosaltemativen
1 och

Se tabell 4,8.

Tabell 4.8. Lägenhetsefterfråganoch nyproduktion år 2000 enligt prognosalternativ 4
i tusental
Lägenhetermed antal rum
2- 3
l
Efterfrågan
1985
Efterfrågan
år 2000
Nyproduktion/
år 1990-OO

Totalt
4+

418

1726

1524

3670

594

1916

1637

4149

285

248

57

590

Trots att hänsyn är taget till den nybyggnation som skett under åren
1986- 1989 samt avgången av bostäder ur beståndet under prognosperioden, är nybyggnadsbehovet av enrumslägenheter under 1990-talet mycket
stort, drygt 280000 lägenheter.
Behovet av nybyggnation av stora lägenheter, enligt detta prognosalternativ, förväntas bli litet under perioden 1990-2000, bland annat därför
att nybyggnationen under perioden 1986 -1989 i hög grad har tillgodosett
det behov som denna prognos indikerar.
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Förslagets

statsfmansiella

effekter

Introduktion
Förslaget till nytt skattesystem bl. a. RINK medför starkt minskade statsfinansiella påfrestningar. I tidigare avsnitt har vi visat att räntebidragen
sjunker med 3,4 miljarder som en omedelbar elTekt. Samtidigt minskar
skatteeffektema
avav småhusägarnas och bostadsrättsinnehavamas
dragsrätt med 2,2 miljarder kronor. Till förslaget hör också förändrade
regler för beräkning av fastighetsskatt. Det beräknas tillföra statskassan
3,6 miljarder kronor.
Det är emellertid inte givet hur de statsñnansiella återverkningarna
kommer att utvecklas över tiden. Det beror bl. a. på att RINKs förslag
medför ökade relativpriser, vilket leder till ett minskat byggande på sikt.
Detta byggande vrids dessutom alltmer bort från småhusbyggande. Den
mindre byggvolymen medför en lägre bas för både räntebidrag och skatteeffekter.
över finansieringssystemet
Som tidigare har SIBs simuleringsmodell
använts för att beskriva de långsiktiga effektema. För överskådlighetens
skull kombineras RINKs förslag enbart med långtidsutredningens huvudalternativ; en ökning på 2 procent i disponibel inkomst. Prisetfekten av
RINKs förslag har överslagsmässigt skattats till 1,5 procents ökning per år
under prognosperioden.

Räntebidragen
kommer räntebidragen att utvecklas
Med den givna volymförändringen
Räntebidragen
sjunker med knappt 3,5
framgår
diagram
4.6.
som
av
miljarder kronor år 1989 i l987 års priser. Som tidigare tänker vi oss att
reformen introduceras 1989. Det framgår sedan av diagrammet att RINKs
förslag medför viss ytterligare minskning av räntebidragen - sett i relation till alternativ l med nuvarande system. Orsaken till att RINKs förslag
inte enbart ger upphov till en engångseffekt är att förslaget också medför en
minskad nyproduktion, vilket redovisats tidigare.
År 2000 är räntebidragen enligt RINKs förslag 24 miljarder, medan det
hade genererat mer än 30,5 miljarder
nuvarande systemet, alternativ
kronor. Diñerensen, eller besparingen, har således vuxit från 3,5 miljarder
till mer än 6,5 miljarder i 1987 års prisnivå.

Skatteefekter
RINKs förslag leder till avsevärt minskade skatteeffekter. Det beror dels
på att marginalskatten sänks från 47 procent till 30 procent vid avdrag,
dels på att relativprisökningen
som föjer av RINKs förslag medför en
starkt minskad småhusandel i nyproduktionen.
Resultatet framgår av
diagram 4.7, vari det statligt belånade beståndet beskrivs med två linjer;
och en som
en som motsvarar det nuvarande systemet, alternativ
beskriver utvecklingen om RINKs förslag genomförs. Som framgår av
diagrammet medför RINKs förslag en avsevärt minskad skatteelfekt.
Minskningen är cirka 2,2 miljarder år 1989 i 1987 års priser, för att sedan
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Diagram 4.6. Räntebidrag under perioden 1975- 1988, samt en prognos fram till år
2000 under olika produktionsantaganden.NuvarandesystemAlt 1 ställt mot RINKs
törslag. Miljarder i 1987 års priser. Inflation 6%, ränta ll %
Miljarder kronor
35
Alt 1 - Nuvarande systern

30

25

i

/

20

//
Alt 4 - RINK
,///

15

10

1975

19á0

1995

1990

1995

2060
Prognosár

Källa: S|Bs simuleringsmodell och offentlig statistik
sjunka till cirka 2,1 miljarder år 2000. Diiferensen mellan systemen sjunker snarare än stiger, trots att nyproduktionen
av småhus i stort sett
upphör. Det beror på att de avvecklade räntebidragen i beståndet ökar
storleken på ränteavdragen mer än vad inflationen "äter upp" skuldvärdena.
Utvecklingen totalt, dvs. inklusive det icke statsbelånade beståndet vet
vi mycket litet om. Troligtvis blir minskningen än mer dramatisk där,
eftersom den minskade marginalskatten inte påverkas av några räntebidragsförändringar, samtidigt som smáhusprisema sjunker som en följd av
subventionsminskningen.
Det senare bör på sikt leda till minskade
skuldvärden. En försiktig gissning är att RINKs förslag medför att skatteeffekterna totalt minskar från cirka l 1,8 miljarder kronor år 2000 vid det
nuvarande systemet till cirka 6,7 miljarder år 2000 med RINKs förslag.
Bostadsbidrag
RINKs förslag medför också vissa ökningar i utgifter för bostadsbidrag,
vid givet regelverk. I RINKs betänkande beräknas dessa till 0,5 miljarder
kronor. Siffran är emellertid osäker, och samtidigt finns det skäl att tro att
statsmakten kommer att ändra regelverket i syfte att låta mer av bostadsutför resursfatgiftsförändringarna
upptagas av bostadsbidragsförändringar
tiga barnhusháll.
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Diagram 4.7. Skattesubventionerunder perioden 1975-1988 samt en prognos fram
till år 2000 under olika produktionsantaganden.NuvarandesysternAlt l och RINK.
Miljarder kronor i 1987års priser. Inflation - 6%.
Miljarder kronor
20

Totalt - Nuvarande system

10 /
Totalt - RINK
MI 1 - Nuvarande
systemi

Statligt belånat

M14 - NK

l
l
1975

1930

19555

199o

19â5

2600
Prognosár

Källa: SIBs simuleringsmodell och offentlig statistik

Sammanfattning
RINKs förslag sammanfattas enklast i en tabell tabell 4.9 nedan, där det
framgår att räntebidragen minskar med 6,6 miljarder och skatteetfektcn
med 5,l miljarder.
Tabell 4.9. Effekterna av RINKs förslag år 2000, jämfört meddet nuvarandesystemet
alternativ 1. Räntebidrag och skatteeiekt. Miljarder kronor i 1987 års priser
Räntebidrag Skatteeükt
Nuvarande
system
RINK

30.6
24.0

Fördelningselfekter

l 1.8
6.7

av RINK

Av den översiktliga genomgången i ett tidigare avsnitt framgår att både
RINK och BKU innebär omfattande förändringar i subventionssystemen
För bostäder. Vi skall i detta avsnitt studera vilka de omedelbara effektema
blir för hushållen av RINK:s förslag. Vi kommer att anknyta till framställningeni det avslutande avsnittet i kapitel
genom att visa förändringar i
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i bostadsutgifterna.
Vi anknyter också till ett tidigare
delkomponenter
avsnitt i detta kapitel genom att visa förslagens effekter på fördelningen av
bostadsstödet.

Kortsiktiga

efekter på bostadsutgifterna

av RINK

De olika förslagen för bostadssektom berör upplåtelseformerna olika, och
förslagen är också kopplade till varandra just därför. Vi gör därför en
genomgång upplåtelseform för upplåtelseform. Ett par av förslagen kommer inte att behandlas här. Det gäller dels byggmoms, dels reavinstbeskattDet innebär att det i
ning. Byggmomsen berör främst nyproduktionen.
äganderätt är hushåll i den kommande produktionen
som kommer att
belastas, vilket också gäller för bostadsrätt. För hyresrätt kan däremot
hushåll som bor i äldre bostäder och som upplåts av företag som tillämpar
pooling, dvs. omfördelning av kapitalkostnadema
mellan olika årgångar,
har därför valt
komma att påverkas. Effekterna blir mycket osäkra och
reavinstbeskattningen,
beaktas
den genom
inte
beakta
detta.
Vad
gäller
att
i inkomstskattereglema.
Vi har dock inte möjlighet att
förändringarna
särskilja denna effekt från övriga inkomstskatteeñekter.
Äganderättssektom
får inte några minskade räntebidrag, utan denna
indragning påverkar enbart hyres- och bostadsrätt. Skatteetfekten påverkas däremot kraftigt. Vi har tidigare sett att skatteetfekten stiger kraftigt
med stigande inkomster. När nu avdragsrätten begränsas till 30%, är det
också för hushållen med de högsta inkomsterna som minskningarna blir
störst. I genomsnitt sjunker skatteeffekten med 2 600 kr. tabell 4.10. I den
högsta inkomstklassen är minskningen dubbelt så stor. I de lägsta inkomstklassema kan
notera att hushållen i genomsnitt får en större skatteetfekt
än tidigare. Det beror på att schablonintäkten slopas. Rent allmänt innebär det att ränteavdragen blir större än tidigare, och för vissa hushåll som
ränteavdrag, innebär det att skatteefinte har några
eller mycket små
fekten som tidigare har varit negativ dvs. man har betalat inkomstskatt på
sitt boende, nu kommer att bli noll och därmed uppnås en större skatteeffekt efter reformen. Dessa hushåll är dock ganska få och utgörs nästan

Tabell 4.10. Förändringar i bostadsutgiften genom RINK, äganderätt, kr/år

n
Andrade
räntebidrag

N
Andrad
skatteeffekt

Andrad
driftsutgift

u.
Andrad
fastighetsskatt

0- 50 tkr
50- 90 tkr
90- 110tkr
110-130tkr
130-150 tkr
150-170 tkr
170-190 tkr
190-210tkr
210- tkr

0
0
0
0
O
0
0
0
0

462
201
129
-475
-1633
-2 367
-3206
-4063
-5488

918
923
1032
1015
1051
1024
990
1025
1175

2204
2246
2632
2988
3156
3331
3376
3778
4825

374
258
99
-169
-44
- 14
-19
-12
-3

Totalt

0

-2 627

1045

3496

11

Disponibel
inkomst

nu
Andrade
ändrad
bosbostadstadsbidrag
utgift

nu
Andrad
disponibel
inkomst

Nettoeffekt

2286
2709
3435
4647
5884
6736
7592
8878
11491

-709
-408
365
3163
6569
7645
11043
15692
22670

-2 995
-3117
-3070
-1484
685
909
3451
6814
11179

7157

10402

3245
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uteslutande av hushåll som har bott länge i sitt småhus. Drygt 85% av
hushållen som har en positiv skatteetfekt, har bott minst 10 år i sin bostad.
Mer än hälften har bott i minst 20 år.
Ändringen i driftsutgift
uppkommer genom den ökade energibeskattningen. Här ser vi att ökningen inte följer något inkomstmönster,
utan
ökningen blir 900- l 000 kr. i alla inkomstklasser. Detta är kanske något
tidigare såg att drifts- och underhållsutgiftema
förvånande, eftersom
steg med stigande inkomster. Uppenbarligen gäller detta inte för delposten
bränsleutgifter i drifts- och underhållsutgifterna.
Fastighetsskatten ökar med i genomsnitt 3 500 kr. Ökningen består av
två delar, dels högre skattesats, dels höjda taxeringsvärden. På samma sätt
som fastighetsskatten steg med inkomsten i tabell 2.6, kommer här ökningÖkningen blir dock något missvisande, efteren att stiga med inkomsten.
schablonintäkten
betyder mer i de högre inkomstinslopandet
av
som
tervallen. Vad som inte framgår av tabellen, är att det finns regionala
skillnader i höjningama av taxeringsvärdena. Mest ökar värdena i storfrämst Stockholm och Göteborg. Dessutom finns en
stadsregionerna
skillnad i ökningen för olika årgångar, där de senaste årgångarna har större
ökningar. Den första aspekten har vi beaktat, men inte den andra. Det
innebär att ökningen av fastighetsskatten för de senaste årgångarna blir
något underskattade, medan de äldre årgångama på motsvarande sätt blir
överskattade. Den ökning av fastighetsskatten som vi redovisar här, ger
totalt 5,2 mrd kr. i ökade skatteintäkter. Vi måste då beakta att slopandet
minskar med 3,4
av schablonintäkten innebär att inkomstbeskattningen
blir
beskattningen
därmed 1,8 mrd
löpande
mrd kr. Skärpningen av den
kr.
De olika förändringar som vi nu har redovisat medför att bostadsutgifstörre bostadsbidrag. I
terna ökar och därmed kommer vissa hushåll att
äganderätt har detta dock inte någon betydelse. Endast för hushåll i de
allra lägsta inkomstklasserna blir effekten av någon större omfattning - ca
300 kr. per hushåll. I de flesta inkomstklasser kan noteras en minskning av
bostadsbidraget och i intervallet l 10- 130000 kr blir denna nedgång ganska stor l70 kr.. Att effekten blir denna beror på att genom basbreddningarna av inkomst av tjänst och kapital, kommer den bidragsgmndande
inkomsten i bostadsbidragssystemet att öka, och bostadsbidraget därmed
beror på att
att avtrappas. Att effekten är störst i ett lägre inkomstintervall,
många hushåll som får bostadsbidrag enligt
det här är förhållandevis
minskade bidrag genom att deras
nuvarande regler, men kommer att
blir
Studerar
inkomst formellt sett
större.
man enbart hushåll som har
bostadsbidrag med nuvarande regler, kommer mönstret inte att se annorlunda ut, även om beloppen blir större.
En summering av de hittills genomgångna posterna leder fram till en
förändrad nettobostadsutgift.
Denna förändring har då samma mönster
skatteetfekt och ökad fastighetsskatt,
minskad
delpostema,
de
största
som
dvs. nettobostadsutgiftens förändring blir större med stigande inkomster.
Bostadsbidraget förstärker detta mönster, men i mycket måttlig grad. I
genomsnitt ökar nettobostadsutgiften med knappt 7 200 kr. Den stiger från
en ökning med 2 300 kr. till l l 500 kr., dvs. ökningen är fem gånger så stor
i den högsta inkomstklassen som i den lägsta. Det innebär att även den
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relativa ökningen är större med stigande inkomst, eftersom skillnaderna i
nettobostadsutgift inte var lika stora 18- 19000 kr. i de lägsta inkomstklasserna och 59000 kr. i den högsta.
Här är det naturligtvis mycket viktigt att också ta hänsyn till de ökade
disponibla inkomster for hushållen som blir resultatet av lägre inkomstskatt och höjda barnbidrag. I äganderätt blir den genomsnittliga ökningen
10400 kr. Det är bara de tre översta inkomstklassema som ligger över
detta medelvärde, varför de flesta hushåll får en lägre ökning av de disponibla inkomstema. 1 de lägsta inkomsterna fås i genomsnitt en minskad
disponibel inkomst. Orsaken till detta är att dessa hushåll inte får några
direkta skattelättnader eftersom de redan är lågt beskattade. Till detta
kommer en allmän prishöjning genom ökade indirekta skatter, och slutresultatet blir en minskad disponibel inkomst.
Nettoetfekten av förändrade disponibla inkomster och bostadsutgifter,
visas i tabell 4.10:s sista kolumn. De lägsta inkomstklassema får en negativ
nettoeffekt på 3 000 kr, varefter nettoeffekten närmar sig noll med stigande
inkomst, för att sluta i 11000 kr. ökad disponibel inkomst. Den genomsnittliga nettoeffekten är positiv och på ca 3 200 kr.
1 bostadsrätt är skatteetfekten av liten omfattning, medan de minskade
räntebidragen är av stor betydelse. Räntebidragen minskar med i genomsnitt l 600 kr. i bostadsrättslägenheter tabell 4.1 1. Liksom för bostadsbidrag är ett medelvärde något missvisande. Det är främst i de senaste
årgångama som räntebidragen är av stor betydelse. I det äldre beståndet
berörs hushållen inte alls eller mycket måttligt av minskade räntebidrag,
medan effekterna för hushållen i de allra senaste årgångama kan bli mycket kraftiga. Hushållen med höga inkomster får de högsta sänkningarna av
räntebidraget, vilket beror dels på att större hushåll bor i större bostäder
dels att hushåll med
som har större räntebidrag och större minskningar,
höga inkomster är väl representerade i de senaste årgångama.
Skatteeffekten är i sig ganska måttlig för de flesta hushåll, varför minskningarna också blir små, i genomsnitt ca 250 kr. Det finns hushåll som har
betalt stora summor för bostadsrätter i vissa lägen. Dessa är dock få och
dessutom kommer de ofta från en annan bostadsrätt eller från äganderätt,

Tabell 4.11. Förändringar i bostadsutgiften genom RINK, bostadsrätt, kr/ár

Andrad
driftsutgift

o.
Andrad
fastighetsskatt

-24
-64
-117
--267
-302
-214
- 202
-553
-1402

361
365
393
418
459
482
506
511
560

209
226
172
212
112
118
44
-32
12

-251

423

155

Disponibel
inkomst

Andrade Andrad
skatteräntebidrag
effekt

0- 50 tkr
50- 90 tkr
90-110tkr
ll0-130tkr
130-l50tkr
150-170tkr
170- 190tkr
190-210tkr
210- tkr

-1 170
-1085
-1432
-1506
-1851
-2076
-2 202
-2489
-2 877

Totalt

-1612

nu
Andrade
bostadsbidrag

ändrad
bostadsutgift

uAndrad
disponibel
inkomst

Nettoeffekt

920
301
31
-25
-26
-43
-68
-22
1

845
1439
2083
2428
2750
2934
3021
3543
4850

- 1 505
122
3187
6439
5189
5147
8 356
11298
13843

-2 350
- l 316
1105
4010
2439
2213
5 334
7755
8994

126

2315

4274

1959
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varför ränteutgiftema
och skatteeffekten inte kommer att ha så stor betydelse för bostadsutgiften. Hushåll med stora ränteutgifter kännetecknas av
höga inkomster. Hushåll med låga inkomster i kombination
med höga
ränteutgifter är i bostadsrätt en mycket sällsynt företeelse.
De ändrade driftsutgiftema
genom ökad energibeskattning, uppvisar ett
tydligare inkomstmönster än i äganderätt. Ökningen är dock mindre än i
äganderätt, vilket uppkommer genom att bostäderna är mindre.
Den skärpta fastighetsskatten, blir i bostadsrätt inte någon direkt skärpning. Genom att en skatterabatt föreslås för de senaste årgångama under
en övergångsperiod halv skatt för bostäder byggda 1973-76, och ingen
fastighetsskatt alls för bostäder byggda 1977 90, blir det inte något ökat
uttag från bostadsrätterna. Att hushåll med höga inkomster är överrepresenterade i de senaste årgångama, visar sig i att det är de högsta inkomstklasserna som får de lägsta ökningama. Förändringarna är dock mycket
måttliga och inte någon inkomstklass får större ökning än 200 kr. i genomsnitt.
Förändringen i bostadsbidrag är betydligt större i bostadsrätt än i äganderätt, i genomsnitt ca 130 kr. Även här kan vi se att det bara är de lägsta
inkomstklasserna som i genomsnitt får en positiv förändring, medan redan
inkomstklasserna från 110000 kr. och mer, i genomsnitt får en negativ
förändring. Vad vi tidigare har sagt om missvisningen genom att det finns
många hushåll som inte har bostadsbidrag, gäller också här.
framstår kopplingFör den totala förändringen av nettobostadsutgiften
till
inkomsten
tydlig,
ökningen
i
bostadsutgiften
mycket
där
går från
en
800 kr. till 4800 kr. Om man bortser från den lägsta inkomstklassen, är
stegringen av ökningen i bostadsutgifter inte lika stark i bostadsrätt som i
äganderätt. Totalt sett är ökningen i äganderätt mer än tre gånger så stor
är dock skillnaden inte
som i bostadsrätt. Sett för olika inkomstintervall
lika stor. Orsaken till detta består i att äganderätt har en större andel i de
högre inkomstintervallen
där de absoluta förändringarna är större, även
om den relativa ökningen inte är större än i de lägre inkomstintervallen.
Den positiva förändringen i disponibel inkomst ökar kraftigt med stigande inkomst. Förändringen är dock inte fullt så stark som i äganderätt.
Detta beror främst på att det dels finns en större andel bamhushåll i
äganderätt, vilka gynnas av förslaget om höjda barnbidrag, dels att slopandet av schablonintäkt leder till en lägre skatt i äganderätt och därmed
större disponibel inkomst.
Nettoelfekten i bostadsrätt blir ganska likartad den i äganderätt, och går
från -2400 kr. till 9000 kr. Inkomsteñekten kommer alltså även i bostadsrätt klart att överstiga ökningen i bostadsutgifter.
De minskade räntebidragen är den dominerande faktorn för förändringen i bostadsutgiften i hyresrätt. Det totala genomsnittet ligger ca 100 kr.
lägre än i bostadsrätt, dvs. på en ökning med 1500 kr. tabell 4.12.
Inkomstmönstret
är dock inte lika tydligt, och vi kan se att den lägsta
minskningen inte finns i det lägsta inkomstintervallet,
liksom att den
högsta minskningen inte finns i det högsta intervallet. En stegring av
minskningen är dock synbar när vi går från lägsta till högsta inkomstintervall.
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Tabell 4.12. Förändringar i bostadsutgiftengenom RINK, hyresrätt, kr/år

Disponibel

Andrade Andrad
skatteränte-

Andrad
drifts-

u.
Andrad
fastighets-

..
Andrade
ändrad
bosbostadstads-

inkomst

bidrag

utgift

skatt

bidrag

0- 50 tkr
50- 90 tkr
90-ll0tkr
110-130 tkr
130- 150tkr
150-170tkr
170- 190tkr
190-210tkr
210- tkr

-1430
-1264
-1415
-1681
-1770
-1885
-1939
-2213
-2068

0
0
0
0
0
0
0
0
0

436
431
486
545
560
561
607
645
699

72
89
128
120
123
123
158
18
35

1046
299
42
-48
-72
-81
-40
-30
-69

891
1486
1988
2394
2525
2649
2744
2906
2871

Totalt

-1531

0

499

101

187

1944

effekt

utgift

n:
Andrad
disponibel
inkomst

Nettoeffekt

-1983 -2 874
-77 -1563
3558 1570
5625 3232
5396 2871
5561 2912
7387 4642
11890 8984
12711 9840
3113

1 169

kan notera ett positivt
Förändringen i driftsutgift är på 500 kr. och
inkomstberoende. Fastighetsskatten ökar med i genomsnitt 100 kr. Här
påminner mönstret om det i bostadsrätt, dvs. de högsta inkomstklasserna
får de lägsta ökningama. Även i hyresrätt är det alltså en överrepresentation av höginkomsttagare i de senaste årgångarna vilka ges en skatterabatt.
några skarpa avvikelser gentemot bostadsrätt vad
Inte heller finner
gäller bostadsbidragen. De lägsta inkomstklasserna får kraftigt ökade bostadsbidrag, medan bostadsbidragen i genomsnitt minskar i de flesta inkomstklassema.
Summeringen av de olika förändringarna reulterar i en stegrad ökning
av bostadsutgiften som i hyresrätt inte har en lika stark inkomstkoppling
som i bostadsrätt och äganderätt. Om vi bortser från den lägsta inkomstklassen, är spännvidden från 1 500 kr. till 2 900 kr, och där de tre översta
inkomstintervallen
alla har en likartad ökning av bostadsutgiften. Detta
i hyresrätt får ett större inkomstberoende än i
nettoeffekten
medför att
bostadsrätt, eftersom förändringen i disponibel inkomst är likartad i dessa
upplåtelseformer.
l den sista kolumnen i tabell 4.12 kan
se att nettoeffekten går från -2900 kr. till 9800 kr. I genomsnitt är dock nettoeffekten lägre i hyresrätt än i bostadsrätt, 1200 kr. i hyresrätt mot 2000 kr. i
bostadsrätt.
Denna genomgång är baserad på alla hushåll i respektive upplåtelseform. Vi har vid några tillfällen kunnat konstatera att orsaken till vissa
i olika upplåtelseskillnader just har legat i olika hushållssammansättning
effekten på
studera
former. Det finns därför anledning att något närmare
totalelfekten
för
redovisning
olika hushållstyper. Vi gör här främst en
av
olika hushållstyper tabell 4.13.
För ensamstående utan barn blir nettoeffekten i genomsnitt negativ i
hyres- och äganderätt, medan den blir positiv i bostadsrätt. I hyresrätt är
det de lägsta och högsta inkomstklasserna som uppvisar ett negativt resulfår positiva resultat. Totalt sett blir
tat, medan mellaninkomstklasserna
uppvisar i sig
effekten måttlig, -400 kr, men inte något inkomstintervall
mindre effekt än l 000 kr. I äganderätt blir det totala genomsnittet betyd-
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ligt mer negativt, -4000
kr. Här uppvisar, med ett undantag, alla inkomstklasser negativt resultat. Mönstret är inte entydigt, men en tendens
är att effekten blir mer negativ med stigande inkomst. Bostadsrätt uppvisar ett mönster som liknar hyresrätt, men får en svagt positivt nettoeffekt
500 kr.
- ca
Förändringen både i bostadsutgift och disponibel inkomst är i stort
densamma för hyresrätt och bostadsrätt i alla inkomstklasser. Det som
förklarar skillnaden i nettoeffekt är en större andel inkomsttagare med
ökade disponibla inkomster i bostadsrätt. l äganderätt är det den större
ökningen i bostadsutgifter som ger upphov till den kraftigt negativa totaleffekten.
l de övriga tre hushâllstyperna är mönstren mer likartade. Både bostadsutgiftsökningen och ökningen i disponibla inkomster ökar med stigande
Med få undantag
inkomst. Detta gäller oberoende av upplátelseforrn.
gäller att ökningen i disponibel inkomst överstiger ökningen i bostadsutgift. Undantaget är ensamstående med barn i äganderätt, men resultatet
Nettoeffekten är av samma storlek
observationer.
här är osäkert p. a.
för hyres- och bostadsrätt, oavsett hushållstyp, medan äganderätt har en
mindre nettoetfekt totalt sett i alla hushållstyper utom i sammanboende
med bam. l denna hushållstyp är det främst i de högre inkomstklassema
man har en lika stor eller större nettoeffekt än i de andra två upplåtelseformema. I äganderätt har man i alla hushållstyper en större ökning i disponibel inkomst i de översta inkomstklassema än de andra upplåtelseforrnerna. Men eftersom man också har betydligt större ökningar i bostadsutgifter, kommer inkomstökningen inte fullt ut kunna kompensera för ökningen i bostadsutgifter, för att nettoeffekten skall bli likartad den i hyres- och
bostadsrätt.

Variationer

inom inkomstklasser

och upplåtelseformer

av nettoeffekter har hela tiden avsett medelvärden för olika
har inte beaktat spridningen kring dessa medelvärden.
grupper, men
Även om en indelning i inkomstklasser efter upplåtelseform och hushållstyp minskar en del av spridningen, förekommer stora spridningar inom
dessa grupper också. I diagram 4.8 - 10 redovisar vi hushållens fördelning
efter nettoeffektens storlek. Vi har valt att redovisa samma hushållstyp,
sammanboende med barn, i olika upplåtelseformer,
även om det i vissa
Redovisningen

observationer.
grupper medför
I äganderätt är det ungefär en fjärdedel av hushållen i den lägsta redovi130000 kr., som får en negativ nettoelfekt,
sade inkomstklassen ll0och ytterligare en femtedel ligger under det totala medelvärdet för alla
hushåll diagram 4.8. När vi ser på de andra två inkomstklassema l 50kr., ser vi att tyngdpunkten i fördel170000 kr. respektive 190-210000
ningen förskjuts mot en större nettoeñekt. I den högsta inkomstklassen är
det endast 5% av hushållen som får en negativ nettoeffekt, medan i den
mellersta inkomstklassen det är ca 20 °/osom får en negativ nettoeñekt.
Samma mönster återfinns i bostadsrätt och hyresrätt diagram 4.9 och
4.10. I den lägsta inkomstklassen återfinns en stor andel med negativ
nettoeffekt, ca 25 % i bostadsrätt och ca 40 °/oi hyresrätt. I hyresrätten finns

Diagram 4.8. Andel sammanboendehushåll med barn i äganderättmed olika nettoeffekt, tkr/âr.
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4.9. Andel sammanboendehushåll med barn i bostadsrätt med olika nettoeifekt, tkr,
år.
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Diagram 4.10. Andel sammanboendehushåll med barn i hyresrätt med olika nettoeffekt, tkr/år.
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också en ganska stor del hushåll i mellaninkomstintervallet
som har negativ nettoeffekt. Bostadsrätt uppvisar däremot i detta intervall en betydligt
mindre andel med negativ nettoeffekt. I det högsta intervallet har både
hyres- och bostadsrätt små andelar med negativ nettoeñekt.
Den stora spridningen kring respektive grupps medelvärden gäller genomgående, och alltså även i andra hushållstyper. Andelen hushåll som får
en negativ nettoeffekt, blir genomgående mindre med stigande inkomster.
Även om det i de flesta fall med negativ nettoeffekt rör sig om ganska
måttliga negativa värden på nettoeffekten, är det ändå en så stor andel som
ca 10% av alla hushåll, som får en negativ nettoeffekt på 5000 kr. eller
mer, dvs. ca 400 kr. per månad.

Förändringar

i bostadsstödet

I samband med genomgången av förändrade bostadsutgifter
genom
RINK:s förslag, visades också förändringarna i de olika stödformema. Vi
skall här visa hur fördelningen av bostadsstödet kommer att se ut i lorenzdiagram efter skatteutredningens förslag. Vi visar fördelningen för samma
hushåll som i diagram 4.3-5. Först skall vi dock i tabellform redovisa
förändringarna i bostadsstödet.
Totalt minskar subventionerna med ca 7 mrd kr, uppdelade på 3,5 mrd
kr. i minskade räntebidrag, 4 mrd kr. i minskad skatteelfekt och en ökning
av bostadsbidragen med 0,4 mrd kr. I genomsnitt för alla hushåll blir
räntebidragsminskningen
ca 900 kr, minskningen i skatteeffekt ca l 100 kr,
och ökningen i bostadsbidrag ca 100 kr. tabell 4.14.
Tabell 4.14. Förändring i bostadssubventionergenom RINK, kr/âr

Disponibel
inkomst

Andrade
räntebidrag

Andrad
skatteeffekt

Andrade
bostadsbidrag

Förändring i
total subvention

0- 50 tkr
50- 90 tkr
90-l10tkr
110-130 tkr
130-l50tkr
l50-l70tkr
170-l90tkr
l90-210tkr
210- tkr

- 1269
-1040
-1022
-954
-974
-938
-772
-721
-569

38
19
16
-247
-785
-1241
-2005
-2852
-4262

970
293
56
-93
-53
-42
-31
-17
-14

- 261
-729
-950
-1295
-1812
-2221
-2808
-3589
-4845
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-1918

Totalt

-921

-1104

är störst i de lägre
I tabellen kan
se att räntebidragsminskningen
inkomstintervallen,
för att sedan avta med stigande inkomst. I tabellerna
4.11 och 4.12, kunde vi dock konstatera att räntebidragsminskningen
ökade med stigande inkomst. Att mönstret blir det omvända här förklaras
i äganderätt,
av att det inte förekommer någon räntebidragsminskning
vars större andel i de översta inkomstklasserna resulterar i att minskningbara på hyres- och bostadsrätt, är
en där i genomsnitt blir lägre. Ser
minskningen i genomsnitt l 500-1600
kr, och inkomstsambandet framträder tydligt. Speciellt gäller det i bostadsrätt.
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Förändringen i skatteeffekt ger på motsvarande sätt ett något felaktigt
intryck i tabell 4.14, eftersom det bara är i äganderätt som skatteelfekten
har någon dominerande betydelse. Det mönster som finns i tabellen, med
högre inkomst, kvarstår dock mycket tydligt
en kraftigare minskning
även när vi ser enbart på äganderätt. Främst är det skillnaderna i minskning mellan mellaninkomster och de högsta inkomsterna som kommer att
bli mindre. I genomsnitt blir skatteminskningen i äganderätt ca 2 600 kr.
Den bild som ges av bostadsbidragens förändring i tabell 4.14, behöver
dock inte modifieras om man ser på upplåtelseformerna var för sig. Detsamma gäller totalbilden. Den stigande minskning med stigande inkomst
som syns i tabell 4.14, gäller entydigt. Inkomstberoendet är dock inte lika
starkt i hyresrätt som i bostads- och äganderätt. Dessutom kan tilläggas att
de lägsta inkomstklassema i äganderätt faktiskt får större subventioner
genom RlNK:s förslag. Detta uppstår både genom ökade bostadsbidrag
och genom ökad skatteeffekt.
Att studera förändringen i en bärkraftsinriktad
analys, dvs. förändringkonsumtionsenhet,
i
i
stort
sett
en per
ger
samma resultat tabell 4.15.
Tabell 4.15. Förändring i bostadssubventionerper konsumtionsenhet genom RINK,
kr/år

Disponibel
inkomst

nu
Andrade
räntebidrag
per ke

00
Andrad
skatteeffekt
per ke

o.
Andrade
bostadsbidrag
per ke

ring i
total subvention
per ke

0- 25tkr
25- 45 tkr
45- 55 tkr
55- 65 tkr
65- 75 tkr
75- 85 tkr
85-100tkr
100-120 tkr
120- tkr

-723
-699
-799
-548
-576
-602
-651
-670
-603

29
-81
-112
-284
-478
-560
-518
-605
-1458

315
124
514
109
25
5
8
2
0

-379
-655
-376
-723
-1029
-1158
-1162
-1272
-2060

Totalt

- 640

-470

ll l

- l 000

Förändringen i räntebidragen framstår nu som helt neutral för olika
inkomstklasser, och det resultatet kvarstår när vi ser på upplåtelseformer
var för sig. Minskningen ökar dock från 600 kronor till l 000 kronor per
konsumtionsenhet i hyres- och bostadsrätt.
Att hushållen är större i äganderätt än i hyres- och bostadsrätt, framgår
av att per konsumtionsenhet är minskningen av räntebidragen större än
minskningen av skatteetfekten. Det omvända gällde
när analysenheten
skillnaden
i
resultat
avgörande
när vi studerar
hela
hushållet.
Den
var
förändringarna per konsumtionsenhet istället för per hushåll, är att förändringen är i stort sett oberoende av upplåtelseform. Tidigare framstod
minskningen i äganderätt som betydligt större än i övriga upplåtelseformer, men här blir resultatet mer likartat mellan upplåtelseforrnema.
blir
Eftersom
nu har kunnat konstatera att subventionsminkningama
större med stigande inkomst, kan vi förvänta oss att lorenzdiagram över

7 19-924
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subventionemas fördelning, kommer att visa en mer progressivt omfördelande fördelning efter beaktande av RINK:s förslag diagram 4.1 l 13 än
med nuvarande regler diagram 4.3-5.
Detta blir dock inte fallet. En
närmare jämförelse mellan utfallet av RINK och nuvarande regler visar att
subventionerna är nästan identiskt fördelade. Några justeringar förekommer, men de är enbart marginella. Att resultatet blir sådant, trots att
subventionsminskningen
blir större vid ökade inkomster, beror på att den
enbart blir större i absoluta tal
- som andel är minskningen oberoende av
inkomsten.
Diagram 4.11. Bostadssubventionerefter förslagen i RINK.
Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva,
Skatteeffekt streck-prickad kurva, Summa subventioner heldragen kurva
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Källa: BHU och egna beräkningar
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Diagram 4 .12. Bostadssubventionerefter förslagen i RINK.
Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva,
Skatteeffekt streck-prickad kurva, Summa subventioner heldragen kurva
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Källa: BHU och egna beräkningar

Den förändring som är märkbar, gäller bostadsbidragen. I bostadsrätt
syns tydligt att det är en större andel av bostadsbidragen som ges till
hushållen med de lägsta inkomsterna. Vi skall dock komma ihåg att den
mängd totala bostadsbidrag som går till bamhushåll, inte är större än med
nuvarande regler. De ökade bostadsbidrag som ges p. a. RlNK:s förslag,
tillfaller pensionärer. Det handlar i det här fallet alltså om en omfördelning mellan barnhushåll, där bamhushållen med de lägsta inkomsterna får
en större andel.
Att RINK inte leder till några direkta förändringar vad gäller subventionsfördelningcn,
gäller inte bara för sammanboende bamhushåll. Lorenzanalyser för andra hushållstyper ger i stort samma resultat. Den slutdrog tidigare om subventionssytemet, gäller alltså även med
sats som
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Diagram 4.13. Bostadssubventionerefter förslagen i RINK.
Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva,
Summa subventioner heldragen kurva
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Källa: BHU och egna beräkningar

beaktande av skatteutredningen. Dvs., de totala subventionema är neutraoch
la, eller milt progressivt omfördelande i de flesta upplåtelseformer
hushâllstyper. Undantag utgör barnlösa hushåll i äganderätt där subventionema är regressivt fördelade.
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5

Bostädernas

och

byggandets

regionala

fördelning

Problem,

syfte och uppläggning

Bostäder och byggnader och anläggningar över huvud taget är rumsligt
orörliga på ett sätt som skiljer dem från de flesta andra varor. Värdet beror
på om någon vill nyttja bostäder just på den plats där de ligger. Huruvida
ett bostadsbestånd, vid givna priser och inkomster, räcker för att ge alla
hushåll tak över huvudet, avhänger således inte bara beståndets storlek
utan även dess lokalisering. Av det skälet blir det viktigt i en långtidsutredning att inte bara uttala sig om den framtida nationella utvecklingen. Även
bostadsbeståndets framtida lokalisering behövs för att ge en någorlunda
komplett bild.
Bostadsbeståndets storlek och regionala fördelning bestäms av produktion och avgångar av lägenheter. Byggandet har alltså en strategisk betydelhar emelse för beståndet i olika delar av landet. Lägenhetsproduktionen
lenid ytterligare en regional dimension. Till skillnad från andra varor
måste byggnader och anläggningar framställas på den plats där de skall
nyttjas. Arbetsställena måste alltså flytta sig om efterfrågan gör det. Detta
medför att byggindustrin i större utsträckning än t.ex. tillverkningsindustrin är beroende av den regionala ekonomiska utvecklingen. För sin
planering borde den därmed också ha större nytta av uppgifter om produktionen i olika regioner.
Syftet med detta kapitel är alltså dels att skriva fram bostadsbeståndets
fördelning över landet till år 2000, dels att för perioden 1985 - 2000 skatta
är för det
bostadsbyggandet i olika delar av landet. Förutsättningarna
första de nationella förloppen vad gäller bestånd och avgångar av lägenheter. Den andra gruppen av förutsättningar har att göra med möjliga regionala utvecklingar av sysselsättning och befolkning m. m. Eftersom de
nationella alternativen har behandlats i tidigare kapitel, inskränker sig
framställningen här till den regionala problematiken.
Kapitlet disponeras så att först behandlas regionindelning och de förepå den nationella
ställningar som motiverar metodvalet. Utvecklingen
nivån betraktas som given. Problemet består i att fördela denna på regioner. Modellen, som är rekursiv, tar sin utgångspunkt i den analys av
regionala sysselsättningsandelar som finns i Wigren 1989. Därefter bestäms befolkningsfördelningen,
som i sin tur ligger till grund för hushållens
regionala spridning. Olika regioners andelar av bostadsbeståndet avgörs av
deras andelar av hushållen. Andelarna av bostadsbeståndet används slutli-
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gen för att fördela de nationella lägenhetsbestånden enligt olika alternativ
på regionerna.
Efter metodavsnittet behandlas den empiriska regionala utvecklingen.
i sysselsättning, befolkning, hushåll och lägenheter
Andelsförändringama
i
fyra
olika
avsnitt.
Både historiska data och framskrivningar
tas upp
presenteras i varje avsnitt. Kapitlet avslutas med att de nationella utvecklingsförloppen vad avser bestånd och byggande enligt olika antaganden
fördelas på regioner. l ett appendix redogörs för den regiongruppering som
tillämpas.

Metod
Regionindelning
Ett fundamentalt antagande är att bostads- och arbetsmarknad sammanfaller i rumsligt hänseende. Bakom detta ligger föreställningen att först
väljs arbetsplatsen och sedan bostaden inom pendlingsavstånd från denna.
I princip skall alltså den grundläggande omrâdesenheten sammanfalla med
arbetskraftens pendlingsregion. Av dataskäl finns det emellertid bara två
indelningar att välja mellan: Kommunen eller A-regionen. Trots att några
A-regioner, framför allt i Norrland, är alldeles för vidsträckta, utgör Aregionen i de allra flesta fall en bättre approximation av pendlingsområdet
än kommunen. Den senare är med ett fåtal undantag alltför liten. Landets
70 A-regioner har alltså valts som minsta enhet.
Vid redovisning av data behövs emellertid sammanslagningar. Landet
delas in i sju landsdelar. Med undantag för de mellersta delarna av Sverige
sammanfaller dessa i grova drag med de officiella riksområdena. Södra
skogsbygden omfattar emellertid här en större yta än riksområdet Norra
mellansverige. Skälet är helt enkelt att den officiella gränsen passerar mitt
synvinkel relativt homogent område,
igenom ett ur regionalekonomisk
nämligen Bergslagen. Stockholms län utgör inte en egen landsdel utan
ingår i Östsverige. Ytterligare några smärre skillnader gentemot den officiella indelningen finns.
Inom landsdelarna grupperas A-regionema i en slags hierarki av orter.
Överst finns storstäderna. Därefter kommer övriga universitetsregioner.
Dessa betecknas i fortsättningen med termen universitetsregioner underförstått utom storstäder. Primära centra är nästa nivå. Dessa A-regioner
innehåller minst en ort som tidigare i regionalpolitiska sammanhang klasi praktiken en medelstor stad som
sificerades som primärt centrum
Gävle, Karlstad, Norrköping eller Helsingborg, men exklusive universitetsregionerna. Regionala centra är alla A-regioner som innehåller ett eller
flera regionala centra
enligt den numera i officiella sammanhang övergivna terminologin. De är sammanlagt 40 stycken, dvs. mer än hälften av
det totala antalet A-regioner. Inom landsdelarna förekommer även andra
regiongrupper, som t.ex. Bergslagen eller Norra Småland. Det är främst
sysselsättningsutvecklingen
som motiverat dessa grupper. I ett appendix
klassificeras de regiongrupperingar som används i boken. Där framgår det
också vad A-regionerna heter och var de finns i landet.
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Diagram 5.1. Modellens struktur
Andel av befolkningen år t-1

Sysselsättningsandelens förändring från år t-l
till
t

Andelen
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ningen ar t

Relativt
arbetskraftstal och relativ
arår t-l
betslöshet

Skillnad mellan
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-
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samt andelen ålderspensionärer år t-l
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en dumny för storstäder

F öreställningsramen
Syftet med den modell som presenteras nedan är inte att förklara ett
skeende utan att utnyttja någorlunda stabila samband för att kunna skriva
fram en utveckling från 1985 till 2000. Även om det finns inslag av
förklaringar i resonemangen representerar alltså inte dessa det mest väsentliga med modellen.
Regionala system är tröga. Förändringarna går långsamt av flera olika
skäl. Inte minst infrastrukturen
och annat byggt realkapital verkar konserverande på såväl näringslivets som befolkningens lokaliseringsmönster.
Skall man prognosticera en regional beståndsvariabel, även över en mycket lång tidsrymd, med en enda förklaringsfaktor,
ger oftast samma variabel idag den bästa träffsäkerheten. Förändringar
sker emellertid och
flöden visar sig regelmässigt vara betydligt svårare att förutse. Samtidigt är
det inte sällan dessa som har samhällsrelevans. Så förhåller det sig också
här. Visserligen skall bostadsbeståndet också skrivas fram, men det som
framför allt intresserar är flödena, dvs. nettoförändringen
i beståndet och
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byggandet. Det säger sig självt att en procents fel i estimeringen av beståndet inte spelar så stor roll, men en sådan felskattning flerfaldigas i flödena.
Med andra 0rd, flödesskattningama blir mycket mer osäkra än beståndsskattningama.
Trots detta bygger modellen på estimeringar av beståndsvariabler så
riktningsom framgår av diagram 5.1, där pilarna representerar kausala
ar. Modellen är rekursiv och består av tre ekvationer. Den första förklarar
befolkningsandelen, den andra hushållsandelen och den tredje lägenhetsandelen i landets A-regioner. Det bör observeras att det är andelar som
förklaras och inte de verkliga bestånden. Om det regionala systemets
tröghet utgör den första grundförutsättningen,
representerar således andeingår att man kan skriva fram
lama den andra. I föreställningsramen
andelar, dvs. att dessa inte påverkas av variationer i den nationella utvecklingen. En viss återverkan från den nationella nivån finns emellertid i
sysselsättningsandelamas Förändring och dessa fortplantar sig sedan genom modellen.
De tre ekvationerna estimeras med multipel regression OLS på data
från 1965 och 1985. Skattade parametrar används sedan för att successivt
skriva fram de olika andelama till år 2000. Egentligen görs framskrivningöver hela
en till år 2005. Genom att anta en konstant förändringstakt
tjugoårsperioden 1985-2005,
kan man emellertid utan svårigheter reducera tidsperioden.
Som framgått av tidigare kapitel finns det fyra olika nationella scenarios
vad gäller bostadsefterfrågan. Med estimerade andelar av lägenhetsbeståndet kan dessa efterfrågebilder lätt översättas till regionala bestånd. Flödena beräknas som skillnaden mellan det skattade beståndet år 2000 och det
faktiska år 1985.

Beståndsandelarna

1985

Innan ekvationerna och dess olika variabler diskuteras kan det vara lämpligt att ge en empirisk ögonblicksbild av de mest väsentliga beståndsvariablema. I tabell 5.1 visas andelen av landets sysselsättning, befolkning,
hushåll och lägenheter i olika regiongruppen Genomgående för hela kapitlet är det de ovägda medelvärdena för de ingående A-regionema som visas
i tabellerna. Vad gäller bestånd eller absoluta förändringar avviker givetvis
inte vägda från ovägda medelvärden, men ifråga om relativa förändringar
kan skillnader förekomma. Eftersom Aregionema i grupperna är tämligen
likstora, uppstår det dock knappast några större differenser. Enda undantaget från denna regel är regiongruppen Borås/Falköping.
Det mest slående i tabell 5.1 är väl likheten mellan de olika beståndens
andelar. Man kan med blotta ögat se att korrelationen är hög. Det finns
dock vissa skillnader. Stockholm har
ex. en större andel av sysselsättningen än av befolkningen, beroende framför allt på befolkningens ålderssammansättning med många i arbetsför ålder och låg arbetslöshet. En
jämförelse mellan befolknings- och hushållsandelama visar att storstäderna Stockholm och Malmö har de minsta genomsnittliga hushållsstorlekarÖvre Norrland och Småland tenderar att vara stora
na, medan hushållen i
jämfört med riksgenomsnittet. Variationema
är inte lika stora i fråga om
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Tabell 5.1. Andelar av landets sysselsättning, befolkning, hushåll och lägenheter
1985, procent ovägda medelvärden
Region/
Regionaggregat
ÖVRE NORRLAND
Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra
MELLERSTA NORRLAND
Primära centra
Regionala centra
SÖDRA SKOGSBYGDEN
Primära centra
Regionala centra
Bergslagen
MELLANSVERIGE
Stockholm
Uppsala/Linköping
Enköping/Norrtälje
Primära centra
Regionala centra
SMÅLAND MED ÖARNA
Norra Småland
Primära centra
Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg
Primära centra
Regionala centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg
Borås/Falköping
Primära centra
Regionala centra

Befolkning

1.36
0.84
0.53

1.32
0.86
0.57

1.27
0.81
0.53

1.26
0.80
0.54

2
2
3

1.53
0.52

1.55
0.55

1.55
0.54

1.55
0.54

2
3

1.95
0.64
0.48

1.99
0.68
50

1.99
0.67
51

1.99
0.67
0.51

3
5
8

19.68
1.92
0.53
1.77
0.86

18.37
1.89
0.53
1.78
0.89

19.38
1.89
0.51
1.79
0.87

19.45
1.90
0.50
1.81
0.86

l
2
2
4
3

0.54
1.53
0.67

0.57
1.55
0.65

0.55
1.48
0.60

0.55
1.49
0.59

5
3
3

5.46
1.34
0.72

5.48
1.42
0.75

5.78
1.40
0.72

5.84
1.29
0.72

1
4
4

9.01
1.40
1.24
0.83

8.91
1.38
1.26
0.84

8.99
l .33
1.22
0.79

9.03
1.33
1.21
0.79

l
2
4
3

Hushåll

Lägenheter

Antal Aregioner

Sysselsättning

Källa: FoB 85

antalet hushåll per lägenhet, men storstäderna ligger dock lägre än riksgenomsnittet.

Sysselsättningsandelamas

regionala

fördelning

Som framgått av modellskissen antas sysselsättningsandelens förändring
I första hand påverkar arbetsha betydelse för befolkningsutvecklingen.
kraftsefterfrågan omflyttningen i landet. Eftersom regioner med nettoinflyttning tar emot förhållandevis
unga människor påverkas emellertid
också den naturliga folkökning. Den realiserade arbetskraftsefterfrågans
tillväxt får således både en direkt och en indirekt effekt på invånarantalet.
mellan 1965 och
i den relativa befolkningsförändringen
Variationema
till
80
1985 över landets A-regioner kan i själva verket
procent förklaras
Variabeln
sysselsättningstillväxten.
är med andra
enbart av den relativa
motiverad
i
modellen.
ord högeligen
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Den relativa andelsförändringen
av sysselsättningen framgår av tabell
5.2. 1965-1975 ökade sysselsättningen i hela landet med i genomsnitt 9,5
promille per år. Motsvarande siffra För 1975-1985 är 5,5. För att omvandla de relativa förändringarna i sysselsättningsandelar till relativ sysselsättningstillväxt
adderar man bara andelsförändringen och riksutvecklingen. Umeå/Luleå hade alltså en årlig tillväxt i sysselsättning under
perioden 1965-1975 som uppgick till 1 l,8+9,52l,3
promille.

Tabell 5.2. Andelar av landets sysselsättning 1985 samt relativa årliga förändringar i
dessa 1965-2000 ovägda medelvärden
Region/
Regionaggregat

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra
MELLERSTA
NORRLAND
Primära centra
Regionala centra
SÖDRA SKOGSBYGDEN
Primära centra
Regionala centra
Bergslagen
MELLANSVERIGE
Stockholm
Uppsala/
Linköping
Enköping/
Norrtälje
Primära centra
Regionala centra
SMÅLAND MED
ÖARNA
Norra Småland
Primära centra
Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg
Primära centra
Regionala centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg
Borås/Falköping
Primära centra
Regionala centra
Medelvärde

SysselRelativa förändringar i sysselsättnings sättningsandelarna per år O/OO
andel
1985%
1985- 2000
1965-75 1975-85 Alt.A
Alt.B
Alt.C

1.36
0.84
0.53

11.8
2.2
- 8.2

t
5.5
8.8
0.7

5.0
5.1
-2.l

5.5
4.9
-2.2

5.4
5.4
- 1.7

1.53
0.62

-4.5
- 18.6

5.0
-2.0

- 1.7
- 13.6

- 1.6
- 13.8

-1 5
- 13 6

1.95
0.64
0.48

- 1.5
-11.4
-6.6

06
1.0
-8.9

-0.3
-2.8
-4.l

-0.3
-3.2
-4.6

-0 l
-2 6
-4 0

19.68

5.2

l.5

1.3

2.0

l 2

1.92

8O

90

2.0

22

23

0.53
1.77
0.86

15.1
0.5
1.2

7.0
-2.8
-4.2

16.9
-2.2
19

17.1
-2.2
1.6

16.4
-2.3
l 9

0.54
1.53
0.67

-6.8
-2.2
- 1.4

-4.6
2.4
3.5

-4.l
1.9
2.0

-4.8
1.6
l.l

-4.2
1.9
1.9

5.46
1.34
0.72

2l
-2 0
-2 5

-4.l
-3.9
- 1.9

- 2.7
-3.2
-0 3

- 2.4
-3.5
-0.9

-2 9
-3 0
-0 3

9.01
1.40
1.24
0.83

3.5
- 10.5
-0.6
4.0

2.3
-4.4
-0.0
1.5

0.7
-2.9
0.7
2.9

1.0
-3.5
0.3
2.1

0.7
-2.9
0.9
2.8

-0.8

-0.9

- 1.2

-0.8

-2.7

Källa: FoB 65, FoB 75, FoB 85 samt Wigren 1989
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tillväxte snabbaFöreställningen att storstäder och universitetsregioner
Malmö
under perioden
undantar
re än andra regioner stämmer om man
A-region med
Stockholms
regionerna
till
och
lägger
1975-1985
runt
att
Dolt i aggreundantag för Eskilstuna hade den allra högsta tillväxttakten.
expansion.
med
stark
regioner
finns
andra
också
några
gaten
för perioden
framskrivningama
tre olika alternativ
Beträffande
1985-2000 har de hämtats från Wigren 1989. De bygger på analys av
den regionala utvecklingen 1965- 1985 för 19 sektorer. Skillnaden mellan
alternativen A, B och C kan helt och hållet återföras på olika antaganden
eller mer precist: sektorsom sektoremas nationella sysselsättningstillväxt
andelamas förskjutningar.
Sektorsutvecklingen bygAlternativ A kan sägas vara huvudaltemativet.
ger i det fallet huvudsakligen på en framskrivning av LU87. Alternativ B
innebär framför allt en starkare relativ tillbakagång för tillverkningsindustrin och en motsvarande uppgång för såväl de privata som de offentliga
tjänstesektorema. I alternativ C antas vårdsektorerna hälso- och sjukvård
samt socialvård dra till sig en större andel av landets sysselsättning än i
alternativ A. Som framgår av tabell 5.2 blir utfallen något olika för de
skilda alternativen. Den starkaste geografiska koncentrationen av sysselsättningen ger alternativ B, beroende helt enkelt på att tillverkningsindustrin är förhållandevis utspridd över landet. Alternativ C har den svagaste
koncentrationstendensen.
Jämför man perioden 1965-1985 med 1985-2000 visar det sig att de
för framtiden är svagaförväntade geografiska koncentrationstendensema
re i samtliga alternativ än den verkliga var 1965- 1985. Enklast kan man
för storstäderna. Orsaken
se detta genom att jämföra utvecklingsförloppen
till att modellen ger detta resultat är väsentligen två. För det första är
i landets A-regioner idag betydligt mer lika
sektorssammansättningama
1965-1985
innebar en utjämning i
Perioden
varandra än de var 1965.
på
sektorsutvecklingama
förväntade
de
det
andra
detta avseende. För
är
nationella nivå mer lika varandra för framtiden enligt LU87 som är den
huvudsakliga källan än de faktiskt var 1965- 1985.
Ett påpekande om tabellerna kan underlätta läsningen. Längst ner anges
det ovägda medelvärdet för samtliga A-regioner då variabeln är en relativförändring. Om man istället vägt medelvärdet med det initiala beståndet
Ett negativt värde betyder då att stora
skulle det alltid uppgå till
regioner, som är förhållandevis få, haft en positiv utveckling som genomsnitt och små, som är förhållandevis många, en negativ. Ju mer negativt
det ovägda medelvärdet är desto mer koncentreras beståndet i fråga till
stora regioner. På grund av att beståndsandelama varierar över tiden och
mellan variablema blir de ovägda medelvärdena inte direkt jämförbara.
Om skillnaderna är stora eller utgångsläget detsamma kan man emellertid
jämföra storlekskoncentrationen
av skilda variabler. Denna är dock inte
geografiska
koncentrationen för exakt definiden
exakt densamma som
brukar inte skilja alltför
tion, se Wigren 1989 men rangordningama
mycket.
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Befolkningsandelarnas

regionala

fördelning

Modellskissen fig 5.1 tar inte bara upp sysselsättningsandelens förändring som orsak till den regionala befolkningsfördelningen.
Där finns också
två arbetsmarknadskaraktäristika,
nämligen det relativa arbetskraftstalet
och den relativa arbetslösheten. Båda dessa variabler påverkar migrationen, som i sin tur får återverkningar på den naturliga folkökningen. På
får alltså dessa variabler både en
samma sätt som sysselsättningstillväxten
direkt och en indirekt betydelse för A-regionernas invånarantal.
Hur regressionssambandet ser ut framgår av tabell 5.3. Den helt avgörande faktorn är befolkningsandelen
1965, vilket återspeglar den tröghet
som omnämndes i metodavsnittet. Detta hindrar emellertid inte att sysselsättningsandelens förändring har en med hänsyn till ekvationens uppbyggnad ganska kraftigt modifierande effekt. Den förklarade variationen är
extremt hög, vilket den faktiskt måste vara om man skall våga att skatta ett
litet flöde som skillnaden mellan två stora bestånd.

Tabell 5.3. Regressionsmodellför estimering av befolkningsandelarna i landets Aregioner
Beroendevariabel
Andel av landets befolkning 1985
Oberoende variabler

Parametervärde

t-värde

Andel av landets befolkning 1965
Skillnaden mellan andelen av landets
sysselsättning1985och 1965

1.031

- 2.46
265.80

0.062

13.65

Index för relativa arbetskraftstalet
1965riket
100

0.449

2.45

Konstant

-O.469

Index för relativ arbetslöshet1965
riket
100
R2 0.999; F

53469; Antal observationer

-0.0l6

- 1.65

70

Variabler vid framskrivningen: samma som ovan men förskjutna framåt 20 år. Tre
olika alternativ A, B och C för sysselsättningsandelensförändring 1985-2005.
Beräknade andelar i A-regionerna år 2000 justeras med en konstant så att summan
av andelama uppgår till 100 procent.

Hur andelama av befolkningen utvecklas 1965-1975 och 1975- 1985
till år 2000 visas i tabell 5.4. Framskrivningarna
samt framskrivningarna
antyder en minskning i den geografiska koncentrationsprocessen.
Undantar man Malmö fortsätter emellertid storstäder och universitetsregioner att växa snabbare än riksgenomsnittet. Regionema runt Stockholm
exklusive Eskilstuna förväntas dock
den största ökningen relativt sett.
Att syselsättningsandelarna spelat en roll i modellen framgår dels av att
regiongrupper med positiv andelsutveckling för sysselsättningen också har
det för befolkningen, dels av att befolkningsandelarnas
tillväxttakter
faktiskt skiljer sig något mellan alternativen. Skillnaderna är dock mindre än i
fråga om sysselsättningsandelen. Alternativ B innebär emellertid även i
detta fall den starkaste koncentration och alternativ C den svagaste.
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Tabell 5.4. Andelar av landets befolkning 1985 samt relativa årliga förändringar i
dessa1965-2000 ovägda medelvärden
Region/
Regionaggregat

Befolkningsandel
1985%

Relativa förändringar i befolkningsandelama per år 0/00
1965-70

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra
MELLERSTA
NORRLAND
Primära centra
Regionala centra
SÖDRA sxocs
BYGDEN
Primära centra
Regionala centra
Bergslagen
MELLANSVERIGE
Stockholm
Uppsala/
Linköping
Enköping/
Norrtälje
Primära centra
Regionala centra
SMÅLAND MED
ÖARNA
Norra Småland
Primära centra
Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg
Primära centra
Regionala centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg
Borås/Falköping
Primära centra
Regionala centra
Medelvärde

1975--85

AlLA

1985- 2000
Alt.B
Alt.C

1.32
0.86
0.57

4.9
- 8.3
- 13.8

2.9
7.0
-6.2

3.0
1.7
-6.7

3.3
1.6
-6.7

3.2
2.0
-6.4

1.55
0.55

- 1.8
- 17.2

-2.4
-4.6

-0.9
- 11.8

-0.9
- 11.9

-0.8
-l 1.8

1.99
0.68
0.50

- 1.4
- 8.9
-8.6

- 1.2
- 2.7
-6.4

02
- 3.7
-6.3

0.2

03

- 4.0
-6.6

- 36
-6 3

18.37

3.4

36

2.3

2.8

22

1.89

6.0

65

1.6

1.8

l 8

0.53
1.78
0.89

8.3
0.8
-2.4

7.6
-2.3
-2.6

8.5
- l.l
0.2

8.6
- l.2
0.0

-l

0.57
1.55
0 65

-6.3
0.3
0.5

-5.0
0.7
0.6

-5.1
1.6
1.4

-5.5
1.4
0.8

-5.l
1.6
1.3

5.48
1.42
0.75

60
06
-0 7

-l.1
- l.3
1.6

-0 6
-2 4
-l 4

-0.5
-2.6
-1.8

-0 8
-2 3
-l 4

8.91
1.38
1.26
0.84

6.7
-4.6
-0.9
3.5

0.5
- 3.3
0.9
0.6

1.7
-1.7
0.5
l.l

1.9
-2.l
0.2
0.7

1.7
- 1.8
0.6
l.l

- 3.0

- l.3

-1.8

-2.0

- 1.8

8l
2
02
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Tabell 5.5. Regressionsmodelllör estimering av andelenav landets hushåll i landetsAregioner
Beroende variabel
Andel av landets hushåll 1985
Oberoende variabler

Parametervärde t-värde

Konstant

0.037

0.78

Andel av landets hushåll 1965
Skillnaden mellan andelen av landets
befolkning 1985och 1965

1.027

139.93

0.901

14.62

Skillnaden mellan andelen av landets
befolkning 1965och andelen av landets
hushåll 1965

0.232

1.79

Andelen ålderspensionärer 1965 %
R

0.999; F

52406; Antal observationer

-0.006

1.85

70

Oberoende variabler vid framskrivningen: tre olika skattningar av skillnaden mellan
andelen av landets befolkning 2005 och 1985 Alt A, B och C, övriga variabler
sammasom ovan förskjutna 20 år framåt i tiden. Beräknadeandelar i A - regionerna
år 2000 justeras med en konstant så att summan av andelama uppgår till 100
procent.

Hushållsandelamas

regionala

fördelning

i A-regionema borde vara en av förklaAtt ändrade befolkningsandelar
ringama till förändringen i andelen av landets hushåll förefaller uppenban. Variabeln har också en statistiskt säkerställd positiv parameter i
regressionsekvationen tabell 5.5. Att såväl befolkningens åldersfördelning initialt som den initiala hushållsstorleken borde påverka utfallet kan
också tyckas rimligt. Nu visar det sig emellertid att, som variablema mäts i
regressionsekvationen, är effekten av dem praktiskt taget obefintlig. Parametramas punktestimat behäftas dessutom med ganska stora standardfel.
Bilden av den relativa förändringen i regionemas andelar av landets
hushåll uppvisar knappast några överraskningar tabell 5.6. De geografiska koncentrationstendensema
är dock tydligare än i fråga om både sysselsättning och befolkning. Detta gäller såväl den historiska utvecklingen som
framskrivningama.
Värt att lägga märke till är också att skillnaderna i
utfall för alternativen minskat jämfört med befolkningsandelarna,
som i
sin tur uppvisar mindre skillnader än sysselsättningsandelama.

Lägenhetsandelarnas

regionala

fördelning

Regressionsekvationen för lägenhetsbeståndet skiljer sig från de två tidigare så till vida att beståndet 1965 inte ingår. Skälet är den mycket stora
och antalet lägenheter
överensstämmelsen mellan antalet b0stadshushâll
i regionerna. Som antytts handlar det om att lägenheter ingår i själva
definitionen av hushåll. Som framgick av resonemanget kring tabell 5.1
finns det dock smärre differenser som motiverar att skillnaden mellan
andelen hushåll och andelen lägenheter tjugo år tillbaka i tiden tas upp

lll

Tabell 5.6. Andelar av landets hushåll 1985 samt relativa årliga förändringar i dessa
1965- 2000 ovägda medelvärden
Region/
Regionaggregat

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra
MELLERSTA
NORRLAND
Primära centra
Regionala centra
SÖDRA SKOGSBYGDEN
Primära centra
Regionala centra
Bergslagen
MELLANSVERIGE
Stockholm
Uppsala/
Linköping
Enköping/
Norrtälje
Primära centra
Regionala centra
SMÅLAND MED
OARNA
Norra Småland
Primära centra
Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg
Primära centra
Regionala centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg
Borås/Falköping
Primära centra
Regionala centra
Medelvärde

Hushålls
andel
1985%

Relativ förändring per år i hushållsandelen 0/00
1985- 2000
1965-70 1975-85
AlLA
Alt.B
Alt.C

1.27
0.81
0.53

6.3
-2.0
-7.8

5.2
4.2
-0.4

4.0
2.3
-6.2

4.3
2.2
-6.3

4.2
2.5
-6.0

1.55
0.54

- 1.2
- 17.8

0.9
-2.9

-0 8
- 13.4

-0.8
- 13.6

-0.7
- 13.5

1.99
0.67
0.51

-2.0
-9.5
-9.6

05
-l 5
-4 8

0.5
-5.9
-8.l

05
-6 2
-8 3

06
-5 8
-8 0

19.38

7.l

1.6

2.7

3.1

2.6

1.89

5.l

5.6

1.9

2.0

2.1

0.51
1.79
0.87

39
-0 4
-4 7

7.4
-2.2
-2 5

5.4
-0.6
-0.4

5.5
-0.7
-0.5

5l
-0 7
-0 4

0.55
1.48
0.60

7.9
- 1.7
-0.8

-4.7
0.3
2.7

-7.7
2.0
0.1

- 8.1
1.8
-0.4

-7.7
2.0
0.0

5.78
1.40
0.72

6l
-l 6
- 37

-l
-l

7
4
l l

-0.0
-2.5
- 3.2

0 l
-2 7
- 35

-0.2
-2.4
- 3.2

8.99
1.33
1.22
0.79

6.1
-7.2
- 3.0
0.8

-0.4
-4.3
1.9
0.6

2.6
-2.8
0.5
-0.l

2.8
- 3.2
0.2
-0.5

2.6
-2.9
0.6
-0.1

-3.9

-0.6

-2.6

-2.8

-2.6

som argument i regressionsekvationen. En dummyvariabel För storstäderna kompletterar listan över de oberoende variablerna. I själva verket har
dummyvariabler
för såväl universitetsregioner
som primära centra prövats. De bidrog emellertid inte någonting till förklaringen av variationen i
andelen av lägenhetsbeståndet 1985.

112

Tabell 5.7. Regressionsmodellför estimering av ligenhetsandelen i landets A-regioner
Beroende variabel
Andel av landets hushåll 1985
Oberoende variabler
Konstant
Andel av landets hushåll 1985
Skillnaden mellan andelen av landets
befolkning 1965och andel av landets
lägenheter 1965
Dummy - l för storstad, annars 0

Parametervärde

t-värde

- 0.004
1.002

- 3.27
l 353.13

-0.600
0.048

-4.49
5.26

2 212 805; Antal observationer - 70
variabler
vid framskrivningen: tre alternativa A, B och C skattningar
Oberoende
hushållsandelen 2005, övriga variabler samma som ovan förskjutna 20 år framåt i
tiden. Beräknade andelar i A-regionema år 2000 justeras med en konstant så att
summan av andelama uppgår till 100 procent.
R

0.999; F

Parameterestimaten framgår av tabell 5:7. Visserligen dominerar andelen hushåll, men de övriga två variablema saknar inte betydelse. I tabell
Det förefaller klart att
5.8 presenteras de relativa andelsförändringama.
lägenhetsbeståndet koncentrerats geografiskt mer än både hushåll, befolkning och sysselsättning. Se Wigren 1989. Modellen antyder dessutom att
denna skillnad kvarstår för framtiden.

Nettotillskott

och

byggande

Nettotillskott
Som framgått av tidigare kapitel har fyra olika nationella utvecklingsalternativ tagits fram för efterfrågan på lägenheter. Alternativ l är huvudalternativet. Det ger en efterfrågan totalt för hela landet på 4,45 miljoner
lägenheter, dvs. en ökning jämfört med beståndet 1985 på ca 590000
i högaltemalägenheter eller 39000 i genomsnitt per år. Nettotillskottet
tivet 2 skall uppgå till 46 600 lägenheter per år som genomsnitt om
efterfrågan blir bestämmande. I lågaltemativet 3 räcker det med 20 300.
RINKs alternativ 4 leder till en nettoökning på 32 400 lägenheter. Kombineras nu dessa alternativ med de skilda regionala förloppen, blir det
totalt 12 utfall. Alla skall inte presenteras. Beteckningarna är av typen Al,
A och
E2, vilket betyder i det första fallet regionalt utvecklingsaltemativ
nationellt 1 och analogt för alla andra fall.
och 1985-2000
Nettoförändringama
per år i beståndet 1965-1985
enligt det regionala alternativet A och samtliga nationella samt beståndet
enligt alternativ A1 år 2000 visas i tabell 5.9. Jämfört med perioden
i
förväntas de framtida förändringarna
1965- 1975 miljonprogrammet
knappast förvånande med
bestånden att bli förhållandevis små. Det är
låg 2-10 gånger högre
hänsyn till att den nationella årsproduktionen
1965-1975 än den som förväntas för framtiden. Under miljonprogrampå storstäderna. Den andelen
met föll nästan hälften av nettotillskottet
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Tabell 5.8. Andelar av landets lägenheter 1985 samt relativa årliga förändringar i
dessa1965-2000 ovägda medelvärden
Region/
Regionaggregat

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra
MELLERSTA
NORRLAND
Primära centra
Regionala centra
SÖDRA SKOGSBYGDEN
Primära centra
Regionala centra
Bergslagen
MELLANSVERIGE
Stockholm
Uppsala/
Linköping
Enköping
Norrtälje
Primära centra
Regionala centra
SMÅLAND MED
ÖARNA
Norra Småland
Primära centra
Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg
Primära centra
Regionala centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg
Borås/Falköping
Primära centra
Regionala centra
Medelvärde

Lägen- Relativa förändringar i lägenhetshetsandelar per år 0/00
andel
1985 2000
1985%
1965- 70 l975-85
Alt.A
Alt.B

Alt.C

5.9
5.0
2.1

3.9
2.5
-6.7

4.2
2.4
-6.8

4.2
2.7
-6.5

l 8
3

-0.9
- 13.9

-0.9
- 14.0

-0 8
- 13 9

- 3.2
- l 1.7
-10.9

l 8
-0 l
-4 0

0.5
-0.6
-8.5

05
-6 3
-8 8

06
-6 0
-8 5

19.45

9.1

0.1

2.8

3.2

2.7

1.90

4.5

6.1

1.8

1.9

1.9

0.50
1.81
0.86

3.0
-0.7
-6.3

6.8
- 1.6
- 1.8

5.2
-0.8
-0.5

5.4
-O.8
-0.6

4.9
-0.8
-0.5

0.55
1.49
0.59

-8.5
-2.2
- 1.6

-4.3
1.3
2.8

-8.2
1.9
0.0

-8 5
l 7
- 05

-8.2
1.9
- 0.1

5.84
1.39
0.72

92
-2 l
- 55

-3 4
-0 8
26

0.2
-2.5
- 3.3

04
-2 8
37

0 l
-2 4
-3 4

9.03
1.33
1.21
0.79

7.5
-6.9
- 4.0
-0.6

- l.1
-4.2
2.5
l.O

2.9
-3.l
0.5
-0.l

3.0
-3.4
0.3
-0.6

2.8
- 3.1
0.6
-0.2

-2.8

-3.0

-2.8

1.26
0.80
0.54

5.5
-3.5
-9.4

1.55
0.54

- 2.2
- 19.1

-l

1.99
0.67
0.51

-4.8

0.2

sjönk markant under den efterföljande tioårsperioden. Stockholms andel
låg då ungefär på samma nivå som beståndets andel
av nettotillskottet
1975. Samtidigt växte såväl befolknings- som hushållsandelen. Mot den
bakgrunden är det kanske inte orimligt att de estimerade andelama av
i de flesta alternativ återtagit de nivåer som
nettotillskottet
1985-2000
Modellen antyder dessutom att storstägällde under miljonprogrammet.
i landet blir.
mindre det totala nettotillskottet
demas andelar är högre
Extremfallet är alternativ A3 då 80 procent faller på storstäderna.

8 l 9-924
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Tabell 5.9. Nettolörändring av antalet lägenheter per år 1965-2000 ovâgda medelvärden samt beståndetår 2000 enligt alt Al
Region/
Regionaggregat
196575

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra
MELLERSTA NORRLAND
Primära centra
Regionala centra
SÖDRA SKOGSBYGDEN
Primära centra
Regionala centra
Bergslagen
MELLANSVERIGE
Stockholm
Uppsala/Linköping
Enköping/
Norrtälje
Primära centra
Regionala centra
SMÅLAND MED
ÖARNA
Norra Småland
Primära centra
Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg
Primära centra
Regionala centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg
Borås/Falköping
Primära centra
Regionala centra
Riket

Bestånd
år 2000
1000-tal
lägenheter
Alt A1

1985- 2000
197585

Alt
A1

Alt
A2

Alt
A3

Alt
A4

955
403
196

670
394
206

700
400
50

800
450
100

450
250
- 50

650
350
50

60
37
22

895
35

609
87

550
- 50

650
- 50

250
- 150

450
- 100

68
20

1094
190
159

770
216
91

850
100
0

950
l50
50

450
- 50
- 50

700
50
- O

89
27
20

17410
1 388

6518
l 030

10100 11550
900 1050

6150
550

8700
750

905
87

377
1 156
407

278
485
232

300
650
350

350
800
400

200
300
150

300
550
300

24
80
38

229
868
354

94
562
258

50
700
250

100
850
300

- 50
400
l50

0
600
200

22
68
27

5 433
863
3l 3

l 206
429
284

2 350
450
200

2 800
500
250

1200
150
50

1 950
350
l50

261
60
30

7 808
680
612
503

2 645
255
501
306

4 700
500
500
350

5 400
600
600
400

2 900
250
250
200

4 050
400
400
300

420
59
54
36

65000 33200 39 300 46.600 20 300 32 400 4 352

Jämfört med variationen över de nationella alternativen l -4 betyder
olika regionala utvecklingsbilder nästan ingenting. 1 det nationella huvudalternativet skiljer det ca 400 lägenheter per år i Stockholm mellan extremerna alt Bl och alt Cl. För Malmö och Göteborg är motsvarande siffra
100. Övriga skillnader faller i stort sett inom avrundningen.
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Tabell 5.10. Produceradelägenheter per år 1985-2000 ovägda medelvärden samt
faktisk produktion 1985
Region/
Regionaggregat

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra
MELLERSTA
NORRLAND
Primära centra
Regionala centra
SÖDRA
SKOGSBYGDEN
Primära centra
Regionala centra
Bergslagen
MELLANSVERIGE
Stockholm
Uppsala/Linköping
Enköping/Norrtälje
Primära centra
Regionala centra
SMÅLÅXND
MED OARNA
Norra Småland
Primära centra
Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg
Primära centra
Regionala centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg
Borås/Falköping
Primära centra
Regionala centra
Riket

A1t.A1

1985- 2000
Alt.A2
Alt.A3

Alt.A4

Faktisk
produktion
1985

950
550
150

1050
500
200

650
350
100

850
500
100

561
280
181

800
150

900
150

450
100

700
100

454
85

1 150
200
100

l 300
250
150

750
100
100

1000
150
100

502
167
65

13300
1200
400
950
500

14850
1350
450
1 100
550

9000
800
300
550
300

11800
l 050
350
800
400

9285
974
190
560
136

150
950
350

200
l 100
400

100
650
200

140
850
300

91
417
189

3 300
650
300

3 750
750
350

2 050
400
150

2 900
550
250

1 714
378
224

6 200
700
700
500

6 900
800
800
550

4 200
450
450
350

5 500
600
600
450

3 305
221
389
216

57000

64000

38400

50400

32932

Byggandet
Byggbehovet är summan av nettotillskottet
i efterfrågan och avgången av
lägenheter. Den senare har skattats till ca 17000 lägenheter om år i
genomsnitt för perioden 1985-2000.
Fördelningen av avgången har utförts så att alla nettominskningar
i A-regionema Först tagits bort. Därefter
har återstoden fördelats efter beståndet 1985. Resultatet av detta För
alternativen Al -A4 framgår av tabell 5.10. För jämförelse har det faktiska byggandet 1985 också lagts in.
För Stockholms A-region pendlar byggbehovet under perioden 19852000 mellan drygt 9 000 lägenheter om år och 13 000, vilket relativt sett är
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I grova drag kan man
en något mindre spännvidd än för nettotillskottet.
emellertid påstå att variationen relativt sett över alla regiongrupper är
ungefär densamma. Skillnaden består främst i att byggandet är positivt
faktiskt kan vara negativ.
medan nettoförändringen
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Appendix till kapitel

Regioner och regiongrupper

Landsdel

Regiongrupp

Övre Norrland

Umeå/Luleå
Primära centra
Regionala centra

Mellersta Norrland

Primära centra
Regionala centra

Södra skogsbygden

Primära centra
Regionala centra

Bergslagen

Östsverige

Stockholm
Uppsala/Lindköping
Enköping/Norrtälje
Primära centra

Regionala centra
Småland med öarna

Norra Småland

Primära centra
Regionala centra
Sydsverige

Malmö
Primära centra

Regionala centra

Ingående A-regioner
: Umeå
: Luleå
: Skellefteå
: Piteå
: Lycksele
: Haparanda/Kalix
: Kiruna/Gällivare
: Sundsvall
: Östersund
: Hämösand/Kramfors
: Sollefteå
: Örnsköldsvik
: Karlstad
: Falun/Borlänge
: Gävle/Sandviken
: Säffle/Åmål
: Arvika
: Mora
: Bollnäs/Söderhamn
: Hudiksvall/Ljusdal
: Kristinehamn
: Karlskoga
: Lindesberg
: Köping
: Fagersta
: Sala
: Avesta/Hedemora
: Ludvika
: Stockholm/Södertälje
: Uppsala
: Linköping
: Norrtälje
: Enköping
: Eskilstuna
: Norrköping
: Örebro
: Västerås
: Nyköping
: Katrineholm
: Mjölby/Motala
: Tranås
z Eksjö/Nässjö/Vetlanda
: Västervik
: Hultsfred/Vimmerby
: Oskarshamn
: Jönköping
: Växjö
: Kalmar/Nybro
: Värnamo
: Ljungby
: Visby
: Malmö/Lund/Trelleborg
: Karlskrona
: Kristianstad
: Hässleholm
z Helsingborg
: Karlshamn
: Angelholm
: Ystad/Simrishamn
: Eslöv
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Landsdel

Regiongrupp

Ingående A-regioner

Västsverige

Göteborg
Borås/Falköping

33: Göteborg
36: Borås
38: Falköping
31: Halmstad
34: Uddevalla
35: Trollhättan/
Vänersborg
39: Skövde
32: Falkenberg/Varberg
37: Lidköping/Skara
40: Mariestad

Primära centra

Regionala centra

119
Landsde1ar och A-regioner

Storstäder

Universitets

regioner

Primära centra

Regi0na1a centra
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6

En

Historik

hyresmarknad

och

med

fri

hyressättning

bakgrund

I Sverige förekommer sedan en lång tid tillbaka en diskussion om vilka
regler som skall gälla för prissättningen på hyresmarknaden. Diskussionen
sköt fart på allvar när hyresregleringen infördes år 1942. Vid samma
på bostadsrätter och
tidpunkt infördes kontroller av överlåtelseprisema
småhusen.
Den hyresreglering som infördes 1942 var av traditionell
art. Hyresoch schablonmässigt
nivån bestämdes av historiskt givna kapitalutgifter
beräknade drifts- och underhållsutgifter.
En hög intlationstakt drev upp byggkostnadema, och åstadkom en betydande hyressplittring mellan nya och äldre fastigheter. Mot slutet av 1960talet blev det alltmer uppenbart att systemet var ohållbart och måste
ändras.
Huvudkritiken
var att hyresregleringen skapade en situation där äldre
lägenheter var relativt billiga, medan nya bostäder å andra sidan var
relativt sett dyra. I takt med ökad nyproduktion ledde detta till ett växande
utbudsöverskott på nyare lägenheter, sida vid sida med ett kvarstående
efterfrågeöverskott
på äldre lägenheter. Politiskt var detta en belastning,
eftersom många av de nybyggda lägenheterna tillhörde allmännyttiga bostadsföretag, som ansågs vara ett viktigt medel i den sociala bostadspoltiken.
Lösningen blev att avskaffa hyresregleringen och successivt övergå till
ett system med bruksvärdeprövning
av hyror. Anledningen till att hyrorna
på bostadsinte släpptes fria var att man ansåg att efterfrågeöverskottet
marknaden, vid de reglerade hyrorna, var så stort att ett avskaffande skulle
och åtföljande "windfall gains" till fastighetsäleda till "knapphetshyror"
garna. Detta var inte politiskt eller socialt acceptabelt.
Avveckling av hyresregleringen inleddes 1969. Samtidigt infördes ett
system med bruksvärdesprövning
av hyrorna. Det nya systemet var fullt
och effekter som
genomfört år 1978. Det är detta systems konstruktion
skall beskrivas i detta kapitel.
Det nya systemet skulle uppfylla tre skilda villkor. För det första var det
nödvändigt att skapa ett skydd mot hyreshöjningar som syftade till att
sätta besittningsskyddet ur spel. Lösningen bestod i att göra hyresnivån i
de icke vinstdrivande allmännyttiga bostadsföretagen till norm för hyressättningen i de privata hyresfastigheterna.
För det andra var det viktigt att framdriva

en marknadskonform

hy-

122

resstruktur. Hyrorna skulle tillåtas öka i de äldre fastigheterna, och samtidigt minska i de nyare eller ombyggda fastigheterna. Metoden för detta var
främja en sådan hyresstruktur i
att via lagtext och förhandlingsverksamhet
bostadsföretagen. Via den normgivande roll som de
de allmännyttiga
allmännyttiga bostadsföretagen givits i lagstiftningen förs hyresstrukturen
över i den privata sektorn.
Slutligen var det viktigt att bygga in ett förhandlingssystem
i det nya
hyressättningssystemet. Hyresgäströrelsen gavs en rätt att förhandla om
hyror med alla slags fastighetsägare -allmännyttiga
såväl som privata.

Legala

förhållanden

för hyressättningen styrs av en särskild paraDe legala förutsättningarna
graf i Hyreslagenf
Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall hyran
fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om
den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till
bruksvärdet är likvärdiga.
Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för lägenheter i hus som ägs och förvaltas av allmännyttigt bostadsföretag. Om en
jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran
för lägenheter på en annan ort med jämförbart
hyresläge och i övrigt
likartade förhållanden på hyresmarknaden.
I praktiken tolkas termen likvärdigt bruksvärde i första stycket så att
jämförelsen görs med jämngamla allmännyttiga ägda lägenheter, belägna i
i allmännyttiga bostadsföretag blir
samma område. Hyressättningspraxis
då av strategiskt intresse.

Hyressättning

Hyreslagen, 12 kapitlet
jordabalken, §55, st. l
och

i allmännyttiga

bostadsföretag

l kapitel 2 har strukturen på bostadsmarknaden beskrivits i översiktliga
termer. Här skall bara påpekas att de cirka 400 allmännyttiga bostadsföretagen äger cirka 860000 lägenheter, motsvarande 23 procent av lägenhetsbeståndet. Normalt finns det ett företag i varje kommun. Stockholm,
Göteborg och ett fåtal andra kommuner utgör undantag.
Självkostnadsvillkoret
leder till stora skillnader i hyresnivå mellan olika
allmännyttiga bostadsföretag Turner, 1983. Orsakerna är flera. En sådan
är skillnader i åldersfördelning mellan olika företags bostadsbestånd. Ett
företag med ett genomsnittligt sett gammalt bestånd har en lägre hyresnivå
än ett företag med huvudsakligen nybyggda fastigheter. Denna orsak förklarar cirka 30 procent av variationen i hyresnivå mellan företagen. Andra
orsaker, såsom företagsekonomisk skicklighet förefaller vara minst lika
betydelsefulla Turner,
1983: 755. Den modell som användes korrigerar
för skillnader i lägenhetsstorlek, lägenhetskvalitet och geografiskt läge.
De stora skillnaderna i hyresnivå i olika företag skapar indirekt motsvarande skillnader i hyresnivå på olika orter. Ur välfärdssynpunkt och även
har detta stor betydelse för hushållen.
ur allokeringssynpunkt
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Hyresnivån i ett allmännyttigt bostadsföretag fastställes genom förhandlingar mellan Företaget och den lokala hyresgästföreningen. Dessa förhandlingar avser även att fastställa hyresstrukturen inom företaget. Grunden
för hyresstrukturen är rekommendationer
som utfärdats av parterna centralt, och som genom ett poängsystem skall resultera i att lika bruksvärde
får lika hyra inom företaget. Bruksvärdet fastställes med hjälp av indikatorer, såsom läge i vid mening, yta, antal rum, modemitetsgrad, hustyp mm.
Indikatorema, med dess poängsystem, avser att spegla ett genomsnittligt
prespektiv. Hyreshushålls behov, sedda ur intresseorganisationemas
följs av de lokala
därför
åt
strukturen skiljer sig
- om nu systemet
Särskilt gäller
marknad.
oreglerad
från
hade
rått
på
ett som
parterna en
knapphetsfaktorer
såsom centrala lägen o. dyl. Det
detta konstitutionella
inte har ett genuint
är förvisso sant att den genomsnittliga bamfamiljen
för ett centralt läge i Gamla stan i Stockholm.
intresse och betalningsvilja
Av den anledningen får centralitetsegenskapen inte heller stor betydelse i
poängsättningssystemet. Hyresbildningen på en oreglerad marknad följer
andra regler. Där är det de marginella hushållens betalningsvilja för det
centrala läget som skall ställas mot det antal lägenheter med ett sådant läge
som finns tillgängligt. Naturligtvis resulterar detta i extremt knapphetsberoende hyressättning i Gamla stan. Avvikelser från denna marknadsnorm
ger efterfråge- eller utbudsöverskott. I ett senare avsnitt skall vi empiriskt
försöka
en uppfattning om hur långt det nuvarande systemet är från en
marknadshyressättning.
En effekt av poängsystemet är dock att hyrorna på äldre lägenheter i
allmänhet blir högre än de historiskt givna utgifterna. Det motsatta gäller
pooling av utgifter från
nyare lägenheter. Med en teknisk term råder s.
varierar dock från
poola"
Benägenheten
att
nyare till äldre lägenheter.
företag till företag, och beror på hur företagen väljer att tillämpa de förut
nämnda rekommendationerna.

Hyressättning

i privata

hyreshus

När hyrorna har förhandlats fram mellan det allmännyttiga bostadsföretaget och den lokala hyresgästföreningen vidtar en ny runda med förhandlingar; denna gång mellan den lokala hyresgästföreningen och de privata
fastighetsägarna. Grunden till denna ordning ligger i hyreslagen som specificerar att hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen skall bilda skälighetsnorrn för hyrorna i jämförbara privata fastigheter. Hyresnämnd och
bostadsdomstol övervakar ytterst att så sker.
i förhandlingar och i domstolsutslag som
l praxis tolkas jämförbar
är obenägna att jämföra
samma yta, ålder och läge. Förhandlingspanerna
lägenheter i skilda områden och av skilda ålder. Resultatet blir att den
hyresstruktur som råkar råda i det allmännyttiga bostadsföretaget på orten
transformeras över till det privata beståndet, sorterat efter ålder och läge.
58, som redovisar empiriska data från
Det framgår av Turner l984b:
bl.a. Gävle.
kan emellertid variera
Det exakta utseendet på denna transformation
från kommun till kommun, bl. a. beroende på parternas styrka och förhandlingssituation.
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Bruksvärdesprövningens
hyresstruktur

effekter

på hyresnivå

och

Avsikten med att införa bruksvärdesprövningen
var att minska hyressplittringen mellan nya och gamla bostäder, samtidigt som hyresnivån
skulle hållas under kontroll.
Hypotesen är att hyressplittringen borde minska i äldre fastigheter, som
en följd av introduktionen
av det nya systemet. Empiriska mätningar av
Turner a. a. visar att så är fallet
I alla fall fram till 1980. Hyroma har
ökat i reala termer i äldre fastigheter, medan de har sjunkit i nyare
fastigheter. Det innebär att hyressplittringen faktiskt har minskat.
Efter 1980 finns det en tendens att hyressplittringen ånyo ökar. Hyresnivån i det tillkommande
beståndet år 1985 är avsevärt högre än hyresnivån i tidigare producerade fastigheter vid denna tidpunkt.
Av empiriska data framgår också att den allmänna hyresnivån inte har
ökat påtagligt under perioden 1972 till 1978 då bruksvärdeprövningen
infördes. En hyresnormering baserad på det relativt unga allmännyttiga
bostadsbeståndet har således inte inneburit extra hyreshöjningar.
Framställningen kan nyanseras genom att hyresnivåema ställs i relation
till bostädemas ålder och egenskaper. En sådan studie har bl a genomförts
av Bergenstråhle 1984,
som behandlar situationen i Stockholm, Göteborg and Malmö. Han ställer enkla regressionslinjer för hyran i kvalitetsstandardiserade lägenheter som en funktion av fastighetemas ålder mot
observationer av hyrorna i den enskilda sektorn. Slutsatsen blir att hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen synes påverka hyrorna i det privata
beståndet. Konklusionen är att
äldre fastigheten är, desto lägre är hyran,
trots de äldre fastighetemas bättre läge, och obetydligt lägre kvalitet.
Hyresnivåema i de allmännyttiga företagen avviker något från varandra, vilket skapar en viss inflatorisk inverkan på hyresnivâema, eftersom
praxis anger att den högsta hyran i det jämförbara allmännyttiga beståndet
skall ligga till grund för hyressättningen i det privata beståndet. Den
genomsnittliga hyresnivån skulle därför kunna sänkas genom en integration mellan företagen.
Generellt sett sjunker hyrorna med ökande ålder, vilket är en följd av ett
kapitalutgiftsinfluerat
hyressättningsbeteende. Hur stor är då skillnaden
hyressättningen
mellan den rådande
och en som upfyller de rekommendationer som utfärdats av parterna, dvs. hur stor är omfördelningen
över
fastighetemas ålder
Sådana beräkningar har gjort av Bergenstråhle 1984: 1403. Han kalkylerar skillnaden mellan historiskt betingade utgifter och faktisk hyra för
olika årgångar i de allmännyttiga
bostadsföretagens bestånd, under en
allmän förutsättning att drifts- och underhållsutgiftema
är jämnt fördelade
över fastigheter av olika ålder. Han visar att omfördelning
äger rum,
eftersom hyran i nyproduktionen avsevärt understiger de faktiska utgifterna.
Hur lång går denna omfördelning
Låt en första norm vara de rekommendationer som utfärdas av parterna, via Hyresmarknadskommittén.
Svaret, hämtat från Bergenstråhle 1984 och Turner 1983, är att företaÄven om vissa nygen i Stockholm inte tillämpar rekommendationerna.
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are, eller nyligen ombyggda lägenheter går med underskott i finansiell
mening, är ända hyrorna alltför höga i detta bestånd. Det omvända gäller
det äldre beståndet. Hyresstrukturen ligger emellertid närmare rekommendationerna än en utgiftsbaserad hyressättning. Detta gäller särskilt de
nyare lägenheterna. För de äldre lägenheterna är situationen mera svårtolkad.
En viktig iaktagelse är också att fastigheternas ålder och företagens
hyressättningsstrategier förklarar merparten av variationen i hyresstruktufaktorer såsom läge etc beaktas i
ren. Övriga, mera markandsrelevanta
mindre omfattning. Detta innebär en avvikelse från en marknadskonform
eftersom nivån ändå är bestämd på självkosthyressättning konform
nadsgrunder. I litteraturen finns åtskilliga exempel på den vikt som marknaden tillmäter dessa övriga variabler

Fördelningseñekter
av införandet

för

hyresgäster

och

fastighetsägare

av bruksvärdesprövningen

för
innebar en förmögenhetsvinst
Införandet av bruksvärdesprövningen
de privata fastighetsägarna som kollektiv, och en motsvarande förlust för.
hyresgästkollektivet.
Det är en effekt av hyresomfördelningen,
som främst
gynnar de privata fastighetsägarna, i kraft av deras äldre bestånd. Naturligtvis gynnas hyresgäster i nyare fastigheter, men den genomsnittliga
hyresnivån kommer ändå att höjas, eftersom omfördelningen i de allmännyttiga bostadsföretagen höjer hyresnivån i det äldre privata beståndet.
Slutresultatet blir en genomsnittligt höjd nivå.

Balansproblem
Som framgått av tidigare redogörelse avviker den nuvarande hyresstrukturen - som hyressättningen praktiseras i flertalet allmännyttiga bostadsföoch från en trolig
retag - både från parternas egna rekommendationer
marknadskonform
hyresstruktur. Det medför efterfrågeöverskott på äldre,
centralt belägna lägenheter, och motsvarande utbudsöverskott på nyare
lägenheter. Utbudsöverskottet
är emellertid obetydligt, som en följd av en
allmän brist på lägenheter vid rådande hyresnivå. Det dominerande problemet är efterfrågeöverskottet på äldre, centralt belägna lägenheter.
En indikation på att det förhåller sig på detta sätt är prisnivåema inom
framför allt i Stockholm.
Bostadsrättslägenheter
bostadsrättssektom,
framstår som nära substitut till hyreslägenheter, varför höga priser på
bostadsrätter ger en indikation
på att det råder knapphet och svarta
priser inom hyressektom.
Bergenstråhle 1984: 270 påpekar att priserna på bostadsrättslägenheter
har ökat under den senaste tioårsperioden i Stockholm. Nivån var 147000
kronor för en genomsnittlig lägenhet år 1982. Omräknat till löpande bostadsutgift, efter beaktande av avgiftens storlek, och en lämplig real ränta,
motsvarar det en utgift på 360 kronor per kvadratmeter bostadsyta. Motsvarande hyra för en jämförbar hyreslägenhet var vid samma tidpunkt

2Jämför bl. a. Ball
1973, Quigley 1979,
Miller 1982 och Wigren
1986. Jmf också Marks
l984b som faktiskt försökerjämföra hyror i hyreskontrollerade delbestånd med bestånd som
är oreglerademed hjälp
av hedonisk teknik.
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cirka 240 kronor. Motsvarande uppgifter kan man finna i ett flertal svenska kommuner. I innerstäderna är diskrepansen än mer uttalad.
Balansproblemen leder till trögheter i anpassningen av bostadskonsumtionen, eftersom svårigheterna att ta betalt för den attraktiva hyreslägenheten skapar en situation varigenom hyresgästerna tvingas att bo kvar för
del av den avkastning i form av underhyra som finns i lägenheten.
att
Magnusson 1987 har estimerat omsättningen i äldre och nyare hyres- och
i Gävle kommun. Måttet är andelen hushåll som
bostadsrättsfastigheter
fortfarande efter fem år 1975 till 1980 bor kvar i samma lägenhet i hyresoch bostadsrättssektorn.
Teorin ger oss hypotesen att trögheten är större i äldre hyreslägenheter
Heskin 1982.
än i motsvarande bostadsrättslägenheter jmf. bl. a. Clark
Magnussons studie visar att 40 procent av hyresgästerna, mot 15 procent
bor kvar i lägenheterna efter fem år. Det
av bostadsrättsinnehavarna,
gäller hus som byggts under perioden 1931 - 1940. I nyare hus är andelen
cirka 50 procent i båda upplåtelseformerna. Fakta ger därför ett visst stöd
för hypotesen, även om resultatet skall tolkas med en viss försiktighet, då
lägenhetstypema

3 Marks l984a finner
med hjälp av en teoretisk
modell att hyresregleringen har en starkt omfördelande effekt. Empiriska
studier finner också omfördelande effekter av hyresregleringPena
Ruiz-Castillo, 1984,
även om omfördelningen
har en mycket dålig träffsäkerhet, Loikkanen
1985 studerar allokeringsprocessenunder hyresreglering,och finner
skäl för diskriminerande
beteendengentemot potentiella hyresgäster.Fallis Smith 1984 studierar "spill-over" effekten
på jämviktspriser på
okontrollerade hyreslägenheter av hyresreglering och finns att priset
ökar i jämförelse med en
situation utan hyresreglering. En sådan effekt
motverkar också omfördelningseffektema. Dessa
resultat synesäven äga
sin giltighet för Sveriges
vidkommande. Det gäller
i synnerhet i dynamiskt
avseende,efter att hänsyn har tagits till prisjusteringar, betalning "under bordet", gentrifiering
etc.

inte är perfekta substitut.

Fördelningseffekter

som

hinder

för

en fri

hyresättning

Uppenbarligen är fördelningseffektema
av den nuvarande hyresstrukturen
Å ena sidan finns det ett
stokastiskt fördelad över hyresgästkollektivet.
antal hyresgäster med låga inkomster som bara kan bo i innerstaden om
hyresnivån är reglerat låg. Å andra sidan finns det ett antal hushåll i
innerstaden som mycket väl kan betala den oreglerade hyran och kanske
Vad
även har gjort det genom att ha betalt ett svart överlåtelsepris.
viktigare är; utanför innerstaden finns ett antal boende som är villiga att
betala en tänkt marknadhyra, men som av olika skäl inte får tillgång till
lägenheter i detta bestånd. Den reglerat låga hyran utestänger dessa hushåll, eftersom vissa hushåll med lägre betalningsvilja bebor lägenheterna.
De internationella studier som finns indikerar att en hyresreglering har
en måttligt omfördelande effekt. Eventuellt motverkas effekten av konDetta bör även gälla den svenska
trollkostnader och marknadsreaktioner
Rydell, 1986.
hyresmarknaden. Se även Malpezzi

Effekter

på nyproduktionen

-

statiska

och

dynamiska

effekter
Bruksvärdesprövningen
resulterar i en lägre hyresnivå i nyproduktionen
och en högre hyresnivå i beståndet - allt jämfört med den tidigare
går dock inte så långt att Hyresmarkhyresregleringen. Omfördelningen
rekommendationer
eller en tänkt oreglerad hyresstruktur
nadskommitténs
uppfylles.
än
Det nuvarande systemet bör emellertid medföra mer nyproduktion
vid den tidigare hyresregleringen, på grund av den lägre hyresnivån i
Hyresomfördelningen
kan o. m. tänkas medföra att de
nyproduktionen.
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allmännyttiga bostadsföretagen producerar mer än de skulle ha gjort på en
oreglerad marknad Turner, 1982. Orsaken är att omfördelningen tvingar
företagen att använda "winfall gains" i det äldre beståndet till att subventionera nyproduktionens kostnader, och därigenom främja mer nyproduktion. Effektens styrka beror på hyresomfördelningens
omfattning,
den
allmänna hyresnivåns storlek, åldersfördelningen på bestånden, etc.
Produktionseffektema
kan också analyseras dynamiskt. Avgörande för
den framtida totala nyproduktionen
är storleken och den tidsmässiga
fördelningen på de allmännyttiga bostadsföretagens nyproduktion. Om ett
allmännyttigt bostadsföretag producerar ett stort och ökande antal lägenheter ökar hyresnivån över tiden både i beståndet och i nyproduktionen.
Ett bostadsföretag med mycket liten nyproduktionen
kommer å andra
sidan att få ett tidsmönster på hyresnivån som implicerar sjunkande reala
hyror Turner, 1985.
Det bör emellertid påpekas att det finns ett simultant samband mellan
efterfrågan på hyreslägenheter och hyresutvecklingen över tiden. Lösningen blir ett visst givet byggande till en viss given hyresutveckling. Det bör
m. a. o. finnas en unik lösning. En sådan bör också finnas för mixen mellan
privat och allmännyttig hyreslägenhetsproduktion.
En viss hyresutveckling över tiden kan implicera en minskande nyproduktionsvolym,
samtidigt som den minskade nyproduktionsvolymen
svarar mot en minskad hyresnivå över tiden. Orsaken kan ytterst tänkas vara
en minskad total efterfrågan på nya lägenheter. Det bör i sin tur leda till en
minskad andel privata hyreslägenheter i den totala nyproduktionen,
eftersom privata fastighetsägare kan förväntas reagera negativt på den låga
nyproduktionshyran,
samtidigt som de är osäkra om den framtida hyresutvecklingen. Slutsatsen blir att en minskad jämviktsproduktion
samtidigt
medför en minskad andel privat nyproduktion.
Det motsatta resultatet gäller för en ökande nyproduktionsvolym
och
åtföljande ökande hyresnivåer. Det medför en ökad andel privat nyproduktion. Därför kan den minskade hyreslägenhetsproduktionen
totalt sett
i Sverige sedan miljonprogramets
dagar också förklara den privata sektorns minskande andel av dennna produktion.

Vart

är hyresregleringssystemet

på väg

Under de senaste åren har bruksvärdesprövningen
utvecklats mot en allt
större marknadsanpassning. Denna utveckling kan förväntas fortsätta.
Skälen för en fortsatt utveckling i denna riktning är flera. För det första
inser allt fler allmännyttiga bostadsföretag fördelarna i att öka hyrorna i
det äldre beståndet, eftersom betalningsviljan inte utnyttjas fullt ut i detta
bestånd, och sedan använda de frigjorda hyresmedlen till att sänka hyrorDet senare ökar möjligheterna att
avsättning för
na i nyproduktionen.
nyproduktionen.
Denna politik avvisas normalt av hyresgästernas företrädare. De är
traditionellt mer intresserade av att hålla hyresnivån nera än att åstadkomEn sådan strategi kräver att hyrorna är låga i de
ma marknadseffektivitet.
äldre delarna av det allmännyttiga beståndet, eftersom merparten av lä-
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genhetema i den privata sektorn är äldre. Hyresgäströrelsen håller emellertid långsamt på att ändra strategi, som en följd av en ökande ombyggnadsverksamhet.
Normalt medför en traditionell hyresreglering maximala skillnader mellan hyrorna på nya och gamla lägenheter. En hyresvärd som i det läget
bygger om eller renoverar sin fastighet kan normalt tillgodogöra sig hela
hyresditferensen som årligen ökad intäkt, eftersom ombyggnationer i regel
innebär att den ombyggda fastigheten får samma hyra som en jämförbar
nybyggd lägenhet.
blir därför ett mycket
Resultatet av en bristande hyresomfördelning
samtidigt som allt fler lägenheter får den
starkt ombyggnadsincitament,
höga nybyggnadshyran. Slutresultatet blir en ökad hyresnivå - jämfört
med en situation med marknadsanpassad hyressättning. Samtidigt får de
privata fastighetsägarna "windfall gains om de renoverar sina äldre fastigheterf
Målsättningen om en minimerad hyresnivå tvingar därför hyresgäströrelsen att i stigande grad acceptera en mera marknadsanpassad hyresstruktur, för att därigenom hålla tillbaka hyresnivån i det nybyggda och det
ombyggda beståndet.
Framtiden för det nuvarande hyressättningssystemet beror också på hur
minskas på
bostadssubventionssystemet
förändras. Om subventionema
drabbas hårdast, medför det ökade
ett sådant sätt att nyproduktionen
kostnadsskillnadema
mellan olika delar av bostadsbeståndet. Då måste
allt större belopp omfördelas från det nyare till det äldre beståndet. Det
ställer höga krav på den solidariska hyressättningen. På sikt kan det
medför en ovilja, både från hyresgäströrelsen och från de allmännyttiga
bostadsföretagens sida att genomföra de hyresomfördelningar
som krävs. I
så fall minskar i stället marknadsanpassningen i hyressättningen, samtidigt
som nyproduktionen faller kraftigt. Elfektema beror emellertid mycket på
hur en eventuell subventionsminskning
är utformad.

Bruksvärdesprövning

° Det gäller i likvida termer eller om fastighetspriserna inte har hunnit
anpassasig till de nya hyresnivåema.

vid

minskade

subventioner

I kapitel 4 har effektema för byggande, boendeutgifter och statsfinanser av
RlNK/KIS
förslag behandlats. Vår analys pekade på att förslaget leder till
ett minskat byggande, ökade boendeutgifter och minskade statsutgifter
som en följd av detta.
Den analys av RINK/KIS
som hitintills genomförts bygger på antagandet att hyressättningssystemet är oförändrat - både vad gäller regler och
tillämpning, dvs hyresstrukturen förblir oförändrad.
Låt oss nu anta att bruksvärdereglerna kvarstår, men att tillämpningen
av reglerna påverkas av de nya förutsättningarna.
l en sådan situation är det viktigt att försöka förstå hur prisbildning och
hyressättning påverkas av subventionsminskningen.
Kommer
ex. hyressättningen att tendera att avlägsna sig än mer bort från en marknadsanpassad hyressättning, och hur stora kommer fördelningseffektema
att bli
förslag
implicerar
innebär
RINK/KIS
Den subventionsminskning
som
på kort sikt en omedelbar hyreshöjning i det allmännyttiga bostadsbestån-
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det. Det privata hyreshusbeståndet får likartade utgiftshöjningar och måsgäller,
te följa med i allmännyttans hyreshöjning. Bruksvärdesprövningen
vilket bl. a. innebär att de allmännyttiga bostadsföretagens hyressättning
bildar norm för hyressättningen i det privata hyresbeståndet.
effekter på hyresnivån och på priserna på
Subventionsminskningens
privata hyreshuss beror på vilka delar av beståndet som drabbas av nedskärningarna och på hur de allmännyttiga bostadsföretagen reagerar.
En subventionsminskning
som koncentreras till det äldre beståndet
drabbar den privata hyressektorn mest, eftersom det privata hyresbeståndet i genomsnitt är betydligt äldre än det allmännyttiga bostadsbeståndet.
Eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar som självkostnadsföretag kommer en sådan subventionsminskning
att medför obetydliga hyreshöjningar i det allmännyttiga bostadsföretaget. För det privata hyresbeståndet kommer dessa hyreshöjningar inte att täcka de relativt sett stora
utgiftshöjningar
leder till i detta bestånd.
som subventionsminskningen
Resultatet bör bli prisfall på privata hyreshus.
i En subventionsminskning
som koncentreras till det nyare beståndet,
vilket synes vara fallet med RINK/KIS
förslag, får motsatta effekter.
Hyreshöjningen blir stor, och kommer att i det privata beståndet mer än
väl täcka de utgiftshöjningar
leder till. Resom subventionsminskningen
sultatet bör bli prisökningar på privata hyreshus.
Resonemangen förutsätter att allmännyttans hyresfördelning på lägenheter av olika slag lämnas opåverkad i relativa tal. Man kan emellertid
förvänta sig att den ökade hyresnivån på lång sikt tvingar de allmännyttiga
bostadsföretagen
se Turner,
att marknadsanpassa sin hyressättning
1983: 7011. För detta talar att en högre hyresnivå eljest leder till avsättningssvårigheter i den del av beståndet som redan före minskningen hade
uthyrningssvårigheter.
Till detta kommer de särskilda problem som föranleds av den ökande ombyggnadsverksamheten.
Det berördes i föregående
avsnitt. En ökad marknadsanpassning av hyressättningen skulle sannolikt
främst gynna detta det privata hyreshusbeståndet, eftersom relativt sett
störst hyreshöjningar då skulle drabba det äldre, centralt belägna beståndet. Denna effekt ökar som påpekats om subventionsminskningen
främst
görs i det nyare beståndet, eftersom det allmännyttiga bostadsföretaget i
regel har merparten av sitt fastighetsbestånd koncentrerat till detta delbestånd.
Det finns skäl att befara att en subventionsminskning
som främst drabbar de nyare delarna av bostadsbeståndet i stället leder till minskad marknadsanpassning. Som tidigare påpekats kan blotta storleken av de belopp
som måste omfördelas minska parternas, främst hyresgäströrelsens, incitament till omfördelningar. Situationen är komplicerad, och det finns en risk
att skillnaderna i hyresstruktur mellan olika delar av landet kommer att
öka än mer. Det ökar de regionala skillnaderna på ett oaccceptabelt sätt.
Slutsatsen är att en subventionsminskning
i hyresssektom drabbar de
boende olika beroende på om det är det nyare eller det äldre beståndet som
främst drabbas. Störst blir påverkan på hyresnivån av en subventionsindragning som görs i det nyare beståndet. På lång sikt minskar också
nyproduktionen
inom den allmännyttiga sektorn. Effektens storlek beror
på vad som händer med omfördelningen av hyror, dvs marknadsanpass-

5Det finns naturligtvis en
implicit prisbildning på
allmännyttiga flerbostadshus, men eftersom
dessaytterst sällan köps
och säljs på marknaden
är det av mindre intresse.
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ningen. Slutsatsen av tidigare diskussioner är ett försiktigt förmodande att
marknadsanpassningen i regel kommer att minska som en följd av skattekommer i så fall att minska kraftigt
utredningens förslag. Nyproduktionen
i omfattning, och mer än vad som anges i de prognoser som presenteras i
denna bilaga.
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Bilaga

Övrigt byggande

Inledning
De totala byggnads- och anläggningsinvesteringama
i landet uppgick 1987
till ca 101 300 Mkr. Av dessa svarade bostadsbyggandet för ca 46 700 Mkr
och "övrigt byggande" således för ca 54 600 Mkr. I tabell B.l.l visas hur
denna senare volym fördelas på ett antal sektorer i ekonomin samt förändringarna inom varje sektor sedan 1970.
Indelningen i byggnader och anläggningar har gjorts schablonmässigt V sá
att investeringarna inom varje sektor i nationalräkenskapema
förts till
endera kategorin. I posten övrigt
byggande ingår investeringar inom
jord- och skogsbruk, fiske och byggsektorn. Posten samfärdsel"
inkluderar
a vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser, post- och teleanläggningar.
Som framgår av tabellen minskade byggandet med ca 10% totalt mellan
1970 och 1984. Minskningen skedde dock inte jämnt inom alla sektorer
utan koncentrerades främst till industrins och kommunernas byggande.
Det senare hänger samman med den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet efter miljonprogrammets
genomförande. Inte heller har förändringar-

Tabell B.l.l Byggandetinom olika sektorer 1987i 1987 års priser och genomsnittli.
ga årliga förändringar sedan1970.
Byggande
1970
Byggnader
Näringslivet
Tillverkningsindustri
Handel
Privata tjänster
Övrigt byggande
Statliga myndigheter
Kommunala myndigheter
Anläggningar
Kom gator, VA och
markexploatering
Samfärdsel
Energi
TOTALT

8 200
3200
4 800
2 200
2 400
15500

Förändr
%/år

-2.9
- 1.3
+ 0.8
+4.4
+ l
-l.8

9 800
8 300
4500

- 6.0
+ 0.3
+4,2

58900

-0.7

Byggande
1984

Förändr
%/år

Byggande
1987

5 500
2700
5400
4000
2 800

+
+
+
-

13.8
10.1
17.7
5.3
10.6

8100
3600
8 800
3400
2 000

12000

-

4.4

10500

- 2.5
+ 1.2
- l 1.7

3 800
8 900
5500

+0.9

54600

4 100
8 600
8000
53100
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Tabell B.l.2. Reparationoch underhåll 1987 års priser och förändringar sedan 1970.

Anläggningar
Byggnaderexkl
bostäder
Bostäder
Totalt

Omfattn
1970

Förändr
%/år

Omfattn
l 984

Förändr
%/år

Omfattn
1987

6000
9100

+4.9
+2.8

11700
13400

+2.4
+ 1.3

12500
13900

8 600

+ 5.7

18800

+ 2.8

20 400

23 700

+4.5

43 900

+2.2

46800

na skett jämnt under perioderna inom de olika sektorerna. I bilaga 8 till
beskrivs utvecklingen fram till 1984
1987 års långtidsutredning
LU87
utförligt.
mera
Mellan 1984 och 1987 ökade det totala byggandet något, framför allt
beroende på en kraftig uppgång inom sektorerna tillverkningsindustri,
handel och privata tjänster. Byggandet inom den offentliga sektorn har
fortsatt att minska, nu även inom den statliga sektorn. Härtill kommer en
kraftig nedgång inom energisektorn efter genomförandet av kämkraftsutbyggnaden.
Omfattningen av reparation och underhåll samt dess långsiktiga utveckling visas i tabell B.l.2.
Som framgår av tabellen har reparations- och underhállsvolymen
ökat
för samtliga sektorer under båda de redovisade priodema. Den långsammare ökningstakten 1984-87 behöver inte tyda på något slags trendbrott.
En naturlig förklaring skulle kunna vara att den rätt kraftiga investeringsökningen under den senare perioden se diskussionen ovan i någon mån
Även mera
dragit resurser från reparations- och underhållsverksamheten.
triviala förklaringar är tänkbara. Den uppskattade volymen 1984 var ex.
större än 1985, något som kan vara en tillfällig avvikelse eller en konsekvens av svårigheterna att mäta verksamhetens omfattning med större
precision. En något lägre volym 1984 skulle med hänsyn till att den senare
perioden
så kort innebära att skillnaden mellan perioderna utjämnas.
De större svårigheterna att mäta reparationer och underhåll jämfört
med investeringar beror dels på problemen att avgränsa de förra både mot
ombyggnad och mot normal drift, dels på att en stor del av verksamheten
sker i egen regi och därmed blir svår att urskilja. Detta gäller
ex. en stor
del av byggnader och anläggningar hos kommunala myndigheter och affärsverksamheter. Om därmed de angivna nivåerna för verksamheten är
Jämfört
något osäker så är den konstaterade utveckligen mera tillförlitlig.
med investeringarna har man skäl att vänta sig en förhållandevis jämn
ökningstakt. Det bestånd som skall underhållas ändras
mycket långsamt
och behovet av reparationer och underhåll styrs huvudsakligen av beståndets fysiska åldrande och inte i speciellt hög grad av tillfälliga förändringar
i yttre faktorer.
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Utveckling

av byggandet

fram

till

år 2000

När det gäller möjligheterna att bedöma byggandets framtida kvantitativa
utveckling skall man ha i minnet att byggandet primärt sker för att möta
olika samhällssektorers efterfrågan på byggnads- och anläggningskapital.
Byggandet skall dels tillgodose en förändrad efterfrågan, dels ersätta förslitet äldre kapital. Eftersom varje års byggande endast motsvarar någon
procents förändring av den befintliga stocken så får redan mycket små
förändringar i efterfrågan på byggnadskapital stora effekter när det gäller
efterfrågan på byggande.
Den förändrade efterfrågan på byggnadskapital från någon viss samhällssektor kan följa av en allmän expansion av verksamheten, införandet
Den efterfrågade
av ny teknik inom sektorn eller regionala omflyttningar.
stocken är alltid något elastisk genom möjligheterna till olika intensivt
utnyttjande. Behovet av nybyggande under en viss period kan också till
viss del ersättas med reparation och underhåll av de befintliga byggnaderna. De svängningar i efterfrågan på byggande som detta ger upphov till,
föranleder tidvis olika statliga åtgärder för att utjämna verksamheten och
bidra till effektivare utnyttjande av byggsektoms produktionskapacitet.
Prognoser av det framtida byggandet blir mot denna bakgrund svåra att
göra med någon större grad av precision. De måste baseras på kunskaper
dels om sambandet mellan verksamhetsvolym och behovet av byggnadsoch anläggningskapital inom olika samhällssektorer, dels om sambandet
mellan detta behov och investeringamas beroende av sådana ekonomiska
faktorer som vinst- och kapitalkostnadsläge. Vidare krävs information om
offentliga insatser för att stimulera eller begränsa investeringarna allmänt
eller inom speciella sektorer under olika perioder. Sist men inte minst
krävs för längre prognosperioder information om utvecklingen av de bakomliggande faktorer som påverkar aktiviteten inom olika sektorer och
därmed indirekt dessas efterfrågan på byggnadskapital. Varje långsiktig
prognos för byggandet måste därmed ytterst bygga på antaganden eller
prognoser rörande utvecklingen av centrala ekonomiska variabler och den
politik som förs i fråga om byggandet.
De beräkningar rörande byggandet som diskuteras i det följande utgår
huvudsakligen från tre olika scenarier beträffande utvecklingen av ett
antal centrala makroekeonomiska variabler som av finansdepartementet
Scenarierpresenterats som underlag för arbetet med långtidsutredningen.
na framgår av tabell B. l nedan.
Uppgifterna för de olika scenarierna har utnyttjats i ett antal analysmodeller av varierande komplexitet.
För samtliga sektorer utom statliga och kommunala myndigheter bygger
beräkningarna i första hand på analyser utförda vid konjunkturinstitutet
Kl
med hjälp av en avancerad flersektormodell
som speciellt belyser
produktionen inom tillverkningsindustrin.
Den beräknar bl a investeringtillgänglig kapacitet
arna inom olika sektorer utifrån vinstförhållanden,
och efterfrågan dels i form av slutlig förbrukning dels i form av insatsleveranser till övriga producerande sektorer. Modellen har en mycket markerad tyngdpunkt just i tillverkningsindustrin.
Av modellens sammanlagt
28 sektorer utgörs 20 av olika industribranscher.
Modellen genererar upp-

l0 19-924
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gifter om totala materiella investeringar inom de olika sektorerna. Uppskattningama om byggandets omfattning utgår i huvudsak från dessa
bedömningar och från tidigare iakttagna samband mellan byggande och
allmän investeringsutveckling.
För vissa andra sektorer än industrin har resultaten från KIs analyser
kompletterats med resultaten från enklare sektorsvisa ekonomiska-statistiska analyser, där sambanden studerats mellan utvecklingen av byggnadsinvesteringarna inom resp sektor å ena sidan och bostadsbyggandet och
variabler som ingår i de tre scenarierna å den andra. Modellerna är av s.
stock-adjustmenttyp.
I huvudsak innebär detta en samtidig skattning av
och önskvärt byggnadsbestånd
sambandet mellan verksamhetsvolym
inom en viss sektor och den hastighet varmed anpassningen sker när det
uppstått en skillnad mellan önskvärt och faktiskt bestånd. Skattningama
har skett med vanlig regressionsanalys av data från nationalräkenskapema
och bostadsstatistiken för perioden 1950- 1987. Analyserna baseras enbart på reala och inte på några finansiella variabler, vilket naturligtvis är
en svaghet, som dock bör ha mindre betydelse med hänsyn till den relativt

långa prognosperioden.
En förutsättning för att några rimliga samband skall kunna upptäckas
med detta slags modeller är naturligtvis att investeringarna inom sektorn
beslutas på det sätt modellerna beskriver. Det innebär framför allt att
byggnads- och anläggningskapitalet kontinuerligt anpassas till verksamhetens volym inom sektorn och att denna volym har samband med de
Man
ekonomiska variabler som kan användas som förklaringsvariabler.
finna
samband
i
marknadsstyrda
sektodärför
förvänta
sig
lättare
kan
att
A
rer än i sådana som mera direkt styrs genom politiska processer där
byggandet dels kan koncentreras till olika utbyggnadsprogram och kanske i
viss mån anpassas till det allmänna konjunkturläget eller till kapacitetsutinom byggsektorn.
Uppskattningama baseras vidare på bedömningar inom kommunförbudet av kommunernas byggnadsverksamhet under perioden och på uppgifter från olika statliga verks flerårsplaner. Uppgifterna i dessa senare behandlar främst periodens tidigare del medan periodens senare del normalt
endast berörs mera allmänt.
Nedan redovisas i tabellform dels de antaganden som ingår i de tre
scenarierna för den allmänna ekonomiska utvecklingen fram till år 2000,
dels de uppskattade konsekvenserna i form av förändringarna
av bygg-

nyttjandet

nadsinvesteringama under samma period. Dessa senare utgör en sammanVägning av resultaten från de olika analyserna.
Tabell B.l.3. Årlig real förändring %
fram till år 2000.

av vissa centrala makroekonomiska variabler

Scenario

l

2

3

BNP
Import
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvesteringar
Export

l l
.
2.3
1.3
1.2
0
2.3

l
3.4
2.0
1.2
2.0
3.4

2.5
4.2
2.7
1.2
3.0
4.2

Tabell 3.1.4. Byggandetenligt LU-scenario 1 inom olika sektorer åren 1987och 2000
i 1987 års priser samt genomsnittliga årliga förändringar under perioden.
ByggandeMkr
1987
Byggnader
Näringslivet
Tillverkningsindustri
Handeln
Privata tjänster
Övrigt priv byggande
Statliga myndigheter
Kommunala myndigheter
Anläggningar
Kom gator,VA och
markexploatering
Samlärdseloch
kommunikationer
Energi
TOTALT

.

2000

Genomsnittliga
årliga
förändringar %

8 100
3 600
8 800

9 100
3000
9 400

+ 0.9
- 1.4
+ 0.5

3400
2 000

2 200
2 000

-

10500

1l 400

+ 0.6

3 800

4 300

+ 1.0

8 900
5 500

8 500
9 100

-0.4
+ 3.9

54 500

5900

3
0

+ 0.6

Tabell B.l.5. Byggandetenligt LU-scenario 2 inom olika sektorer åren 1987 och 2000
i 1987års priser samt genomsnittliga årliga förändringar under perioden.

Byggnader
Näringslivet
Tillverkningsindustri
Handeln
Privata tjänster
Övrigt priv byggande
Statliga myndigheter
Kommunala myndigheter
Anläggningar
Kom gat0r,VA och
markexploatering
Samfärdseloch
kommunikationer
Energi
TOTALT

Byggande

Mkr

1987

2000

Genomsnittliga
årliga
Förändringar %

8100
3600
8 800
3400
2000

12700
3 800
l l 600
3 100
2000

+3.5
+0.4
+ 2.1
-0.7
0

10500

12300

+ 1.2

3 800

5 600

+ 3.0

8900
5 500

10400
l l 200

+ 1.2
+ 5.6

54 500

72 700

+ 2.2
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Tabell B.l.6. Byggandetenligt LU-scenario 3 inom olika sektorer åren 1987och 2000
i 1987 års priser samt genomsnittliga årliga förändringar under perioden.

Byggnader
Näringslivet
Tillverkningsindustrin
Handel
Privata tjänster
Övrigt priv byggande
Statliga myndigheter
Kommunala myndigheter

Byggande

Mkr

1987

2000

8100
3 600
8 800
3400
2 000

l5900
4 500
13500
3 800
2 000

+5.3
+ 1.7
+ 3.3
+ 0.9
0

10500

13700

+2.1

3 800

7000

+ 4.8

8 900
5 500

12300
13000

+ 2.5
+ 6.8

54 500

85 700

+ 3.5

Anläggningar
Kom gator,VA och
markexploatering
Samfárdseloch
kommunikationer
Energi
TOTALT

Genomsnittliga
årliga
Förändringar %

Tabell B.1.7. Genomsnittlig årlig real förändring % av byggnads-och anläggningsinvesteringarna fram till år 2000 inom olika sektorer i de olika scenariema.
Scenario
Byggnader
Näringslivet
Industri
Handel
Privata
tjänster
vrigt priv
byggande
Statliga
myndigheter
Kommunala
myndigheter

1

2

3

+ 0.9
- 1.4

+ 3.5
+ 0.4

+5.3
+1.7

+0.5

+2.1

+ 3.3

-3.3

-0.7

+0.9

0

0

0

+ 0.6

+ 1.2

+2.1

Anläggningar
Kom gator,VA och
markexploatering
Samfärdsel och
kommunikationer
Energi

+ 1.0

+ 3.0

+4,8

-0.4
+ 3.9

+2.5
+6.8

TOTALT

+ 0.6

+ 1.2
+ 5.6
+2.2

+3.5

visas i tabell B.1.7 den
Som en sammanfattning av tabellerna B.1.3-6
beräknade utvecklingen av byggandet inom olika sektorer för de olika
scenariema.
Beräkningarna för industrin och övrigt privat byggande baseras helt på
resultat från KIs analymodell. För sektorerna handel och privata tjänster
har K1-analysema jämförts med resultaten från separata ekonomiska-
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statistiska analyser av de båda sektorerna vad avser efterfrågan på byggnadskapital och investeringsbeteende. När det gäller handeln har därvid i
medan skillnaderna
stort sett samma resultat erhållits för scenario
mellan de olika scenariernas resultat blir något mindre i de separata
analyserna. För sektorn privata tjänster antyder de separata analyserna en
lägre tillväxttakt än KIs modeller i alla scenarierna.
Byggandet för statliga myndigheter har i brist på indikationer om mera
påtagliga förändringar volymen antagits oförändrad.
Investeringarna inom sektorerna kommunala myndigheter och gator,
VA och markexploatering
har studerats speciellt vad avser deras samband
med nybyggandet av bostäder. De resultat som därvid erhållits bl. a. utifrån de tidigare i denna rapport behandlade bedömningama av bostadsbyggandets utveckling har jämförts med uppskattningar från kommunförbundet.
När det gäller de kommunala myndigheternas byggande för vård och
undervisning mm visar beräkningarna hos kommunförbundet
på en relativt kraftig uppgång under början av l990-talet och därefter en återgång
analymot periodens slut till 1987 års nivå. De egna ekonomisk-statistiska
serna tyder också på en relativt kraftig ökning i periodens början. Den är
dock svagare än bedömningen från kommunförbundet
samtidigt som
minskningen mot periodens slut blir mindre eller i det mest expansiva
scenariet i stället förbyts i en viss fortsatt ökning.
Beträffande investeringarna i gator, VA och markexploatering överensbedömstämmer resultaten för scenario 2 väl med kommunförbundets
ningar. Utvecklingen för de olika scenarierna skiljer sig dock betydligt i de
analyser där bostadsbyggandet beaktas.
För investeringarna inom sektorerna samfärdsel och kommunikationer
och energi har det inte gått att finna några enkla kortsiktiga samband med
några efterfrågerelaterade faktorer. Detta är rätt naturligt med hänsyn till
de aktuella anläggningamas karaktär av stora system som kan behöva
byggas ut i större program utifrån dels mera långsiktiga ekonomiska bedömningar, dels olika politiska överväganden. De redovisade resultaten
baseras därför helt på Kl-analysen.
Beträffande utvecklingen inom energisektorn skall två kommentarer
göras. För det första är kan de redovisade ökningstaktema ge ett något
överdrivet intryck av dramatiska förändringar. De höga relativa ökningstaktema måste dock bedömas med hänsyn till att investeringarna inom
sektorn minskat kraftigt de allra senaste åren, så som framgått tidigare i
denna bilaga. Investeringarna
1984 var t ex ungefär lika stora som vad
beräkningarna visar för år 2000 i scenario
För det andra måste beräkningarna för energisektorn betraktas som betydligt osäkrare som underlag
för prognoser än de siffror som presenteras för övriga sektorer. Investeringarna inom energisektorn kommer i hög grad att bero av i vilken takt
och omfattning och med vilka andra energislag kärnkraften kommer att
ersättas.
skiljer sig byggandets omfattning i
Som framgår av tabellerna B.l.4-7
slutet av perioden avsevärt mellan de tre scenarierna. Medan man i det,
vad avser ekonomisk utveckling, mest pessimistiska scenariet får en ökning från ca 54 500 Mkr till ca 59 000 Mkr, innebärande totalt ca 8 %, så ger
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det mest optimistiska en ökning till ca 85 700 Mkr motsvarande ca 57%.
Utvecklingen inom byggsektorn är alltså kraftigt beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Varje prognos av byggandets utveckling
måste därför baseras på antaganden och bedömningar rörande denna.
Underlag att göra någon meningsfull bedömning av vilket scenario som är
troligast saknas inom ramen för denna studie. Beräkningarna visar i stället
vidden av den osäkerhet som måste vidlåda varje mer långsiktig bedömning av byggandets utveckling. Man kan naturligtvis hoppas på eller räkna
med att regeringen genom olika väl fungerande åtgärder något reducerar
de extrema utfallen i den mån de kan bedömas bli besvärande. De redoviinte effektema av sådana åtgärder.
sade siffroma inbegriper

Utveckling

av reparationer

och

underhåll

fram

till

år 2000
Under 1970- och 80-talen har rått mycket stabila samband mellan reparaå ena sidan och storleken på bestånden
tions- och underhållsverksamheten
av byggnader och anläggningar å den andra. I den mån dessa samband
består framöver beräknas omfattningen av verksamheten förändras i de
olika scenarierna så som visas i tabell B. l .8.

Tabell B.l.8. Beräknade reparations- och underhållsvolymer år 2000 i 1987 års
priser i de olika scenarierna.
Scenario l
Omfatt- Förändr
från
ning
1987
år 2000

Scenario 2
Omfatt- Förändr
från
ning
1987
år 2000

Scenario 3
OmfattFörändr
från
ning
1987
år 2000

Anläggningar
Byggnader
exkl bostäder
Bostäder

16600

+2.2

16700

+2.3

16800 +2.3

16000
26000

+l.l
+ 1.9

17000
27000

+1.6
+2.2

18000 +2.0
28000 +2.4

Totalt

58 600

+ 1.7

60700

+2.0

62 800 +2.3

Som framgår av tabellen är skillnaden mellan de olika scenarierna
betydligt mindre än när det gäller investeringarna. Detta är naturligt med
hänsyn till att större delarna av de bestånd som skall underhållas år 2000
redan finns och att skillnader i det byggande som sker under perioden
relativt sett endast innebär marginella förändringar.
Beräkningarna bygger på att samma samband mellan bestånd och
underhållsvolymer som gällt hittills även kommer att gälla i framtiden. Att
så kommer att ske är dock inte alldeles självklart. Olika faktorer kan bidra
till ett långsiktigt förändrat reparations- och underhållsbehov. Försämrad
miljö, nya material och konstruktioner och ändrade ansvarsförhållanden i
byggandet kan leda till att de erforderliga insatserna för att hålla byggnader
i ett visst skick trendmässigt förändras för olika årgångar. När det gäller
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vissa byggnads- och anläggningsbestånd talas om eftersatt underhåll. Detta
gäller ex. vägar, järnvägar, VA-anläggningar och vissa kommunala byggnader. Den verkliga omfattningen av detta eftersatta underhåll och dess
konsekvenser är svårbedömt. Om det blir alltför stort inom ett visst
bestånd kan man närma sig en punkt där det är mera lönsamt att bygga
nytt istället för att reparera Då minskar underhållsbehovet drastiskt men
.
ersätts med ett ny eller ombyggnadsbehov. Man kan naturligtvis tänka sig
att man i vissa fall avsiktligt väljer att hålla underhållet inom vissa bestånd
på en låg nivå redan från början i vetskap om att förändrade krav på
byggnaden kommer att leda till täta ombyggnader.
I den mån eftersatt underhåll skall reduceras kommer underhållsvolymen att öka jämfört med tidigare på två sätt. Dels har den tidigare nivån,
som lett till det eftersatta underhållet, varit lägre än normalnivån. Redan
övergången till den långsiktigt normala nivån innebär alltså en ökning.
Därtill kommer att åtgärdandet av bristerna leder till att man måste ligga
över den normala nivån under en i allmänhet relativt lång tid. Hur de nu
antydda faktorerna kan komma att påverka de framtida underhållsvolymerna är minst sagt svårbedömt. Det är troligt att de ger än större osäkerhet om utvecklingen av det framtida underhållet än skillnaderna mellan de
olika scenarierna för den allmänna ekonomiska utvecklingen.
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