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Förord

Långtidsutredningen 1990 utarbetas inom Finansdepartementets struk-
turpolitiska enhet. I samband med utredningen har antal specialstudierett
genomförts. Huvuddelen dessa publiceras bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

Föreliggande bilaga har utarbetats vid institut för byggnadsforsk-statens
ning. Arbetet har samordnats Bengt Turner. I arbetsgruppen har därut-av
över ingått Tommy Berger, Lars Engebeck, Urban Fransson, Lars Lundin,
Tommy Waller och Rune Wigren.

l bilagan analyseras utvecklingen på bostadsmarknaden under 1990-
talet. Jämfört tidigaremed långtidsutredningsbilagor bostäder ochom
byggande ihar denna bilaga inslaget ned. Störretonatsav prognoser

iägnas stället åtutrymme analyser bostadsmarknadens funktionssätt.av
Vidare studeras bl. konsekvenserna förslagen reformerad in-a. av om
komstbeskattning.

Ansvaret for långtidsutredningens bilagor och för de bedömningar de
innehåller vilar på respektive författare. Av den kommande huvudrappor-

framgår hur bilagorna iten utredningensanvänts 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 tidigare förhar långtidsutredningen
1987 utarbetat för bygg- anläggningssektom,och Bostäderen prognos
och byggande, bilaga 8 till långtidsutredningen 1987. Vägledande för det
arbetet krav tillgodose sektorns behov analyser denett attvar av av
rådande situationen inom sektorn skissera troligaden utvecklingensamt
på tio sikt.års Arbetet fast inlemmat i föreställningsramdenvar som
vägledde arbetet med långtidsutredningen i sin helhet. innebarDet bl.a.

krav sektorsstudien skulle indata tilläven de makroekonomiskaett att ge
modeller inomdå brukades långtidsutredningen.som

Kravet på indata till utredningen i sin helhet har i sambandatt ge nu
långtidsutredningenmed 1990 fåttavsevärt Det har till resultattonats ner.

bilagadenna ägnar åt analyser rådandeatt problem påutrymmemer av
bostadsmarknaden mekaniskaän åt Samtidigt karaktä-tonasprognoser.

konsekvensanalys de framtidsbedöm-ochattren av ner genom prognoser
ningar alternativgörs även prövar andra de bildarän långtidsut-som som
redningens centrala utgångspunkter.

I den tidigare bilagan pekades fyra områden skulle ägnasut, som en
studie vad tidigare varitän brukligt: framtidadennoggrannare som om-

byggnads- och reparationsverksamheten, investeringarbehovet i infra-av
strukturen, sysselsättningsetfekter byggandet bostadssubventio-samtav

statsñnansiella konsekvenser.nemas
I denna bilaga förstärks analyserna på ytterligare områden: rådande

inom institutionsboendettrender arbetas in i avgångarnaprognoserna,
analyseras den datoriseradenärmare och efterfrågemodell använtssom
vid tidigare förbättratshar förstaavsevärt. Dessutom förgörsprognoser
gången regionalisering bostadsbyggnadsprognoserna. Stor möda äg-en av

åt analyser boendemönster och subventionsfördelning på bostads-nas av
marknaden. Den analysen följs i samband med konsekvensernaattupp av
förslagen från utredningarna reformerad beskattning analyseras. l detom
sammanhanget analyseras de statsfmansiella effektema.även Slutligen
beskrivs i bilagan troliga effekter subventionsminskning på hyres-av en en
marknad med bruksvärdesprövning.

Arbetet har genomförts projektgrupp institutet.på De deltagandeav en
forskarna, och deras respektive ansvarsområden har varit,

fördelningsstudier,Tommy Berger, analyser skatteutredningamasav
förslag

Engebeck,Lars övrigt byggande och anläggningar
Urban efterfrågeanalyserFransson, och nybyggnadsprognoser

Lundin, institutionsboende,Lars avgångsanalyser



hyressättningssystemet ochombyggnadsprognoser,Bengt Turner,
subventionsstudier

Waller, datorsimuleringarTommy
regionala analyserWigren,Rune

samordnats Bengt Turner.Arbetet har av

198927 oktoberGävle den

TurnerBengt



Sammanfattningl

syftar till beskrivalångtidsutredningen 1990 denbilaga tillDenna att
tonviktmed lagdsituationen bostads- och byggmarknaden,nuvarande på

beskrivingskriften ochförra marknaden. Merparten ägnaspå den enav
situationen bostadsmarknaden, och hur dennaden rådande påanalys av

förslag förändrade finan-till skatte- ochkommer påverkas aktuellaatt av
emellertid för utveckling-sieringsregler. Bilagan innehåller även prognoser

sin utgångspunkt i denfram till 2000. bådeår Dessa tarprognoseren
förändringar ii situation följasituationen och skullenuvarande en som av

rådande förutsättningarna.institutionellade
beskrivning bostadsmarknadensSkriften inleds med allmän sär-aven

för prisbildningen.utbudsförhållanden och formerefterfråge- ochart,
bostadspolitiskaförhållanden till aktuella mål-relateras sedan deDessa

bostadsutgiftemas fördelningBostadskonsumtionens ochsättningarna.
från SCBsbeskrivs modell på data Bostads-med stöd baserasav en som

Bostadsutgiftemas sammansättning i olika upplå-hyresundersökning.och
första redovis-telseformer redovisas. detta sammanhang ocksål görs en

fördelning mellan hushåll i olika upplåtel-ning bostadssubventionemasav
olika inkomstsituation.seforrner och med

Kapitel för allabostadsmarknaden. De baseras på3 åtägnas prognoser
scenarier för bostadsmarknaden. Huvudalter-olika makroekonomiskatre

prognosperiodenfrån tillväxt i disponibel inkomst pånativet överutgår en
högtillväxtaltema-2 fram till 2000 vårt slutår. Iår år är ettprocent somper

ifrån tillväxt i disponibel inkomst 2.7 ochtiv vi påutgår procent, etten
inkomstlågtillväxtaltemativ i nolltillväxt i disponibelställetärextremt

utgångspunkt.
hjälp prognosmodell analyseras den hushålls-Med datorbaseradav en

befolkningsprognos ekonomiska antagandenbildning följer ochsom av
för hushållsbildning. Till för hushålls-strukturen grundden kändasamt

officiella nettoinvandringen kommerligger antaganden attomprognosen
från till omfattning på 000 år.sjunka dagens 30000 llatt antagenen per

nivå tillinstitutionsboendet från dagens 90000Vi påocksåantar att avtar
cirka 74000 år 2000.

huvudalternativets tillväxt i disponibel inkomstantagandeMed om en
följer tillväxt periodenpå 2 på 25000 hushåll år underprocent en per
Vid tillväxt i disponibel inkomst tillkommer1990-2000. 2.7 procents

Vid nolltillväxtalternativet, slutligen, tillkommer29000 hushåll år.per
Variationen beror hushållsbildningenendast 19000 hushåll år. på attper

inkomstkänslig. samtliga fall tillväxtenI koncentreras påär enpersoners-
medför efterfråganvilket samtidigt ökad smålägenheter.hushåll, påen



efterfråganemellertid inte samtidig på lägenheter,utesluter störreDet en
särskilt perioden.slutetmot av

fram tillför antagandeanalys avgången bostäderEn attett omavav
flerbostadshus försvinna500 i kommer6 000 småhus och lägenheterl l att

fram tillvarje år år 2000.bostadsbeståndetur
varierar den eko-Nybyggnadsbehovet med de antaganden görs omsom

utvecklingen. huvudaltemativet bör 63 000 lägenheter produce-nomiska I
högtillväxtaltemativetperioden 1990-2000. börvarje under lårras

årmedan endast 37 000 lägenheter73 000 lägenheter produceras år perper
Särskiltnolltillväxtalternativet period.i underbehöver produceras samma

förskjutningalternativet markant smålägenheter.i det sker motsenare en
framtida blir efter-för ombyggnadsverksamheten osäker,denPrognosen

effektema intejust har lagts och detta ärregelsystemet ännuom, avsom
emellertid fortsatt ipekar på verksamhet någotkända. Prognosen en

cirka i lägenheter med hyres-minskad omfattning: 25 000 lägenheter årper
för ombyggnadsinve-ökningoch på 2.7 åreller bostadsrätt, procenten per

iombyggnadsinvesteringarnaochsteringar i småhus med äganderätt. Ny-
fram tillförväntas 2.7 år år 2000.fritidshus öka med procent per

statsfmansiellaanalys de konsekvensernaKapitel 3 avslutas med en av
stigaprognosutfallen. samtliga fall räntebidragenolika kommerde I attav

miljar-högtillväxtaltemativet stiger de från nuvarandei 15reala ltermer.
priser till miljarder är 2000. huvudaltema-1987 års drygt 34 lder kronor

nolltillväxt-räntebidragen till 31 miljarder år 2000, medantivet uppgår
miljarder 2000. Beräkning-alternativet medför räntebidarg drygt 20 årpå

intlationstakt 6 Omoch påbaseras på ll ränta procent.procents enarna
mins-minskas bibehållen realräntainflationstakt och kan medränta --

i räntebidragen markant.ökningstaktenkar
effekterna blir alltstatsfmansiella småhusägamas avdragsrättDe av

förväntas minska cirka 3mindre perioden. Sammantaget de medunder
prognosperioden.miljarder under Orsakenkronor är att an-prognoserna

i nyproduktionen.kraftigt minskad småhusandelger en
förväntas i realaBostadsbidragen konstanta övertermer prognos-vara

perioden.
kapitel minskade subventioner.4 beskrivs bostadsmarknad medI en

i teoretisk diskussion bostadssubventionernasutgångspunktMed en om
fördelningsef-beskrivning subventionernasempiriskeffekter, görs aven

samladefekter vid existerande Det konstateras dendet systemet. attnu
bostadssubventionerna i neutral. Höginkomstta-effekten huvudsak ärav

låginkomsttagama.subventionerna Dettafår andel av somgare samma
upplåtelseformerna, inominom mellan ochgäller både och ävenmönster

skilda hushållstyper.
utredningen refor-skatteförslaget, utarbetats bl.Det av a. omsomnya

i berörinkomstbeskattning RINK, de aspektermerad presenteras som
huvudeffekt bostadskostnaderna ökar,bostadsmarknaden. En är att som

Ökningensubventioner. beskrivs iföljd minskade modellerna somaven
årlig prisökning perioden. Kombinerat med vårtl,5-procentig underen

revi-för i disponibel inkomst, föranleder dettahuvudalternativ tillväxt en
idering nybyggnadsprognosen. Nybyggnadsbehovet vårt huvudaltema-av

sjunker till 54000 lägenheter år.tiv per



minskadeDet nyproduktionsbehovet medför räntebidragen år 2000att
har minskat med 6,5 miljarder kronor i 1987 prisnivå, jämförtårs med
huvudalternativet i det nuvarande skatte- finansieringssystemet.och Den
statsfinansiella belastningen ränteavdragen år 2000 bli mil-l,8lantasav
jarder med det nuvarande jämföra med det skatteförsla-systemet, att nya

där skatteffektema 2000år i miljarder6,7get kronor.antas vara nere
I sista avsnitt beskrivs fördelningseñekterna skatteutredningensett av

forslag. Det konstateras bostadsutgiftema i genomsnitt stiger med 13att
ÖkningenDen största i absoluta tal iäger äganderättssektom,procent. rum

bl. följd reducerad marginalskatt vid ränteavdrag. Hushållena. som en av
kompenseras emellertid minskad skatt, följd sänkta skatte-av som en av

Nettoeffekten minskad skatt och ökad bostadsutgift främstsatser. av synes
höginkomsttagama och särskilt de i hyres- och bostadsrätt.gynna -

Bostadssubventionema, iär neutrala nuvarande får i detsystem,som nya
förslaget fördelning, fast på lägre nivå.samma en

kapitell genomförs5 regional analys nybyggnadsprognosens regio-en av
nala konsekvenser. konstateras,Det hjälpmed för fram-denav prognoser
tida sysselsättningsutvecklingen, fördelad A-regioner,på bostadsbygg-att
nadsbehovet i olika regioner i olikade regionemas bo-stort motsvarar
stadsbestånd och den nyproduktion ägt undermot år.som rum senare
simuleringar olikade alternativen för ekonomins utveckling visar dockav

mindre nybyggnadsbehovet desstoatt är, större kommer storstädemas
andel denna produktion bli.attav

kapitell diskuteras6 hyresmarknad minskademed subventioner.en
Redogörelsen inleds med redogörelse för det nuvarande systemetsen
konstruktion effekteroch hyresnivåpå och hyresfordelning. Slutsatsen är

finnsäven det tendenser till marknadsanpassningatt hyressättning-om av
sker denna slumpvis, och starktär beroende de styrkeförhållandenen, av

råkar råda i olika kommuner. förefallerDet emellertid finnassom en
utveckling ökad marknadsanpassning på grund de kravmot av som om-
byggnadsverksamheten ställer.

En subventionsminskning ökar hyresnivåema, förutsätteroch ökaden
marknadsanpassning, inte nyproduktionsvolymen skall sjunka alltförom
kraftigt. Om så sker, kommer detta missgynna privatade fastighets-att

möjligheterägamas till nyproduktion. Det emellertidär osäkert parter-om
hyresmarknadenpå kommer villiga låta det äldre beståndetatt attna vara

med och betala de allt högre nyproduktionskostnadema, eftersom detvara
vad marknadsanpassningenär i realiteten kräver.

bilagaI för allt övrigt byggande, dvs byggnads-presenterasen prognoser
och anläggningsinvesteringar. visar sigDet olikade scenariema för denatt
nationella ekonomiska utvecklingen helt skilda resultat for dennager

nolltillväxtaltemativetsektor. I stiger investeringarnasammansatta bara
från 54,5 miljarder till 59 miljarder kronor i 1987 års priser, medan
högtillväxtaltemativet ökning till 85.7 miljarder kronor 2000.årger en
Prognoserna visar således på det konjunkturberoendestarka finnssom
inom denna sektor.
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2 Allmän beskrivning bostads-av

marknaden

Bostadsmarknaden uppvisar rad egenskaper, vilka skiljer sigdengör atten
från flestade andra marknader. Det gäller bostadens varaktighet,ex.
dess komplexitet politiska socialaoch dess och innebörd. Dessa egenska-

inte unika för förhållandeär bostadsmarknaden, det så mångaattper men
dem betydelsefulla samtidigt,är bostadsmarknaden unik.gör Av extraav

intresse också marknaden kan uppvisa sådana inteär egenskaper detatt att
självklart traditionellaär den marknadsmodellen kan in-användasatt

vändningsfritt. potentiellaFörekomsten marknadsmisslyckandenav ger
vid handen "second-best-lösningar varförkan det finnsuppstå,att argu-

för offentliga ingrepp i marknaden.ment
Vi skall beskrivning bostadsmarknaden någraattge en av genom ange
bostadens imperfektioneregenskaper, några marknaden. Vida-påsamtav
beskrivs den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken. kapitletlre

finns också kortfattad empirisk belysning boendemönstret och bo-en av
stadsutgiftemas fördelning.

Bostadsmarknaden
Genom bostaden konsumeras eller något annorlunda utbju-uttryckt:att
der bostadstjänster tidlång 50-under 100 år, kommer utbudet på
bostadsmarknaden till absolut delstörst bestå äldre bostäder, medanatt av
nyproduktionen kommer relativt liten enskiltutgöra del årsatt etten av
totala utbud. Bostadsmarknaden typisk bestånd-flödes-utgör m.a. o. en
marknad. innebär måttlig efterfrågeförändringDet bl. på bostads-atta. en
marknaden kan få kraftigamycket genomslag på byggmarknaden, vilket
skapar särskild form osäkerhet i producentledet.en av

Bostadens långa varaktighet innebär också det nödvändigtkanatt vara
bostadskonsumtionen i intertemporaltbetrakta perspektiv. Högaatt ett

initiala utgifter för äganderätt kan acceptabla i hushålls kalkyl,ettvara om
det innebär utgifter sikt.låga på Bostadskonsumtionen i statisk analysen
kan bli antingendärmed eller underskattad beroendeöver- på hushål-var
let befinner sig i boendekarriär.en

Varje enskild bostad kan betraktas kombination olikaradsom en av en
upplåtelseform åtminstoneegenskaper antal läge, Iyta, ettsom rum, m. m.

varje unik, i inte finnas ytterligareavseende bostad och med det kanär att
olika lämpligen karakterise-bostad på exakt plats. Att bostäderen samma

viss mixmed egenskaper tecken på det dessaär ärett attras aven
egentliga intede nyttobärarna, och bostaden i sig.egenskaper ärsom
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samti-olika mix, detinnebär bostäder medocksåDetta synsätt att om
olikasubstitutionsmöjligheter mellan dessa, kommer utgöradigt finns att

därför bostadsmarknad,Vi knappastdelmarknader. utanpratar omom en
attri-exempelvis fysiskasärskiljas viaolika kanmarknader. Dessaraden

juridiska förhållanden.geografiskt ellerlägebut,
bostadskonsumtion,enskilt hushålls budgetdelEn upptasettstor avav

för indivi-positiva effektermedföra radsamtidigt bostaden antas ensom
väsentlig för individens totalainte bara skydd ärDenden. utgör ett utan

i Sverigetill bostadengrundenlevnadsvillkor. egenskap utgörDenna att
hörnstenar-social rättighet, och ävenbetraktasnärmast som en avsom en

omfattande reglering bostads-välfárdsmodellen. Eni den svenska avna
omfattarnödvändig. Regleringendärigenommarknaden har ansetts vara

incita-incitament.diverse ekonomiska Dessalagstiftningsåväl somren
efterfråge- utbudssidan.för ochutformats påverka bådehar attment

imotiv för ingrepppolitisktpatemalistiska synsätt utgörDetta ett
i marknaden.för interventionerfinns också andra skälmarknaden. Det

iutbudssidan. Osäkerhetenförekomsten osäkerhet påskälsådant ärEtt av
till förbostadsinvestering upphovavkastningenframtida påden geren

investeringensbostadsinvesteringar. Orsakerna till osäkerheten ärlåga
kombination avsaknadenirreversibilitet, i medvaraktighet ochlånga av

priser.överefterfrågan högaFöljden blir ellerförsäkringsmarknad.en
subjek-ineffektivitet oberoende osäkerheten äruppstårDenna avav om

subjektiva kan betraktasosäkerhetenobjektiv Dentiv eller natur. som
kollektiveftersom informationinformation, utgörbristande vara,enmen

efter-lite informationtillhandahålla förfria marknadenkommer den att
utbjuds iintevälfärdsekonomin kollektivafrån vet att varorsom

fritillräcklig omfattning på marknad.en
flytt-ochkontraktskostnaderTransaktionskostnader sökkostnader,som

markna-ineffektivitet uppstår påfaktorerandrakostnader görär attsom
visst områdeunik, ligger ibostadenNärbesläktat också ärden. är ettatt

monopolställningfastighetsägare ikan kommavilket gör att enenosv.,
vadföljdaktligen hyraoch högre änhyresgäst, ta utgentemot enen

för få hyresgäst.fastighetsägaren kan göra att nyen
potentiella marknadsmisslyckanden kanolika formerDessa upp-geav

för givetlösningar, varför inte kanicke-optimala dettillhov atttas en
marknadslösning.offentliga ingrepp underlägsenvialösning nås är ensom

ieffektivitet, detoffentliga lösningarnas kantilltron till deOberoende av
speciella förhållandenerbjuderfall bostadsmarknadenkonstaterasalla att
ifrån självklara.långtpolicyfrågor, och därför analys och ärsvaren

bostadsmarknadSvensk
vilka fördelade påmiljoner3,9 bostäder,Sverige fanns det 1985I varca

miljoner i småhus.flerbostadshus 1,8 bostädermiljoner i och2,1 bostäder
Ägare främst allmännyttiga bo-miljoner bostäder ärtill dessa knappa 4

ochbostadsrättsföreningar, 600 000,stadsföretag, 800 000 bostäder, caca
Juridiska2.1. äger2000000 tabellenskilda capersonerpersoner, ca

tillsammans 100000.300000 och och kommun ägerstat ca
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ÄgarkategorierTabell 2.1.

Agar- Småhus Flerbo- Samtliga
kategori stadshus

Stat 6291 3848 10137Kommun 27514 52823 80337
Allmännyttigt
bostadsföretag 37731 789 121 826852
Bostadsrätts-
förening 47355 576468 623823
Enskild 1634951 369317person 2004 268
Annan ägare 22308 293335 315643
Totalt 1776150 2084912 3861062
Källa: FoB85, del tabell

Bostäder upplåts i huvudsak med olika dispositionsformertre ägan--Äganderättderätt, bostadsrätt och hyresrätt. och hyresrätt ungefär likaär
vanligt, omfattadeoch 1985 miljoner1,5 bostäder vardera °/041 respek-ca
tive 45 alla bostäder, medan 0,5 miljoner bostäder upplätsav medca
bostadsrätt 14%. Som dispositionsform betraktat påminner bostadsrätt

äganderätt hyresrätt,än varför hushållenmer äger sinom bostad ärsom
i majoritet. Andelen individer ibor "ägd" bostad är ännu större,som
eftersom hushållsstorlekama är istörre äganderätt iän hyres- och bostads-
rätt.

Äganderättssektom utgörs enbart småhus, medan de andra sektorer-av
utgör blandning flerbostadshus ochna småhus. Flerbostadshusenen av

dominerar dock 89% hyresrättema och 92% bostadsrätternaav av-
återfinns i flerbostadshus.

Bostadsrättsföreningar kan indelas i rikskooperativa och övriga för-
eningar. rikskooperativaDe föreningarna utgörs HSB och Riksbyggen,av
medan övriga utgörs privata bostadsrättsföreningar och bostadsför-av av
eningar.

Bostäder med hyresrätt upplåts privata fastighetsägare enskilda ochav
juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföre-
tag.

Nyproduktionen omfattade 1988 40000 bostäder, och under 1989ca
beräknas 50 000 byggas. Nybyggnation omfattar i dag drygca procenten

hela bostadsbeståndet. Detta innebär ändåav ökning nyproduk-en av
tionen under de åren. Främst detsenaste är byggandet bostäder iav
flerbostadshus har ökat både i antal och andel, och isom denna-
produktion utgör de allmännyttiga bostadsföretagen och bostadsrättsför-
eningarna de dominerande ägarkategoriema.

Institutionella marknadsförhållanden

förenkladMed uppdelning i marknadsformer kanen betrakta markna-
der antingen oreglerade eller reglerade. Inom båda dessasom mark-som
nadsformer kan den önskar dispositionsrätten till bostad antingensom en
köpa eller hyra den. Dessa dimensionertvâ kan ordnas i enkelt schema,ett
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dispositionsforrnerhuvudtypemamöjligt inordna dedär det är att tre av
i Sverige.förekommersom

marknadsformtillgång till bostadochfåsättTabell 2.2. ldealtyper attav
MarknadsfonntillgångSätt att

till bostad RegleradOreglerad

21Köpa
43Hyra

viddispostionsrätten, ägan-bostadsrätt köpsochvid ägande-Både men
betraktatbostadenockså ägaköparederätt kommer att somman som

oregle-principförsiggår i påäganderättssektomifysiskt objekt. Köpen en
få statliga lån, måsteförbyggherreUndantaget är attmarknad.rad att en

dock påöverlåtelser skerVidareproduktionskostnadspris.sälja till en
Äganderätt ii tabellenhuvudsak 1återfinns imarknad. rutaoreglerad

iockså rutamenovan,
dispositions-harsin bostad,inteBostadsrättsinnehavaren äger utan en

innhavarenförstafårDispositionsrätten den attbostad.tillrätt genomen
kandispositionsrättbostadsrättsföreningen. Dennatillinsatserlägga en

godkän-Föreningen måstefritt, förutomöverlåtasedan attinnehavararen
innehavaren.den nyana

påminnerdispositionsrättentillfå tillgångmöjlighetengällerdetNär att
iåterfinnasvarför kommerbostadsrätt attäganderätten,bostadsrätten om

förprisetochreglerad,upplåtelsenförsta är2.och Denlrutorsamma
komma överkanadministrativt Maninsatsen, ärbostadsrätten, satt. en

ellerbostadsrättsförening,rikskooperativvia kö hosförstaupplåtelse en
bostadsrättsförening. Denprivatbildarochmedäratt enmangenom
bostadsrättsföreningar, harinomnyproduktionenformens andel avsenare

1987Under1980-talet.början1970- ochobetydlig underrelativtvarit av
antalnyproduktionen. Itredjedeldrygutgjorde de däremot1988och aven

5000 1988.1987 ochbostäder3 700innebar det
dispositionsrät-fria, ochvidare uplåtelserförsta upplåtelsen ärEfter den

görsVissa undantagmarknad.oregleradhandel påförblir föremålten en
förstafria priser under defall inte tillåteri del treHSB, därinom man en

åren.
flera avseenden.iregleradåterfinns i 4. Den ärendastHyresrätten ruta

vilketpåregleras det sättnivå, delsreglering hyromasfinnsDels aven
till bostaden.får tillgångman

marknaden,frittfastställs påintegäller den utanhyressättningenFör att
bruksvärdesy-hyressättningssystemsärskiltförhandlingar inomvia ett -

förledande rollspelarbostadsföretagenallmännyttigadedär enstemet - allmännytti-deGrundtanken ärkapitel 6.genomgång attdetaljerad seen
efter nåbara strävarde dessutomprisledande och attföretagen är attga

företagensåi allmännyttanbestämskostnadstäckning. attHyromafull
överefterfrågan, då hyranmedförfallivinst, vilket mångainte någonger

marknadsnivån.undersätts
skall halikvärdiga bostädermedförBruksvärdesprincipen att samma
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hyra, varför det inom företagets förekommerbestånd omfördelning, såen
det äldre beståndet delvis betalar det beståndetsatt kapitalutgifteryngre

pooling. privataFör de hyresrättema gäller de skall ha hyraatt samma
likvärdig bostad i allmännyttans bestånd.som en

Tillvägagångssättet för tillgång till bostad sker olikapåatt sätt.en
Oberoende vilken upplåtelseform aktuell,är kan förmedlareav som en

inblandad. För äganderätt och bostadsrätt handlar det då oftavara om en
mäklare. När hushåll får tillgång till hyresrätt, det ganska vanligtett ären

bostadsförmedling istället fungerar förmedlare.att Det behöveren som
dock inte sig kommunalröra bostadsförmedling, eftersom kommu-om en

inte skyldigär ha bostadsförmedling. Om kommunen skallatt hanen
kommunal bostadsförmedling, liksom vilken ambitionsnivå förmed-som
lingen skall ha, kommunen.avgör Den enda skyldighet kommunen har, är

informationlämna möjligheterna skaffa inomatt bostad kommu-attom
1981 det 2/3 de större kommunerna mer 30000 inv,ännen. var ca av
hade kommunal bostadsfönnedling. iAndelen små kommunersom var

dock betydligt lägre.
Att kommun valt bostadsförmedlingen,sköta innebär inteatten att

förmedlingen behöver särskilt aktiv. Det behövs bostäder förmed-attvara
las förmedlasoch de skall efter kriterier. finnsnågra olikaDet möjligheter

få tillgång till bostäder förmedla, kommunenatt behöver inteatt men
utnyttja sig dessa. Inte heller ställs särskildanågra krav anvisnings-påav
principer, enbart kötid fulltär acceptabelt.utan ex.

få tillgång tillAtt hyresrätt via bostadsförmedling dock barautgören en
Byten mellansätt. hushåll är möjlighet.ett själv skaffaAtt sigen annan

bostad sitt sociala nätverk ytterligareär möjlighet. Hur vanligagenom en
de olika metoderna varierarär, antagligen mellan olika områden. Det
finns få studier på hur hyresrättsinnehavare fåtthar tillgång till sin bostad,

har gjorts för Stockholms innerstad Borgegård Siksiö,och 1989. Imen en
den studien byten mellan enskilda hushåll den vanligaste formen förvar

få i bostad. Näst vanligast ha utnyttjat sittatt socialatag nätverkatten var
kontakter direkt med värdarna, släktingar och bekanta. Nästan vart-

femte hushåll fåtthade tillgång till sin viabostad bostadsförmedlingen.
Även speciellpå så marknad Stockholms innerstad har alltsåen som
bostadsförmedlingen varit betydelsefull för fördelningen bostäder. Detav

därförverkat rimligt på marknader medatt mycket nybyggande,anta att
kommer bostadsförmedlingens roll betydligt större.att vara

Prisbildning
Genom bostad kan tjänsterleverera under längre perioder, bliratt en
jämförelsen med andra intevarumarknader helt analog. principl sker
dock prisbildningen på oreglerad bostadsmarknad på sätten samma som
på andra marknader, dvs. samspel mellan efterfrågan.utbud ochgenom

Efterfrågans storlek kan bestämd demografiska och ekono-anses vara av
miska faktorer. demografiskaDe faktorerna befolkningensutgörs ex. av
storlek och ålderssammansättning, hushållsstorleken och dess geografiska

2 9-924l
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inkomstfördel-inkomstnivån ochEkonomiska faktorerspridning. är ex.
priserolika och på andrapriser på bostäderningen, liksom varor.

bostadsbeståndetsdirekt beroendebostadstjänster ärUtbudet avav
bostadstjänster uppkommerFörändringarsammansättning.storlek och av

nybyggnad, riv-i beståndet.förändringar Dessa utgörsdärför avgenom
vanligenförändringsformNybyggnation denomvandling. ärning och som

bostadstjäns-omvandlingar påverka utbudetkantid, medanlängsttar av
betydligt snabbare.ter

faktisk ellerexisterarbostadsmarknaden detoregleradeFör den en
efterfrågan och utbudbalans mellanprisstruktur, sådanhypotetisk att

ökadi formi jämvikt,marknadförändring påråder. En t.ex. enaven
stiger, eftersom utbudetbostadstjänsterpriset påefterfrågan, tillleder att

sikt. vinstutrymmenDeoelastiskt på långsikt änpå kort är sommer
fastighetsägar-vinstmaximerandeförincitament defungeraruppstår som

detta. På längreblir resultatetökat byggandeöka utbudet och ettatt avna
kortmellan utbud påjämvikt uppkommersåsikt utbudet att nyanpassas

efterfrågan.sikt ochoch lång
olikaparitet mellan bostä-befinner sig i jämvikt, rådermarknadenNär

paritet råderpris/hyra.betingar Attlikvärdiga bostäderder, dvs. samma
likabyggtekniskt ochinte lägenheter ärinnebär dock att sammaavsom

storlek ochmycket. Bostädemasnödvändigtvis likamåste kostastorlek
bostadenegenskaper hosdekvalitet baratekniska utgör ett sompar av

hushållen.värderas av
samtidigtför de kandelvis substitut varandra,Olika bostäder utgör som

delmarknader.olikautgörade kommersådant sättpå attattettgrupperas
delmark-delmarknader. Låt tvåråder mellan dessasambandEtt antaoss

Enrespektive bostadsrätt.upplåtna med hyres-flerbostadshusnader -
prisökning påsikt tillkorthyresrätt leder påefterfrågan påökad en

oelastiskt.sikt relativt Denkorteftersom utbudet på ärhyresrätt, nya
varförjämviktsnivån,långsiktigaligga denprisnivån överkommer att

för bostadsrättPå marknadenför byggande uppstår.incitament ökatett
priserna på hyresrätt.sjunkit de högrerelativpriset bostäderpåhar genom

efterfrå-delefterfrågan bostadsrätt ökarmedför påDet attatt genom en av
bostadsrättsmarknaden. Dettatillledshyresrättsmarknaden överpågan

incitamentvilket också utgörpriserna på bostadsrättökning imedför en
relativpriset påsjunkeroch med dettabostadsrätt. Iutbudför ökatett av

till hyres-tillbakabostadsrätt ledsefterfrågan pådelochhyresrätt en av
till dessfortgår nyttdetta sätt etträttsmarknaden. På attprocessen

ochbåde hyresrätts-vilket kännetecknassig,inställerjämviktsläge attav
vidprisnivåoch högre änutbudharbostadsrättsmarknadema störreett en
le-marknadernamellanSubstituerbarhetentidpunkten.ursprungligaden

ökatefterfrågan bostadsrätt harfall påi trotstill detta ävenalltsåder att
riktad hyresrätt.efterfrågan enbartinitialt ökade motdenatt var

ifunktionssätt, gälleroreglerade marknadensdenExemplen påovan
frånvibostadsmarknaden. Om bortserför svenskautsträckning denviss

fungerar äganderättsmarkna-liknande,ochflyttkostnadertrögheter som
Det ärbostadsrättsmarknadema på detta sätt.delochden stor aven

få deni modellen och på så sättolika tröghetermöjligt inkludera meratt
Hyresrättsmarknadenprincipiellt.inte modellenrealistiskt. ändrarDet



däremot avviker markant. På denna har allmännyttannämnts,som en
prisledande iroll och allmännyttan tillämpas annorlunda prissättning.en
Vi ska visa vilket prisbildningenpå kansätt komma avvikaatt genom

fråndetta den marknadsmodellen.rena
Vad händer vid efterfråganökad Med helt oelastisktnästanetten

utbud på kort sikt, kommer hyran i oförändrad i detatt stort settvara
allmännyttiga bostadsföretaget. Detta uppkommer företagetattgenom

självkostnadstäckning,enbart eftersträvar och då hyran likasätter med
genomsnittskostnaden. Genomsnittskostnaden stiger nämligen inte lika
kraftigt marginalkostnaden. privata fastighetsägarnaInte heller desom
kommer höja eftersomhyrorna allmännyttan prisledande. efter-är Ettatt
frågeöverskott blir resultatet.

Att hyrorna hålls uppskattas säkerligen de hushåll redan harnere av som
bostad, medan de hushåll inte har bostad, bereddaär betalaattsom men
de högre inte fåhyrorna, och kan tillgång till någon bostad, mindreär
nöjda. De trögheter uppkommer för omflyttning inte någon.som gagnar
Eftersom intedet uppkommer några ökade vinster för bostadsföretagen,
finns inte incitament förheller detta öka utbudet. långsiktigaDenattsom
anpassningen därförkommer ske långsammare.att

minskarnblirefterfråganOm resultatet outhyrda bostäder vid den aktu-
prisnivån.ella kan medföra företagetDet också kommer gå medatt att

förlust. Eftersom allmännyttiga bostadsföretagetdet har krav fullpå kost-
nadstäckning, behöver höja fördet hyrorna sinatäcka alla kostnader.att
Höjningen hyrorna medför efterfrågan kommer minska ytterliga-att attav

påföljandemed behov ytterligare hyreshöjningar. Detta fortgår tillsre av
företaget har situation fullnått med kostnadstäckning. Dettaen ny
jämviktsläge kännetecknas hyran högre jämviktskvantitetenär ochattav

lägre i utgångsläget. Vidär än marknadslösning hade priset iställeten ren
blivit jämviktskvantitetenlägre och varit i oförändrad. Att resultatetstort
istället blir i det företagetberor på kan utnyttja sinstort sett motsatta, att
monopolställning på för fullmarknaden kostnadstäckning elleratt
åtminstone minimera sina förluster. siktPå längre kommer hyran dock

sjunka, eftersom företaget sittkan bestånd till efterfrå-deatt anpassa nya
geförhållandena.

Förekomsten allmännyttiga bostadsföretagen påverkar ocksåav samspe-
let mellan olika delmarknader. Den beskrevs mellanprocess som ovan
hyresrätts- och bostadsrättsmarknaderna, blir annorlunda dennär ena
marknaden reglerad. Effekten prisernaär på den respektivepå reglerade
oreglerade marknaden delmarknad är reglerad, har studeratsattgenom en

Marks l984a, b och Fallis Smithoch 1984. De resultatav ex. man
redovisar den regleradeär marknaden, uppvisarväntat, lägreatt ettsom
pris vid reglering i reglering.än avsaknad finnerMen också atten av man
den oreglerade marknaden har högre priser än vad hade varit falletsom
vid frånvaro regleringar. innebärDet föralltså den viav process som
beskrivit efterfråganökad på reglerade lägenheter medattovan, en
hyresrätt, priser ihögre bostadsrätt och detta pris kommer liggaatt attger

somdet jämviktsprisöver blev resultatet på den helt oreglerade markna-
den.

Vi har här kort tagit effekter prisbildningenpå olika bostäderattupp av
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regleringar. Avsikten harliksom effekterförsubstitut varandra,utgör av
svårigheter vid analysenenkla exempel peka på någravarit medatt av

kring prisregle-diskussion analysutförligare ochbostadsmarknaden. En
i kapitelring kommer görasatt

bostadspolitikSvensk
bostadspolitiken iharför svenskamålen dengrundläggande stort settDe

Bostadskommit-iefterkrigstiden. uttrycksDethelavarit desamma under
bostadförsörj-samhälletshäravdelbetänkande: Innebörden ärténs att

i godaskaffa sig goda bostäderför människormöjliggöra allaning skall att
deStatsmaktema har betonatrimliga kostnader.bostadsmiljöer till att

framför sikta till stärka deallt börbostadspolitiska åtgärderna att svagare
skriv-övergripande1984:35 sid 1. Dennaställning. SOUgruppernas

bostadskonsumtionensvad delshar målning innebär att om-avserman
bostadskostnadema.kvalitet, delsfattning och

grundla-utredningen,Bostadssocialamedl940-ta1et, under arbetetPå
kortsik-bostadspolitiska inte bara skulleåtgärdernadedes tanken att ses

Åtgärderna förinsatser kommainte begränsadeskulle utgöratigt. att
förbättra bostads-få rollende skulleproblem,tillrätta med akuta attutan

sid Bostadsstandar-1979, 23.Johansson-Karlberg,förhållandena i stort
i övrigt ochlevnadsnivånalltför i förhållande tilllågden bedömdes som

Dessa tankarhöjning bostadsstandarden.allmänbehövdesdärmed aven
omfattning, i målet god bo-har resulteratbostadskonsumtionens omom

behöva, harolika harhushållbostadsutrymmestadsstandard. Det ansetts
Omfattningeni utformandet trångboddhetsnormer.resulterat bl.a. avav

utgjortsedanbostäder, harliksom andelen modernahushåll,trångbodda
målsättningenförresursinsats uppnåkrävtsindikation på den omsomen

tillgång till bostäder.godahushållen skall haatt
huvudsakli-detför bostadskostnadema, ärutformandet målenVid av

till:ställningvaritbeslutsfattarnafrågor hartvå att tatvungnasomgen
denivå, hur skallochför bostadskostnademaskriterier skall gällavilka

sid 14.Lundqvist, 1981,fördelas
bostadenbostadskostnadsnivån formuleratsharMålet attsomom
dock interimligt,med ärrimligt pris. Vadbetingaskall ett avsessom
det ocksåolika tidpunkter harutredningar vidolika ochsjälvklart.helt I

rimlig bostadskost-avsågs medslutet 1940-taletdefinierats olika. På av
industri-genomsnittligungefär 20kostadenad, bostaden procentatt av en

framgick dock inte.efterföre skatt,ellerarbetarinkomst. Om detta var
istället uttrycksrimlig, ochinnebördenändrades dock1970-taletUnder av

sina bostadskostna-betalagenomsnittsfamilj borde kunnadet att ensom
bostadsstöd.der utan

varit demåletfördelning harbostadskostnademasgäller attNär det
rättvise-konkretiserades1960-taletfördelas rättvist. Under slutetskall av
rättvisalika mycket. Dennaborde kostalikvärdiga bostädermedmålet att

tillinte hänsynskulleobjektivt, dvsockså bestämmas taskulle man
Även bostadspolitis-ipreferenser. denellerbehovenskilda konsumenters

kravet på150, återkommerProposition 1974:1974propositionenka
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innebörd tidigare: Likvärdiga bostäderrättvisa och med somsamma
ipriser upplåtelseforrn omständigheterskall betinga lika och yttreoavsett

omständightersidövrigt 1974: 150, 345. MedProp. yttre t.ex.avses
läge på bostaden.och ålder

kortfattat,bostadspolitik kan deför svenskNär målen presenteras ut-
ochrimlighetsmål, socialt mål, neutralitetsmâlszandardmål,tryckas som

förrnögenhetsomfördelningar till fastighets-paritetsmål. skallDessutom
spekulations-inflation, motverkasförmån uppstårägamas som genom

konkretiseringarmål sidSOU 1984: 36 7. Dessa mål kan utgörasägas
diskute-för uppfyllandet grundläggande målenoch/eller delmål de somav

Neutralitetsmålettill rimlig kostnad. ochden goda bostadenrats enovan:
för rättvisa i bostads-krav ställsparitetsmålet exempel påutgör attsom

innebär samtidigt demål utgörkostnaderna skall nås. Men dessa att
för uppfyllandet målen.restriktioner för kan utformashur medlen av

förstödformema deväsentligaste ekonomiska offentliga uppnåDe att
räntebidragssystemet,bostadspolitiska målsättningarna, utgörs av-av

förstaränteutgifter bostadsbidragssystemet.för och De tvådragsrätten
bostadsbidragssystemetgenerella medan utgörutgör system,systemen en

selektiv stödform.
till fastigheterna,Räntebidragen inte till hushållenknutnaär utan me-

till kommer påverkadirekt knuten hushållen ochdan avdragsrätten är att
har disponera efter de har betalat skatt.storleken på vad de kvar att att

aldrig själva räntebidragen,Hushållen i bostads- och hyresrätt utanser
till sammanfal-dessa går direkt bostäderna. I äganderättssektomägaren av

varför självt räntebidra-ler ägandet och brukandet, hushållet kan notera
kapitalutgif-främst i hushålletstorlek. äganderätt harDet ärgets som egna

för sitt i via och iboende, medan det hyresrätt betalas helt hyranter
till via månadsavgiften. Utformningenbostadsrätt delen ränte-största av

förhållandebidragssystemet till räntebi-detta på så sättär anpassat att
eftersom möjlighetendragen mindre i där haräganderättssektom,är man

ränteutgifter.föravdraggöraatt
till pensionärer, till barnfamiljer.Bostadsbidragen utgår dels dels I båda

fallen inkomstprövade. hushållde För närvarande kan också uppär yngre
till 28 år, erhålla bostadsbidrag.

Omfattningen offentliga 1989detta bostadsstöd beräknas under upp-av
till ungefär miljarder fördelat bostadsbidrag 8gå 43 kr. Det på Mrd,är

fastig-räntebidrag 18 Till detta kommer17 Mrd och avdragsrätt Mrd. att
varför nettobelastningenhetsskatten inkomster på Mrd, på5 stats-ger ca

budgeten blir 38 Mrd.ca
ganskabelastning statsbudgeten har underBostadssubventionemas på

utformningenföranlett diskussion bostadsstödet. Denlång tid aven om
främst räntebidragen,belastningen statsbudgetenallt påstörre var enav

tillsattes. förslagBostadskommittén 1982 Deviktig anledning till att om
subventioner, iväsentligt minskade ladesmedlånesystem,nyttett som

bostads-genomföras. Under 1989 har ånyodock intedenna, kom att
för offentligtbostadsutgifter blivit föremål utredan-subventioner och ett

belastningenBostadskommitténs tillsättande, påPrecis vid ärde. som
främst föranleds utredandet deviktig orsak,statsbudgeten avmenen

utredningarnaförslagen frånför bostadsmarknadenkonsekvenser omsom
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Vitill.indirekt beskattning lederinkomstbeskattningreformerad och
utredningar.tillåterkomma dessai kapitel 4kommer att

bostadsutgifterochboendemönsterHushållens

Eftersom grund-situation 1989.tänktredovisningar görsDe som avser en
hyresundersök-förhållanden 1985 Bostads- ochsigmaterialet grundar på

variablerekonomiskauppräkningardelsningen 1985, innebär det att av
Förkompletterande antaganden måste göras.deldelsmåste göras, att en

uppräk-redovisningpresentation databasen,kortare samt avenaven
tabeller39, bil. -6. Deningsförfarandet, 1989: 1 5Ds presente-soms.se

bearbetningarkapitel alla resultateti återstoden detta är urav egnaavras
databasen.

Boendemönster

upplåtelseformerFördelning olikafyra påVi redovisar hushållstypershär
med ellerrespektive sammanboende hushåll,ensamståendetabell 2.3;

barn.utan -

iupplåtelseform. hushållhushållstyp Antalhushåll efter ochFördelning2.3.Tabell av
hushållstypen ñrdela-hushåll i olikaupplátelseformer,andelocholika hushållstyper

påfördeladehushåll i olika upplåtelseformer,andelupplåtelseformer, ochpåde
hushållstypen

Ägande- TotaltBostads-Hyres-Hushållstyp
rätträtträtt

200000 465285600 218 1961600Ensamstående
%% 1566% 19barnutan

40%53% 15%58%
2 000000 47200 7800 25 l144Ensamstående

% 22°/o%67 llmed barn
°/0 % 6%°/0 39 5

128100606200700 162200 1359Sammanboende
14% °/o°/o 5432barnutan

°/o 31%°/o 4122% 30
85460061750061 100176000Sammanboende

°/0 %21% 727med barn
41% 23%12%11%

3664900000 488900642000 534 11Totalt
14% °/o°/0 4145

70%omfattarochvanligaste hushållstypenhushåll denärBarnlösa ca
befolk-majoritetinnehåller dockBarnhushushållenhushåll.alla avenav

ensamståendeboendeform, ärhushållstypemasgäller52%. Vadningen
Ibostadsrätt.i ochöverrepresenterade hyres-kraftigtbarnhushåll utan

de% hushållen, medan58 och 53deupplåtelseform utgörrespektive av
i äganderätt15°/0 hushållen utgörshushåll. Bara40% allautgör avavav

uppvisar möns-hushåll med barnEnsamståndehushållstyp.denna samma
upplåtelseformernaolikaiboende dehushållenandelarmed allt lägreter

till äganderätt.via bostadsrättfrån hyresrättvi gårnär
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°/oFör sammanboende hushåll gäller det och 73mönstret. 54motsatta av
sammanboende hushåll respektivebarn med bam, bor i äganderätt.utan
Barnlösa hushåll representerade i iär bostadsrätt andel desamma som

alla hushåll, medan hyresrätt underrepresenteradutgör är bland hushållav
både med och bam.utan

Sammantaget framstår fördeladedet hushållen detär på sättattsom
förvänta sig ikan små hushåll bor utsträckning istörresom man -

hyresrätt, medan hushåll istörre sammanboende med barn större ut-
sträckning ibor äganderätt. avspeglingDetta bostadsstorlekar-är atten av

skiljer sig upplåtelseformemaåt mellan stora bostäder finns företrä-na
desvis i inkomstförhållandenäganderätt, också olika för hushålls-men av
typerna.

Inkomst och boendemönster

När vi hänsyn till inkomsten vid studiet fördelninvhushållenstar av
olika upplåtelseformer, främst jämföramellan skall vi inom samma

hushållsinkomst och upplåtelseform. Antalhushåll efterFördelningTabell 2.4. av
hushållupplåtelseformer,andel i olika inkomst-hushåll i olika inkomstklasser och

upplâtelseformer,hushåll i olikapå upplåtelseformer, och andelklasser, fördelade
påfördelade inkomstklasser.

Ägande- TotaltBostads-Disponibel Hyres-
inkomst rätträtt rätt

18830025100 166001466000- 50 tkr
9%13%78%

5%1%9% 5%
300100 134700 891593400 16350- 90 tkr

18% 15%67%
9% 24%36% 30%

500900 200 550300400 95 15490- 10tkr1
17% 28%55%

10% 15%18% 18%
146900 356200141200 68100110- 130tkr

19% 41%40%
13% 10% 10%9%

284000129500116400 38100130-150 tkr
13% 45%41%

9% 8%7%7%
335100172200124500 38400150-170 tkr

12% 51%37%
12% 9%8% 7%

34020021020089600 40400190170- tkr
12% 62%26%

14% 9%5% 7%
193300 28120058000 29900190-2l0tkr

69%21% 11%
8%6% 13%4%

43820035100 33140071700210- tkr
8% 76%16%

22% 12%4% 7%

488900 3664900642000 534000 1Totalt 1
14% 41%45%
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inledningvis konstatera 70Vi kan dockkomstintervall. att procentca av
populationens median förligger hela deni underhushållen hyresrätt

för det 64hushållet. I bostadsrätt ärdisponibla inkomsten procent av
ligger medianen, i äganderätt enbart 25under medanhushållen pro-som

medianinkomsten.inkomsthar lägrehushållen äncent enav
50-90000 vilketfrekventa inkomstklassen kr,denI hyresrätt är mest

Äveni tabell 2.4. dettaför hushåll bostadsrätt ärockså gäller om av
olika bredd, vieftersom klasserna har kanintresse, ägan-begränsat attse

iklassindelningen,frekventa klass i andra delen dvs.sinderätt har mest av
jämförelse får vifrån vi210000 kr. En bättreintervallet närdet öppna

i lägsta inkomstklasser-inkomstklasser. Då dejämför olikaöver attser
frekventa upplåtelseformen,130000 kr, dentill är hyresrätt mestna, upp

Ävenfrekvent.i övriga klasser äganderätt ärmedan det är mestsom om
i olika upplåtelseforrnerfaktiska antalet hushålltill dethänsyn atttar

skillnadenförändras inte Den endaskiljer sig detta mönster.åt, som
blir den relativtbostadsrättdetta,uppkommer är sett mestattgenom

övrigt för-intervallet 110-130000 kr. Iupplåtelseforrnen i ärfrekventa
oförändrade.hållandena

likartatuppvisar mycket Denbostadsrätt mönster.ochHyresrätt ett
upplåtelseforrnerna i intervalletligger i bådahushållenandelenstörsta av

stigandemed disponibelvarefter i intervallen90 000 andelen50 kr, avtar-
imarkant i hyresrättlåginkomstmönster någotinkomst. är änDetta mer

Äganderätt har iskillnaderna små. detbostadsrätt, är stort settmen
disponiblai intervallet med högst in-hög andelmönstret;motsatta en

inkomstenvarefter andelen blir lägre lägre är.komster,
hjälp disponibelinkomstfördelningen med måttetstuderaGenom att av

bildkonsumtionsenhet, får helt tabell 2.5.inkomst annanenper
hushållsinkomster i tabellfördelningen 2.4 antyderRedovisningen av av

inkomstfördelning upplåtelseformerna, medanmellan denskevmycketen
inkomst konsumtionsenhet, visarmed hjälpbild framtonar enav persom

uppvisar jämn fördelningfördelning. inkomstklasserjämn Allamycket en
entydi-förekommer, inteupplåtelseformema. Skillnader de ärmellan men

Äganderättframkom vi hela hushållet.såg på ärnärpå det sätt mersomga
kr/konsumtionsen-genomsnittet i intervallet 120000frekvent än t.ex. -

000 och O0 kr. Ochi intervallen 25 -45 kr. 45 55ocksåhet, detärmen -
frekvent i de två högstarelativt det bostadsrätt ärär mestsett som

inkomstklassema.
vi studerar hushållen medblir radikalt annorlunda närbilden såAtt

konsumtionsenhet utgångspunkt, beror pådisponibel inkomst attsomper
upplåtelseformema. Viskiljer sig mellan sedanåthushållsstorlekama vet

vanliga ihushåll med barn äganderätt.tidigare sammanboende äratt mer
olika försörjningsbörda, visartill hushållen harviNär hänsyn storatttar

utsträckning ii lika borresursstarka hushållensig dedet alltså storatt
i äganderätt.bostadsrätthyres- och som

bostadsutgifterInkomst och

upplåtelseformema.olika i olikaBostadsutgiften uppbyggd på desättär
beskrivningar tabeller disponeras pårespektive ochDärför kommer att



Tabell 2.5. Fördelning hushåll efter inkomst konsumtionsenhet upplåtelse-ochav per
form. hushåll i olikaAntal inkomstklasser och upplátelseformer,andel hushåll i olika
inkomstklasser, ñrdelade på upplåtelseformer,och hushåll iandel olika upplåtelsefor-

fördeladepå inkomstklasser.mer,
Ägande-Disponibel Hyres- Bostads- Totalt

inkomst rätt rätt rätt

0-25 tkr 22500 6000 10500 39000
58% l5% 27%

1% 1% 1% 1%
25-45 tkr 119300 21600 79500 220 300

54% 10% 36%
7% 4% 5% 6%

45-55 tkr 310300 80300 164900 555500
56% 14% 30%
19% 15% 11% l5%

55-65 tkr 217900 77600 254700 550200
40% 14% 46%
13% 15% 17% 15%

65-75 tkr 202600 66800 240200 509600
40% 13% 47%
12% 13% 16% 14%

75-85 tkr 200500 73000 204000 477 500
42% 15% 43%
12% 14% 14% 13%

85-l00tkr 305800 83100 216800 605700
50% 14% 36%
19% 16% l5% 17%

100- 120tkr 172400 79900 180000 432 300
40% 18% 42%
10% l5% 12% 12%

120-tkr 90700 70045 138300 274800
33% 17% 50%
6% 9% 9% 7%

Totalt 6420001 534000 4889001 3664900
45% 14% 41%

olika Slutresultatet isätt. tabellerna, nettobostadsutgift, jämför-är dock
bart mellan upplåtelseformema. Som förut baseras beskrivningarna på

bearbetningar vår databas.egna ur
tabell 2.6I beskrivs först hur bruttoränteutgiftema fördeladeär mellan

hushåll olikamed inkomst i äganderätt. Som stigerväntat bruttoräntan
stigandemed inkomster, vilketmonotont återspeglar det faktum hus-att

håll med höga inkomster i regel har större, dyrare och därmed iett regelett
högre belånat hus hushållän med låga inkomster. Spännvidden är stor:
från mindre 10000än kronor år för de fattigare hushållen till överper
40000 förkronor rikarede hushållen.

På stigermotsvarande räntebidragensätt stigande inkomster.med Detta
integäller dock entydigt, eftersom hushåll måttligtmed höga inkomster

har höga räntebidrag. Det återspeglar förhållandet de något ochatt yngre
bamfamiljema är överrepresenterade i de och högtresurssvagare nyare,

belånade småhusen. Hushåll med inkomstersmå har däremot små ränte-
bidrag. förefallerDet hushåll äldre,med lågt belånade fastigheter,vara

ofta innehas pensionärer.som av
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Tabell 2.6. Bostadsutgiftenssammansättningi äganderätt, kr/år

Drifts-
och Netto-

Fastig- under- Bos- bos-
Disponibel Brutto- Ränte- Netto- Skatte- Amor- hets- hålls- tads- tads-
inkomst bidragränta effektränta tering skatt utgift bidrag utgift

0- 50 tkr 8167 0 8167 2034 4972 786 12936 5201 19625
50- 90 tkr 9974 1090 8884 2514 2399 783 11924 3533 17943
90-110tkr 10808 808 1001 2927 2785 891 13612 2012 22349
110-130tkr 19032 1341 17691 5881 4463 1019 14526 1497 30320
130-150 tkr 26267 2657 23610 8790 5539 1113 15701 1033 36141
150-l70tkr 33111 4171 28940 11176 6641 1195 15685 579 40707
170-190 tkr 38075 4104 33971 13588 7022 1219 16322 197 44749
190-210tkr 44278 4691 39587 16161 7680 1308 16250 87 48577
210- tkr 54856 4064 50792 20900 9406 1585 18426 33 59276

Totalt 33436 3121 30315 11858 6332 1202 15760 937 40814

Bruttoränteutgiften, minskad räntebidraget,med benämnes nettoränte-
utgift. räntebidraget stiger tillPå grund med inkomsten, leder dettaattav

nettoränteutgiften mindre inkomstberoendeär bruttoränteutgiften.änatt
Räntebidraget får därför till effekt de absoluta skillnaderna mellanatt
inkomstgruppemas nettoränteutgift blir mindre varit.hadeän den annars

visar skatteetfekten, vilken framräknadNästa kolumn under beaktan-är
schablonintäkt, marginalskatteeffektde och med normalt 47ärav en som

Såväl positiva negativa skatteeffekter ibeaktadeärprocent. som samman-
vägningen inom inkomstklass.resp.

Skatteeffekten stiger mycket snabbt stigande inkomster, vilketmed orsa-
kas starkt ökad belåning stigande inkomster.med inteDet tordeav en vara
alltför djärvt skillnaderna i skatteeffekt skillnader-är större änatt anta att

i marknadsvärde. Slutsatsen blir belåningsandelamadå stiger medattna
inkomst.ökande Skatteeffekten stiger från förunder 5 000 kronor hushåll

med inkomsternade lägsta till 000 föröver 15 kronor hushåll demedupp
högsta inkomsterna.

Skatteelfektens fördelning i ytterligare utjämningresulterar mellanen
hushållen. skillnad respektive inkoms-Den mellan hushåll med höga låga

tillbelöpte sig 40000 bruttoränteutgiftenöver kronor beakta-närter som
des, har krympt till skillnad mindre 25000 kronor,är än närnu en som

nettoränteutgift eftermätetalet skatteeffekt.är
Till ränteutgiften fogasden skall också övriga utgiftsposterrena som

direkt amorteringar, fastighetsskattbelastar småhusägama; drifts- ochoch
underhållsutgifter. Alla utgiftsslagen stiger inkomsten, uppvi-med ochtre

enhetligt amorteringarnapå detta sätt För kan vi dockmönster.ettsar
denna,tendens andel bruttoräntoma, mednotera att avtaren som av

stigande ränteutgifter, dvs. med stigande inkomster. Vidare vi attser
fastighetsskatten inte stiger i lika hög takt forgäller bruttoräntor-som ex.

indicium belåningsgradenånyo på stiger tilltagandeDet är medett attna.
eftersom fastighetsskatten fixinkomster, andel taxeringsvär-utgör en av

framgår Bent-Detta vilket i sindet, bör husensmätare på marknadsvärde. Attav tur vara en1989,zel-Turner, rap- höginkomsttagarna ibor hus låginkomsttagama, sig istörre än avspeglartill Spardelega-port
drifts- underhållsutgiftemas fördelningoch mellan inkomstgruppema. Be-tionen.
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loppet stiger från cirka 12000 kronor för låginkomsttagarnaår till cirkaper
18000 förkronor höginkomsttagama.

Ytterligare justering behöver dock för vi fågöras, skall mellanatten en
upplåtelseformer jämförbar nettobostadsutgift. justeringDenna utgörs av

minskning med bostadsbidraget.en
Bostadsbidraget starktär avtagande med stigande inkomster. Det bör

dock det i inkomstklassemaäven de högsta finns hushållnoteras att som
får bostadsbidrag. Delvis kan det KBT i vissa kommuner kanvara som ges
oberoende inkomstens storlek, delvis eftersläpningar skilda slag. Detav av
bör också bostadsbidragen i allmänhet jämförtär små, mednoteras att
räntebidragen skatteetfektema.och

Nettobostadsutgiften, efter avdrag för bostadsbidrag, återges i sistaden
kolumnen i tabell 2.6.

Beskrivningen bostadsutgiftens delkomponenter i bostadsrättssek-av
får delvis uppläggning beskrivningen förän småhustorn meden annan

äganderätt. Bostadsrättsinnehavaren nämligen blandningmöter ut-en av
gifter till föreningen i form avgifter, i sig inbegriper kapitalutgifterav som

drifts-och och underhållsutgifter, särskildaoch privata utgifter, bl. a.
kapitalutgifter för finansieringentäcka insatsen.att av

Avgiften till bostadsrättsföreningen varierar förväntatpå med hus-sätt
hållens inkomster: från knappt 16000 förkronor de tillsämst ställda över
24000 förkronor de bäst ställda tabell Genomsnittet2.7. cirka 18000är
kronor år.per

Tabell 2.7. Bostadsutgiftenssammansättningi bostadsrätt, kr/ár

Drifts-
och Netto-

Privat Privat under- Bos- bos-
Disponibel Skatte-ränte- hålls- tads- tads- Ränte-amor-
inkomst Avgift utgift effekt tering utgift bidrag utgift bidrag

0- 50 tkr 15751 662 220 366 374 7999 8934 4458
50- 90 tkr 91715 475 209 194 368 0243 13722 6224
90-ll0tkr 17121 732 340 291 456 1161 17098 6093
110-130 tkr 18226 1580 749 724 358 488 19651 6267
130- 150tkr 20013 2222 981 691 505 896 21554 8933
150-170 tkr 21028 1414 646 812 614 237 22984 9386
170- 190tkr 22042 1201 569 660 633 133 23834 11045
l90-210tkr 22276 3274 1553 2084 892 57 26915 12508
210- tkr 24391 8267 3828 2759 1579 4 33064 13112

Totalt 18455 1587 735 677 539 1664 18858 7223

privata ränteutgiften ränteutgifter bostadsrättsinne-Den gäller de som
havaren upptagits för finansiera insatsen.har på de lån Dessaattsom
utgifter visar vilket naturligtoregelbundet med beaktandemönster, ärett

skillnader existerar ide mellan de hushåll bor bostads-storaav som som
nyinflyttade egeninsats,rättssektorn: hushåll med hög högt belånad, och

äldre obefintliga privatakvarboende hushåll med små eller lån.
finns skatteeñekt, i skatteminskningPå dessa lån består denen som som

bostadsrättsinnehavaren får följd de ränteavdrag denne gör motsom en av
sina inkomster. Till skillnad från finns inteäganderätt det någon schablon-
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Skatteeffekten därför iliknande för deintäkt eller bostadsrätt. kommer att
°/0 ränteutgiftensflesta fall 47 storlek.utgöra av

ränteutgifterna.Amorteringarna till insatsen följer ipå lånen draggrova
tredjedelBeloppsmässigt de de hushållensså utgörär stora att enpass av

kapitalutgifter för Drifts- underhållsutgiftema,privata bostaden. och som
fall definieras privata i föri åtaganden, regel små. Endastdetta ärsom

inkomster utgifter betydelse.hushåll med har dessa någonstora
skatteetfek-avgifter, privata ränteutgifter minskad medSumman av

drifts- underhållsutgifter bildarprivata amorteringar och ochten, en
högin-nettobostadsutgift bostadsbidrag. Skillnaderna mellan låg- ochutan

jämfört avgift tillökat, med skillnaderna i bostads-komsttagama har nu
skillnaden i bostadsutgifträttsföreningen. absoluta tal 17000 kronorI är

avgiftsskillnad.jämföra med 9 000 kronor iatt
bostadsbidragen medför skillnadernaJusteringen med beaktande attav

Eftersom progressiva,ytterligare. bostadsbidragen starktökar är ut-men
till typisktmed relativt små belopp de hushåll bebor bostadsrätts-går som
förändringen bli måttlig.lägenhetema, kommer dock att

räntebidragets subvention,2.7 också storlek. DetI tabell äranges en
avgiften till bostadsrättsföreningen varit ivilken hade större motsva-utan

fördelningsef-Anmärkningsvärt den starka negativarande grad. mycketär
från ifekt räntebidraget har. ökar 4000 kronor år den lägstaDet persom

cirka i inkomstklassema.inkomstklassen till 13000 kronor de två högsta
höginkomsttagama i oproportionerligttroliga förklaringen högDen är att

inflödei fastigheter undergrad bor och ombyggda det ettmotsvararny- -
jämförelsevis tillinkomster sektorn.år hushåll med högasenare av

Beskrivning för enklare Antalet delkomponenterhyresrätt är göra. äratt
finns kapitalutgifter ifå, eftersom inte privata beakta hyres-det några att

ingår variablema drifts-tabell 2.8 hyra, och underhållsut-rättssektom. I
gift, bostadsbidrag räntebidrag. första bildar tillsammans varia-och De tre

nettobostadsutgift.beln

kr/ársammansättningi hyresrätt,2.8. BostadsutgiftensTabell

Drifts-
Netto-och

Bos- bos-under-
tads- tads- Ränte-hålls-Disponibel

utgift bidragutgift bidraginkomst Hyra

10907 8136 501019012 300-50tkr
14837 4742399218756 6050- 90 tkr

50281869721198 107 260990-110tkr
20999 6109286823764 103110- 130tkr
23240 6485142 131024408130- 150tkr

7054682 2387124433 121150- 170tkr
7076110 406 26175190 26472170- tkr

69 28192 890428103 157190-210tkr
74130326 830459 178 114210- tkr

664 18523 56849121755 1Totalt

vilket lägenheterna är störrestiger med inkomsten,Hyran motsvarar att
köpkraft ochvilket i sin både på ökandekvalité, beroroch bättre turav
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funktion inkomstnivån.skiftande hushållssammansättning Hy-som en av
i inkomstklassenstiger från cirka 18000 kronor den lägstaårran per upp

till i inkomstklassen.cirka 30 000 kronor den högsta
informationdrifts- underhållsutgift innehåller hus-Kolumnen och om

varieraregeninsatser. Beloppen mellan 56 och 178 kronor år,hållens per
hyresgästema.:vilket egenaktivitetenantyder mycket låg blandäratt

för beräkningen nettobostadsutgiften därför för-Postens betydelse ärav
sumbar.

betydelsefullt i inkomstklassema, forBostadsbidraget mycket lägreär de
stigande inkomster. försvinner emellertid inte:sedan med Helt detatt avta

från 5000 i den lägsta inkomstklassenhögsta värde på kronor årett per
minskar till 300 kronor i högsta inkomstklassen. Korrigeringendet den av

betydelsefull i inkomstklassemabostadsutgiften blir de lägsta där den
redan låg.är

kraftigt stigande inkomst. stigerRäntebidraget stiger relativt med Det
från i inkomstklassen till cirka3000 kronor år den lägsta 7000per upp

i inkomstklassema. kombina-kronor de två högsta Orsaken torde vara en
tion faktum inkomstdet hushåll med högre konsumerar störreatt yta,av

höginkomsttagare i ofta barnfamiljeroch hyresrätt tenderaräratt attsom
ibo statsbelånade hyreshus.nyare,

Redovisningen all ihär har hushållstyper sammanhang. Bo-ettavsett
stadsutgifterna varierar skilda hushållstyper.dock starkt mellan En orsak

naturligtvis olika hushållstyper olika behov bostadsutrymme.är haratt av
vid lika inkomstGenomgående gäller har hushåll barn lägreatt utan

bostadsutgifter hushåll med barn, och hushåll med två har högreän vuxna
bostadsutgifter familjemedlem. Samban-hushåll med endastän en vuxen

olikainkomsten varierar dock mellan upplåtelseformer.det med något
Äganderättssektorn visar stigande bostadsut-mönsterett monotontupp av
gifter stigande inkomster. De enda undantagen betydenhet berörmed av

fall bostadsutgifteni inkomstklassen; där kan i vissahushåll den lägsta
återfinns ipåfallande Samma stigande tendens hyresrätt, medanhög.vara

bostadsutgift inkomst i fram-sambandet mellan och bostadsrättssektorn
relativt departementsstencilen, 1989: 39, Studierstår l Dssvagt.som av

återfinns detaljerade beskrivningar.bostadssektorn, mer

2 dockSiffrorna bygger
uppgifter från BHU

meduppräknade1985,
inte uteslutetKPl. Det är

egenaktiviteten haratt
dessökat sedan genom

hyresgäststyrdadet
ökadeunderhållets

genomslag.
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3 förPrognoser bostadsmarknaden

Ekonomisk utveckling institutionellaoch
förutsättningar
Vi har valt arbeta med olika scenarier för denatt ekonomiskatre utveck-
lingen. Två dessa frånhämtas formellade förutsättningar för 1990 årsav
långtidsutredning. I intresseär för modellarbetet förtermer dennasom av
bilaga kan de karaktäriseras med två ökning i diponibel hushålls-procents
inkomst. Det vårt huvudalternativ.är Som alternativ med stark tillväxtett
användes 2,7 ökning i disponibel inkomst. Till skillnadprocents från de
centrala iantandena långtidsutredningen, där tillväxt på 1,3 procenten
bildar lågtillväxtaltemativ, utgår i stället frånett nolltillväxt ettsom
minimialternativ. Det skall inte uppfattas frånantagande sida,vårettsom

extremaltemativ,utan dessutom tämligenett välsnarare som som svarar
situationden rått under de fem årens ekonomiskamot utveck-senastesom

ling.
I kapitel skall huvudalternativetett kompletteras medsenare ett anta-

gande relativ prisförändring konsekvens tänkt skatte-om en som en av en
reform, där subventionsminskningar på bostadsmarknaden medverkar till

finansiera marginalskattesänkning.att en

Prognosmodellen
Allmän beskrivning

Förutom möjligheterna beskriva effekterna på hushållsstrukturenatt av
förändrade demografiska faktorer givna från befolkningsmodell,en ger
modellsystemet möjligheten till effekternaäven hushållsbildning-påatt se

förändrade inkomster och bostadspriser.en av
För bedömma den framtida bostadskonsumtionenatt och därmed beho-

nyproduktion bostäder krävs både förväntatvet överav av en prognos
antal hushåll och den bostadsefterfrågan den medför, beräk-samtsom en
ning hur det nuvarande bostadsbeståndet avgång kommerav attgenom
förändras i framtiden.

I den hushållsflödesmodellen beräknas hur sannolikheten ärstor atts.
individerna femårsperiodunder ändrar hushâllstillhörighet. Föränd-en
ringarna hushållstillhörigheten såväl demografisktär betingad,av ex.
födelsetal och dödsrisker, effekter den ekonomiska utvecklingen.som av
Utvecklingen hushållsinkomster och priser på bostäder faktorerärav som
dessutom efterfråganpåverkar på bostäder. En beräkning hurgörs denav
observerade förändringen hushållstillhörigheten till följdpåverkasav av
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relativpris.förändrade Iinkomstsutveckling och bostäders ett stegsenare
bostadsefterfrågan fördelat lä-hushållskategoris pårespektiveberäknas

genhetesstorlek.

övergångstalHushållsflödesmodellen -
hushållsflödesmo-utförts hjälp denmedharHushållsprognoserna av s.

tidigare skrifter Sei radhar dokumenteratsuppbyggnaddellen, envars
till år"Bostadsbyggandetför byggande", ellerPrognossystemex.

följande.innebär metodenkorthet2000". l
till hushållbamhushållförändring frånHushållens ettatt t.ex. ettvara

tillfrån tvåpersonshushåll med enbartbarn, ett treperso-utan ett vuxna
frånövergångarbetraktas i detta sammanhangbamhushåll etc ensomners

redan kända övergång-till modellen användshushållskategori Ien annan.
bostadsräkningamaochhushållskategorier, baserade på Folk-mellanar

reflekteras iförändrade detbeteende, såsom1985. Hushållens1980 och
bild hushålls-för tänkbarövergångsmatris, används överdenna att ge en

2000.strukturen år
Övergångstalen betraktashushållskategori tillfrån somannanenen

början förändratsvid periodens harviss hushållstypsannolikheten att en
övergångstalMed dessafem årtill hushållstyp somsenare.en annan

prognosti-befolkningsprognos,tillsammans med SCB°sutgångspunkt och
möjlighetenhushåll. Modellenhushållsåväl antalet typen gersom avseras

födelse- och dödstalskilda åldersstrukturer,studera inverkanatt av ex.
utvandring.olika nivåer in- ochhushållsbildningen liksompå av

villkorochushållskategorierH

antalethushåll överframtida antalet görsdetbestämmaFör att en prognos
hushållskategori. Kategoriernarespektive ärhushållsföreståndare i en

individen,enskildeförknippade med, dels denkombination attributav
individen tillhör.hushålldetdels .

0-4,5-9,...; 80-efterklassificeras 18 åldersklasserlndividerna
hushållet harfler personer,hushållsstorlek l,2,3,4,5 och84,85- , om

ellerhushållsforeståndarehuruvida äreller inte mot-barn samt personen
Hushåll medindivider 15 år.underSom barn betraktassvarande eller

kategoriseras hushåll bam.barnhemmahörande utansomvuxna
i respektive hushållskate-individeruppskattning antaletModellens av

befolkningsprognos. Från dennaSCBskonsistent medgori är prognos
avlidna respektiveiutvandrarefödda, in- och antaleterhålles antalet samt

i kollek-boendeantaletfor prognosperioden.åldersklass Dessutom anges
börjanför femårsperiodensprivata såvälövriga hushålltivhushåll och som

överensstämmelsen befolkningsprognos uppnåsSCBsmeddess slut. ge-
lå-marginaler. Villkorenövergångsmatrisensvillkor förinföraattnom

värdentill givna värden. Dessarad- och kolumnssummornaser" delar av
omfattas Förutomvarje femårsperiodforexogent prognosen.avsomges

beräknade kolumnsum-restriktionema degivna verkar ävende exogent
femårsperiod.för nästkommanderadrestriktionermorna som
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Prognos

kända ochkolumnsummornaperioden 1980-85exempelvis ärFör ut-
hushållskategori 1985. Ii respektiveindividertrycker antalet prognosen

hushållskatego-"fastlåst för respektiveindividerfram till 1990 antaletär
fungerar1985början, kolumnsummornai periodens att somgenom

restriktioner. Tillsammans med deradrestriktioner, endogena exogena
omkalkyleringforradrestriktionerna grundliggerrestriktionerna, som en

omformasrestriktionernafor givnaövergångsmatrisen. deInom ramenav
numeriskhjälpkategorierna så de medmellanövergångama att av en

i dengivna restriktionerna. Kolumnsummomatill demetod summerar
prognostiserade antaletövergångsmatrisen uttrycker detberäknadenya

peri-nästkommandehushållskategori 1990. Förindivider i respektive år
åldersframsk-Samtidigt skerberäkningarna på analogt sätt.oder sker en

blir fem äldre.befolkningen årrivning for respektive åldersklass, så att
1980-85, denmed övergångstalen1990 beräknasHushållsstrukturen år

befolkningsprognosbefolkningsutvecklingen 1986-88 och SCBsverkliga
för perioden 1989-90.

Härledning övergångsmatrisav ny
hushållsbildningen. Eneffekter påbefolkningeni ävenFörändringar ger

effekter tillväx-direkta påinvandring fårbefolkningsökning t.ex.genom
åldringamaoch ärlängrebefolkningen leverOmhushåll.antaletten av

vidmakthål-hushålletableradedelsinnebär detta,friskare tidigare, attän
boendefor-kollektivaochåldringar i långvårdantaletdelsles längre, att

Även betydelsefull föri sigbefolkningsstrukturen kanminskar. varamer
hushållsbildningen.

demografiskasåvälresultatövergångstalen ärobserveradeDe ett somav
sambandetstudierEnligt tidigareforändringsfaktorer.ekonomiska om

höjdautvecklingekonomisk konstaterashushållsbildning och attmellan
bostadsefterfrågan,hushållsbildningen och därmedstimulerarinkomster

viriktning. Omiverkarrelativpris på bostäderstigande motsattmedan ett
varit1980-1985periodeninkomstutvecklingen under enattt.ex. antar

hushållsutveck-lika, vikan ävenfaktiska, allt attden antaän annatannan
övergångstalen,observeradebasis devarit Pålingen skulle ett avannan.

övergångsmatris härledas.kan en ny
varit1980-85periodeninkomstutvecklingen underpris- ochTrots att

tillligger170000. näraDetvuxit medhushåll närmareantaletlåg har
speciellamed dendemografiska faktorerna,dehands att ung-att antaga

period nedan harsei dennauppstår slutetdomspuckeleffekten avsom
faktorernaekonomiskadehushållsbildningeneffekt änpåhaft starkareen

1980- 1985.for perioden
hushållsstruktur över-kändhushållsantal ochkäntMed anpassasett en

återspegla över-förhushållskategoriema annatettmellan attgångama
användshushållsflödesmodellenmodifierad formgångsbeteende. En av

hushållsflödes-forLiksomövergångsbeteendet.härleda detforhär att nya
övergångsmatrisenanpassingfor sådanutgångspunktenmodellen är en

formihushållsstrukturenhushåll ochAntalet1980-85. exogenaavges

3 l9-924
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innehåller radhushållsllödesmodellen,liksommodell,villkor. Denna en
ellerbamhushåll kan ha barnendastvillkor attsjälvklara attt.ex.som

relationernavillkor reglerarhushåll,inte bildar ävenbarn sommenegna
hushållsföreståndare i tvåpersons-hushållskategoriema. Antaletmellan ett

ickeantaletnaturligt detsammabarn måstehushåll utan somvaranog
övergångsma-hushåll. Den härleddaihushållsföreståndare typsamma av

förhushållsflödesmodelleniutgångspunkttrisen används attsomsenare
förutsättning-förändradehushållsutvecklingen med degöra prognoser om

arna.

efterfiågeinriktninghushållensModell över

Förändringar ieventuellaantalet hushåll ochöverFörutom prognosen
bostadsefterfråganhushållensvi hurönskar ävenhushållsstrukturen veta

inkomst- ochVi vill hurlägenhetsstorlek. dessutomsigFördelar på veta
frågorförsöker påefterfrågan Modellenpriskänslig är.denna svara av

efterfrågan lägenheterpåhushållensmycket kommer attHur storatypen:
efterfrågan lägen-på småökar Hur mycket kommerstiga inkomstenom

efterfrågein-stiger Hushållensrelativpriset bostäderpåökaheter att om
bostadräk-statistik från Folk- ochtillgängligriktning påbaseras senast

alternativa förändringarfördelning justerasningen 1985. Denna avav
prognosperioden.prisutvecklingen underinkomst- och

Hushållsutveckling
Befolkningsutveckling

jämfö-invånare, vilket skalltill miljoneruppgick 1988 8,46Befolkningen
Tillväxttaktenmiljoner.7.5folkmängden knapptmed år 1960 då varras

1965-70 ökadefemUnder de årensärskilt under 1960-talet.storvar
haftvi80-talet har4%. Under delenbefolkningen drygt störremed enav

befolkningen med1985 ökadebefolkningstillväxt. Mellan år 1980 ochlåg
%.0,5endast

folkmängden 2000ârbefolkningsprognos beräknasSCB°sI senaste upp-
befolkningsökning på knapptinvånare. Dettatill 8.79 miljoner ärgå en

befolkningstillväxten4% år. Prognosen kommerunder ll att attanger
för bli1990-talets början slutetstarkast under någotatt mot svagare.vara

1990-befolkningsökning undersnabbareförväntaVi kan således oss en
medellivslängdengenomsnittliga under 1980-taletdentalet än attp. a.

stiga framförallt högförväntaskvinnorochhosbåde män enavmen
får elfekter på antaletvilka bådabörjan,invandring 1990-taletsunder
födda öka underförväntas antalet barnVisserligeni framtiden.hushåll
reproduktion.utsträckning för full Progno-tillräckliginte iperioden, men

befolkningsprognos, där1986sig från års1989 skiljer avsevärtfrånsen
fram år 2000.100000 till Dettamed endastbefolkningen förväntades öka

hushållsprogno-tidigare gjordavid jämförelse medi minnethållabör man
lägenhetsefterfrågan.kopplade överdärmedoch prognoserser
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Invandring

invandringen har sedan 1983 ökat varje år, den 1988 tilluppgår 51 100,
och har därmed nått nivå tidigare endast överskridits 1969 ochen som
1970 i samband med hög arbetskraftsinvandring från Finland och Syd-

Utvandringen har sedan 1983 varit relativt konstant, varföreuropa. netto-
invandringen förändringökat. Denna sammanhänger med invandring-att

ändrat karaktär. Enligt tidigare erfarenheter har invandringhög efteren
några följtsår relativt hög utvandring, återflyttning.dvs. Under 1980-av
talet har invandringendock i ökad utsträckning bestått asylinvandring,av
och asylinvandrama 40%utgör alla invandrare. Dessa asyl- ellernu ca av
flyktinginvandrare ingethar land återvända till, vilket medför detatt att
tidigare observerade sambandet mellan invandring och utvandring för-
ändrats.

Asylinvandringcn främstsker från länder i Asien och Sydamerika. Un-
der treårsperiod har utvandringen totalt uppgått tillsenaste 50ca av
invandringen. För utbytet med länder utanför Asien och Sydamerika kan

utvandringen uppgått til 80 °/o invandringen,noteras att medan motsva-av
rande förandel länder i Asien och Sydamerika endast °/o.8är I absoluta tal
innebär detta nettoinvandring under treårsperiod 49000senasteen av

från Asien/Sydamerika, och 18000 från världenspersoner av personer
övriga länder.

Aktuella uppgifter 1988 visar invandring på 00051 varav 20000en ca
asylinvandrare, utvandring på 21 000 och sålunda invandrings-etten ca

kring 30000. Enligt invandrarverkets bedömningnetto kommer asyl-
invandringen öka de åren, förnärmaste 1993 tilluppgå 29000.att latt ca
befolkningsprognosens huvudaltemativ förutsätts avtagande invand-en
ring till år 2000, nivåndå 36 000.är Utvandringen konstantantas vara
under perioden, med 25 000 utvandrare årligen. Nettoinvandringen skulle
därmed till nivå på 11000 2000, jämförasår medavta dagensatten ca
30000.

Mot bakgrund beskrivna förändringar i den utrikes omflytt-av ovan
ningens nivå och struktur kommer beräkningsaltemativ därett prövas,att
1990 års prognostiserade nettoinvandring enligt befolkningsprognosen an-

konstant fram till år 2000.tas vara

Hushållstillväxt

Hushållstillväxten under de decennierna har varit betydligt krafti-senaste
befolkningsförändringen.än periodenUnder 1965 till 1970 ökadegare

antalet hushåll kraftigt,mycket med 10%,närmare dvs drygt 54000 hus-
håll år. utveckling fortsatteDenna sedan under 1970-talets första år.per
Under 1980-talet har tillväxten minskat till 34000utgöra hushåll iatt ca
genomsnitt Hushållstillväxten,år. främst den under 1960-talet, förkla-per

till del ökande folkmängd, medan tillväxten efterstor 1970 ärras av en en
effekt förändrad hushållsbildning.av en

Tendensen antalet hushåll minskar och antaletatt stora småhushåll
Ökningenökar, har kraftigt förstärkts under år. antalet småhus-senare av

håll elfektär ökad livslängd, även bättre ekonomiskaen av men av
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förutsättningar utsträckning tidi-möjliggör ensamboende i större änsom
individualiseringsprocess iresultat allmänDet är även ettgare. av en

Familjen inte försäkring trygghet,samhället. har betydelsesamma som av
Offentliga förmedlar idag detta stöd Andersson,vård och omsorg. organ

organisation1984. Familjens roll beskyddande och riskspridande harsom
sina föräldrar-lämnatdärför 1980-talet har ungdomarreducerats. Under

tillsammans medför bilda hushåll, vilkethem i allt tidigare åldrar att egna
kontinuerligseparationer, givit antal hushåll ochökat antal ökatett ett en

genomsnittliga 1989.minskning den hushållsstorleken Lundgren,av

1960- 1985i tusentalgenomsnittlig hushållsstorlekpåHushållen fördelade storleksklasserTabell 3.1. samt

GenomsnittligTotaltHushållsstorlekPeriod
hushållsstorlek3 4 52l +

pers pers perspers pers
2.9453 338 2581702 5661960 522

777 2.8585 479 323 2620 7701965
2.6497 289 3050903 5901970 771

234 3322 2.5562 504997 10251975
220 3498 2.41090 525 5151980 148l

3670 2.3498 493 2031325 1511985 1
Förändring

% -4.4% 19518.8% °/0 3.4°/o 5.79.760-65
10.5%0.9% % 27324.4% 17.3% 3.865-70 -1.4% 19.0% 27513.5% %29.3% -4.770-75 --6.6% 2.2°/0 -6.0°/o 17315.1% 63%75-80

-7.7%5.6% -5.1% -4.3°/o 17215.4%80-85

Källa: Statistiska centralbyrån

kraftigt sedan 1960 se tabel-Antalet enpersonshushåll har ökat mycket
Ävenfördubblats under 25 år. tvåpersonshushål-len ovan. De har änmer

minskat 1970-talet.trepersonshushållen sedan Delen har ökat, medan
°/0fem minskat med 40 sedan århushållen, och harstörre,stora personer

Även minskatfyrapersonshushåll har under 1970-ta1et. Des-1960. antalet
till förskjutningar iförändringar lett betydande hushållsstrukturen.harsa

ÄndradDiagram 3.2. fördelning hushållsstorlekar 1960-1985av

i
l
l

1985l l 1980
9701l

19605+41 2 pers3 persperspers pers
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Ungefär 20% hushåll 1960 vilket skallalla bestod ensamboende,av av
Samtidigt frånjämföras 36 °/0 1985. har de hushållen reduceratsmed stora

samtliga till 5%13% hushåll 1960 endast 1985.att vara av
Även emellertidförändringar hushållsstrukturen är ärstoraavom

inte varitstabila tiden, hushållen harhushållen dvsmånga över utsattaav
för förändringar. Om betraktar hushållen underför, relevanta,oss

finner stabila.vi enpersonshushållen mycketperioden 1980- 1985 äratt
hushållsformema tillsammansde med tvåperso-de här betraktade ärAv

stabila Bamhushållen ärnershushåll barn de natur-mestutan grupperna.
flyttar från föräldrarhemmet.instabila, grund barnligt bl. på attmer a. av

instabilare de. Blandbarn destohushållen med är, ärJu större vuxna
°/0endast 2fempersonshushållen medlemmar 15 år detmed övervuxna var

femårsperioden.inte förändrats underhadesom
1980 inte förändrats under60% alla enpersonshushåll hadeDrygt av

icke obetydlig bestårperioden fram till 1985. En del dessa hushåll avav
Ungefär % döds-12 enpersonshushållen upplösesäldre genomavpersoner.

bildarförsvinner flyttar ochfall. Lika många attgenom personer samman
bildats tidsperioden hartvåpersonshushåll. Enpersonshushåll undersom

uppkommit upplöses.till °/0 tvåpersonshushåll En20 storatt annangenom
enpersonshushållen ungdomar lämnatnytillkommen bland är somgrupp

föräldrarhushållet.
ochsammanfattningsvis den tillväxtenhögaMan kan säga att av en

individereffekt antal nytillkommnatvåpersonshushållen är stortetten av
stabilitet,resultat hög dvsfrån andra hushållstyper. Det är även ett enav

hushållsformer förhållande-till andraantalet övergår äratt personer som
liten.vis

ungdomspuckelns förstabörjan framträderUnder l980-talet denav s.
ökningkulminerade i mitten l980-talet. Dennafas, sedan avsom av

elfekt bamafödan-i hushållsbildande åldrar detungdomar är storaaven
ökningen hushållmitten 1960-talet. antaletunder Dendet stora avav

period kan till del förklaras den ungdomspuc-under denna stor att s.av
hushållsbildandehöjdpunkt. isin Antalet ungdomar denkeln här når

vilket jämföras-25 till omkring 950 000, skallåldersgruppen 18 år uppgår
i perioden före900000 1980.med ca

utvecklingInstitutionsboendets
utanförbefolkningen befinner sig alltid viss andel deden totalaAv en

viktig i deordinära bostadshushållen. En del denna utgör personer,grupp
invente-hemvist institution. Enligtfrämst sin på någonäldre, har ensom

ivistades 107000utförd socialstyrelsen nov. 1985ring personercaav
i psykiat-i långtidssjukvård elleräldre på ålderdomshem,åldern 65 år eller

% återfanns inom ålderdomshem ochdessa ca 90risk vård. Merparten av
ålderspensionärer innebär dettatill helalångvård. Relaterat attgruppen

vistades varaktigt6,6% i 65 eller äldre bodde elleråldern årpersonernaav
vistasi långtidssjukvård. Andelen på dessaålderdomshem ellerpå som

förnaturligen och 80 år eller äldreinstitutioner med åldern,ökar gruppen
21%.uppgick tillden drygt



39

För hushållsprognosen erfordras bedömning framtidaden befolk-en av
ningens fördelning på bostads- ickebostadshushåll,och och därvid har den
äldre befolkningens storlek situationoch icke oväsentlig betydelse.en
Förhållandet de högre åldersgruppema öka iatt väntas såväl absoluta som
relativa tal, den sk ålderselfekten, påverkar institutionsboendet i höjande
riktning. Denna utveckling motverkas dock förbättringarsåväl i deav
äldres hälsoläge den förändringenpågående samhällets äldre-som av av
omsorg.

totalaDet antalet i åldern 65 år eller 2000väntas år uppgåpersoner mer
till miljoner, vilket i1,5 innebär oförändrat antal jämfört medstort sett ett
dagens. kategori återfinnsInom denna förändringar i olikadock riktning-

Enligt befolkningsprognosen åldersgruppen 65-79 minska,årantasar.
medan den vårdkrävande 80 år och äldre öka med överantasmer gruppen
30%.

De äldres vitalitet förbättrashälsa och kontinuerligt. Enligt vad som
brukar kallas den medicinska åldersparadoxen innebäraskulle detta ökad
livslängd, och sjuklighet.därmed ökad Sjukligheten förskjuts dock allt
högre i för varjeåldrarna, och enskild åldersgrupp kontinuer-ettupp anses
ligt förbättrat hälsoläge realitet. utvecklingDenna medför ettvara en
relativt lägre vårdbehov hos den befolkningen.äldresett

förhållandeEtt reduceraväntas behovet insti-annat permanentsom av
tutionsvård den pågående omstruktureringenär äldreomsorgen. Dennaav
innebär bl. utbyggnad den sociala hemtjänsten förändringarocha. av
inom primärvården. Omsorgen kommer därmed innefatta traditionellatt
hjälp i hemmet, tillgång till vissdagcentraler med social service, utökad
färdtjänst till sig visststöd närstående åtar omsorgsarbete. Inomsamt som
primärvården möjligheterna till sjukvård iutökas hemmet tilloch dag-
sjukvård. Beträffande de äldres bostäder skall dessa till behovetanpassas

hemservice, därvidoch såväl individuellprövas anpassning befint-av av
liga bostäder utveckling bostadsforrner servicelägenhe-som av nyare ex.

och gruppboende. successiva förskjutningDenna insatser i hem-ter mot
bör sammanfattningsvis medföra andelen äldremet att permanentsom

vistas institutionpå kommer att avta.
Vilken omfattning kommer behovet institutionsboendedå ha årattav

2000 Nedan skisseras alternativa utvecklingar. Vid beräkningarna hartre
utvecklingen vistelse på ålderdomshem respektive i långtidssjukvårdav
behandlats och dessutom har två ålderskategorier 65 79 årseparat, samt-
80 år och äldre särskiljts. redovisasResultatet dock uppdelning påutan
åldersgrupp och institutionstyp, och sålunda hela 65 elleråravser gruppen
äldre vistas institution.påsom

Tabell 3.2. Andel befolkningen 65 år eller äldre på institutionborav som

1987 2000

Alt l Alt 2 Alt 3
Ålder
65-79år 2,2% 2,2% 1,5% 1,1%
80- år 19,3% 19,3% 12,9% 5,0%
Tot 65- år 6,0% 7,3% 4,9% 2,1%
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förkan observerasvårdbenägenhetinnebär denAlternativ 1 att som
institution,bor pårespektive åldersgruppinomandel1987, dvs den som

perioden.oförändrad underförblir
årligen medvårdbenägenhetenAlternativ förutsätter2 avtaratt en

1987förändringen 1977-genomsnittligadenmotsvararprocentsats som
långtids-1980-1987 vad gällerålderdomshem ochvistelse påvad gäller

inne-vårdbenägenhetdegressivt avtagandeantagandevård. Detta om en
förperioden,i börjanrelativt snabbt attbenägenhetenbär avtaratt av

planasedan ut.
tidigareobserveradealternativ denpåliksomAlternativ 3 grundas,
lineärt,fallerantagits vårdbenägenhetenhar dockutvecklingen. Här att

observeradefallitgenomsnittligt under dentakt denioch somsamma
perioden.

i långtidssjukvårdellerålderdomshemantalet äldre påtotalaDet upp-
utvecklingen framalternativen förolikaEnligt detill 90 000.gick 1987 ca

alternativ 2110000,ökning till totaltalternativskulle ltill år 2000 ge en
minskning till 32000 äldrealternativ 374000 ochminskning till enen

institutionsboende.
respektiveinominstitutionsboendeandelenalternativ ll antas att

insti-förutsätterperioden.oförändrad under Dettaförblir attåldersgrupp
hälsolä-kontinuerligt förbättradeförblir opåverkat dettutionsboendet av

före-vilketomstruktureringen inom äldreomsorgen,beskrivnaoch denget
troligt.faller mindre

innebäraalternativ 3 skulleenligttrendframskrivningen attlineäraDen
boendettredjedelar,med tvåreduceradesinstitutionsboende attandelen

tio ochinom mindre år,änskulle upphöra attålderdomshem heltpå
tredjedel.medreduceradeslångtidssjukvårdiantaletantalet enpersoner

avveckling institu-börförändrad äldreomsorgförEnligt planerna avenen
avvecklingtill boende. Endemed hänsynochtionsplatser ske storvarsamt

princip.uttaladesvårligen förenas med dennaalternativ 3 kanenligt
vidtillämpats bedöm-alternativ 2harsagdabakgrund detMot ovanav

ickebo-fördelning bostads- ochpåbefolkningensframtidadenningen av
vårdbenägenheteninnebäralternativ avta,antasstadshushåll. Detta att

trendframskrivningenlineäradrastisk takt vad denmindre äni ger.men
alternativetenligt det valdainstitution avtabor påAntalet äldre antassom
förändring ligger2000, och dennatill 7400090000 årfrån dagens caca

i hus-ickebostadshushållantaletnedjusteringenförtill grundsålunda av
hållsprognosen.

Hushållsprognosen
antagandenEkonomiska

genomsnittliginnefattarhushållsprognosemaHuvudaltemativet bland en
oföränd-2,0% ochårpådisponibla inkomster etthushållensökning perav

huvudaltemativettillkomplementSomrelativpris bostäder.på presen-rat
°/o år.2,7inkomstökning påprognosaltemativ med peräven ett enteras

oförändradenolltillväxtaltemativ, dvs.även ettDessutom presenteras
vilkaantydabostadspriser. Föroförändrade attochhushållsinkomster
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få, ävenbostadssubventionerna kan presenterasminskningeffekter aven
och1,5°/0 årgenomsnittirelativprisstegring påmed enperprognoser

kapitel 4.huvudaltemativet seenligtinkomstökning
bostadsefterfråganinvandring påhögeffektemautrönaFör att enav

medinte konsistentalternativ ärDettasådanävenpresenteras prognos.en
framtill årnettoinvandringförutsätterbefolkningsprognos, attSCBs utan

nivå.prognostiserade1990 årsstorlek2000 är somsammaav

fram till år 2000Hushållsbildning

mel-hushållsövergångamakändadeärförUtgångspunkten prognoserna
1986-88 ochperiodenunderBefolkningsutvecklingen1980-1985.lan

i Där-denföljaktligen ingåroch1989 kändärdelar prognosen.stora av
efter 1985.harhushållsförändringar ägtdeinget rumsomemot vet om

inkomstökning, innebär2,0%alternativ att anta-1Huvudprognosen,
tillväxtengenomsnittliga2000. Denmiljoner år4.26tillhushåll ökarlet
år. Dennahushåll25 000till drygtuppgår2000perioden 1990-under per

antalettillväxtenjämförelse medilågbetraktastillväxttakt måste avsom
mittfrån 1960-taletstillväxtenhögadentidigare år,hushåll under t.ex.

hushållsbildningen1985-90 beräknasperiodenframåt. Under10 åroch
67000medantalet hushållhuvudaltemativet ökarEnligtsärskilt hög.vara

ungdomspuckeln under dennaeffekt denår. Detta är att s.avenper
nivå.sin högstaperiod når

2,7% år.inkomstutveckling påomfattar högalternativandra perEtt en
underlikainte högdockalternativ hög,äri dettaTillväxttakten som

inkomstutveckling pekarhögsådanMed1970-talet.början progno-enav
1990-2000.periodenunderhushåll år29000ökningpå percaavsen en

hushåll.milj.i 4.372000resulterar årDetta
relativpriserbostädemasinkomster ochnolltillväxtsalternativet ärI

alternativtredjesituation. Dettajämfört med dagensoförändrade enger
prognosaltemativen.föregåendede tvåhushållstillväxt änbetydligt lägre

underår19000i genomsnitt öka medförväntashushållAntalet pe-per
hushållstillväxtenär star-iLiksom1990-2000.rioden ovanprognoserna

i dess slutbörjan, föri periodens avta.kast att
tillfram år20000 årpåinvandringsnettohögtkanTilläggas peratt ett ca
hög-Enligt dettahushåll.flerbefolkning ävenstörre2000 engenomger

jämförel-iinvånare000med 45befolkningeninvandringalternativ ökar ca
ovanståendejämförelse med demedelaltemativ. Vid treSCBsmed ense

hushåll.000ungefär 25ökning påinnebär detta enprognoserna
hushållsig påfördelarenligt dehushållstillväxten treHur prognoserna

genomsnittliga hus-Dennedan.tabellernaframgårstorlekarolika avav
1960 harminskat. Sedan årtidmycket långsedanharhållsstorleken

till 2,9uppgick dågenomsnitt. Deni3underhushållsstorleken legat
prognosalternativSamtliga2,27 1985.sjunka till årför sedanattpersoner,
hushållsstorleken.genomsnittligasänkning denytterligarepekar mot av

2,0sjunka till drygthushållsstorlekenhuvudaltemativet kommer attEnligt
genomsnittligpåhöginkomstaltemativet pekarI enprognosenpersoner.

nolltillväxtalternativet" beräk-imedan det1,9,drygthushållsstorlek på
2,15ligga på personer.nas



42

3.3.Tabell hushåll årAntal 1985och enligt år 2000 enligt prognosalternativ1-3 i tusentalprognos
Period Hushållsstorlek Totalt Genomsnittlig

1 2 3 4 5 hushålls-+
storlekpers pers pers pers pers

År 1985 1325 1151 498 493 203 3670 2.27
År 2000
enligt:

Alt 1 9061 3291 436 433 146 4251 2.01
Alt 2 2036 1359 405 415 144 4361 1.95
Alt 3 1538 1231 533 483 186 3962 2.15

Den genomgående tendensen i samtliga kraftig tillväxt iärprognoser en
antalet enpersonshushåll och markant minskning de hushållen.storaen av
Skillnaden mellan de två sidanå 2,7 °/0inkomst-extrema prognoserna, ena
ökning sidanoch å andra ingen inkomstförändring alls, är närmare

fler400000 hushåll år 2000 i det förstnämnda fallet.

Tabell 3.4. Hushállsförändringar perioden 1976-85 enligt 1-3 församt prognos
perioden1986- 1990 1991-2000och i tusental

Period Hushållsstorlek Totalt
2 31 4 5+

pers pers pers pers pers
Faktisk diff. 976-85l

328 126 -64 -31 348-ll
diff.Beräknad 1986-90

Alt 1 333 125 -55 -48 -36 319
2Alt 429 162 -83 -63 -48 397

Alt3 65 18 30 7 4 102- -
Förändring 1991-00

Alt 2481 53 7 -12 -21 262-2Alt 284 46 10 15 11 294- - -Alt3 140 62 3 -135 192-

Skillnaden olika skillnad imellan de hushålls-är ävenprognoserna en
tillväxten istruktur. höga enpersonshushåll alternativ 2Den ävenav ger

förskjutning i hushållsstrukturen så andelen enpersonshushâllatten upp-
till knappt hälften 2000. Prognosalternativet medgår alla hushåll årav

ingen ökning inkomsten, nolltillväxtsaltemativet, sigdet skiljerav s.
marginellt från hushållsfördelningenendast år 1985.

Diagrammet visar vilka Förändringar i relativa fördel-nedan hushållens
ning inträffat. visas tydligthetDet med all hur de hushållensstorasom
andelar stadigt minskat. Andelsmässigt varithar har tvåpersonshushållen
någorlunda stabila. Enpersonshushållen kraftigt, speciellthar ökat mycket

l970-talet.under
diagrammet finns förändringI huvudprognosens beräknade deäven av

olika hushållsstorlekama med. hittillsvarande utvecklingenDen kommer
enligt huvudaltemativet fortsätta. kraftigaste negativa förändring-Deatt

fyrapersonershushållen,sker bland och medan enpersonshushål-tre-arna
fortsätter i perioden -2000len öka, dock något lugnare takt under 1991att
tidigare.än
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samtligaigenomgående tendensSammanfattningsvis kan sägas att en
enpersonshushåll och bety-kraftig tillväxt antaletär enavenprognoser

effekt den demogra-hushållen. Detta ärminskning dedande stora en avav
nolltillväxtsalter-tydligast iperioden visasochutvecklingen underfiska

förstärks dennainkomstutvecklingprognosalternativen mednativet. l
periodenhushållstillväxten sker underytterligare. Den störstatendens

hushållsbil-iökning ungdomarföljd betydandefram 1990år avavsom en
åldrar.dande

Osäkerhet i prognoserna
befolk-SCBsindivider konsistent medantaletärhushållsprognosenI

finns i kommerdenna,antagandetosäkerheter ochningsprognos. De som
Hushållsförändringamafinnas i hushållsprognosen.naturligtvis även att

bostadsräkningama mellanfrånuppgifter Folk- ochfaktiskapåbaseras
efter 1985,hushållsutvecklingeningetVi1985. utan1980 och vet om

osäkerhe-fram till idag.hushållsutvecklingen Den störstamåste uppskatta
övergångssannolikheter-framtidadebedömningen hurligger dock iten av

utvecklingen.ekonomiskadenpåverkas avna

bostäderefterfrågan påHushållens

fram till århushållökning antaletvisat påharHushållsprognosen aven
mellanperioden 1991 -2000förändring underårligpå2000 och pekar en

Ökningen efterfrågade lägenheterantalethushåll.1900029000 och av
alternativaberoende på devariera,2000 kommer1991 ochmellan att

5°/o-7%, tabellen nedan.mellanantagandena, se
samtliga prognosalterna-sjunker ihushållsstorlekengenomsnittligaDen

framföralltsmåhushållen,fortsatt tillväxtinnebärtiv, vilket enper-aven
starkkombinerade effekterresultatsonshushållen. Detta är ett enavav

fortsattbefolkning ochförskjutning äldreinkomstökning, mot enenen
hushållsprognosen. Denungdomspuckeln seeffekt den senareav s.

Å inkomstökning-höjersidanprognosperiodens början.endast under ena
sidanhushållskategori, å andrainom varjebostadskonsumtionen menen

mind-efterfråganförändring övermedför hushållstrukturens motstyrsatt
lägenhetstyper.re

deobebodda lägenheter. Avinberäknasefterfrågan 1985årI s.
upplåtnaungefär lägenheter2/3 dessaobebodda lägenheter utgörs avav

dessapendlarlägenheter Restendvs.kyrkobokförd boende, etc. avutan
lägenheterlediga för uthyrning Dessareparation,lägenheter underär etc.

Till1985.bostadsräkningenenligt och190000, Folk-till drygtuppgår
bedömningframtida deadderasskall såldesnettobeståndet av s.en

2000.bostadsstocken årtotalaför erhålla denlägenheternaobebodda att
tilluppgåttbostadsräkningama har dessaFolk- ochEnligt de senaste

lägenheterna ävenobeboddabedömning de komkring 200 000. Vår är att s
nivå.tilluppgå dennafortsättning kommeri att
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9%.1990 Påperioden 1986- ärefterfrågeökningen undertotalaDen
6%. Enligt huvudal-efterfrågeökningen bli lägre,förväntas1990-talet ca

16%.från till 2000 medefterfrågan lägenheter 1986 årpåternativet ökar
bostäder med två ellerefterfrågeökningen förväntas skeDen största treav

rum.
finnerperioden 1991-2000efterfrågeökningen underOm betraktar

i jämförelse medefterfråganförskjutningar i har ägtbetydandeatt rum
efterfrågan1990 ökar på1986 ochperioden 1986-1990. Mellan åren

tioårsperio-efterfrågeökningen under°/0,med 23 medanenrumslägenheter
efterfrågani9%. Förändringarfram till 2000 lägre, endastden år är av

Framtill 1990 ökarårdenfyra eller större ärlägenheter med motsatta.rum
efterfrågan 1991därefter stiger mellan åren°/0,efterfrågan med 1,6endast

efterfrågeförändring på drygt%, vilkettill 7,2och 2000 motsvarar en
tabell 3.5 nedan.år,11000 lägenheter per se

prognosalternativ l-3 i tusentalLägenhetsefterfråganår 2000 enligt3.5.Tabell

Totaltmed antalLägenheter rum
2 3 41 +-

Efterfrågan
1524 367017264181985

Efter-
frågan år 2000

42511661562 2027Alt 1
43612081 16925872Alt

563 3962489 1910 1Alt 3
Efterfråge-
förändringar/år

-001991
25,54,8 9,5 11,2Alt 1

9,8 14,0 28,84,9Alt 2
18,611,7 2,74,0Alt 3

Förändring i °/0
1991 00- °/0 °/0% % 7 69 5Alt 1

%% 9°/0 7°/0 592Alt
°/0 °/o°/0 °/0 2 59 7Alt 3

perioderna 1986 1990 respek-efterfrågan mellan tvåFörändringen i de -
enpersonshushållenkraftig tillväxttive 1991 2000 resultatär ett avenav-
ungdomspuckeln.diskussion den l1986 och 1990 semellan s.ovan om

hushållstyp endasttillväxttakten för dennaefter 1990perioden är en
Visserligen minskar hushållen medtillväxttakten.tidigaretredjedel denav

följd inkomstökningeni ökarfler medlemmar antal,ochtre avmen som en
i perioden efter 1990.sin efterfrågan bostäderpå störrede kvarvarande

i samtliga prognosalternativ. Iefterfrågan skerförskjutning iDenna
genomsnittlig inkomstökning2,7°/0 år,prognosalternativ med ac-per

efterfrâgeökningen deytterligareförskjutning sådenna attcentueras av
i huvudalter-1991-2000,perioden något större änlägenheterna, ärstora

liten. innebärförskjutningen Detnolltillväxtalternativetnativet. ärI att
under 1990-taletviss efterfrågeökning de lägenheternadet sker storaaven

ökningen liten. Istället kanprognosalternativ,i detta äräven att manmen
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efterfrågeökningförvänta sig förhållandevis bostäderstörre med tvåaven
följd oförändrad inkomst-lägenheteroch än storatre av som en av enrum,

utveckling.
efterfrågeförändringen innebäreffekt små lägenheterEn även attmotav

förväntasolika 1986 till 1990fördelningen mellan hustyper påverkas. Från
efterfråganefterfrågan flerbostadshus liksom lägenhetersmå attmot av

flerbostadshus medefterfrågan lägenheter i ökaröka. Hushållens av
15% tidsperiod. ökningen hushållensknappt under denna Den största av

förväntas i flerbostads-lägenhetseftefrågan 1990-talet skeäven under
förväntas efterfrågeökningen till 8%Efter 1990 dämpashusen. år att ca

årlig efterfrågeökning 500enligt huvudaltemativet. på 18Detta ger en ca
utvecklingen följer nolltillväxtsaltemativetOm det kom-lägenheter. s.

bli för huvudaltemativet. Följaktligenhushållsbildningen lägre änattmer
efterfrågan flerbostadshus bli lägre.både små- ochkommer även attav

prognosaltemativen följdsammanfattning deEn tre ger, som en av enav
efterfrågan peri-hushållsbildning ökad på bostäder. Underökad även en

förväntas efterfrågeökningfram till 1990 det ske stark påoden år en
ringa ökningmycket lägenheter. Underenrumslägenheter och störreaven

efterfrågan till periodförändras det Under denna1990-talet motsatta.
efterfrågan minskningförväntas vi få på lägenheter ochökad större aven

återfinns iefterfrågan enrumslägenheter. tendensen allapå Denna tre
tydlig i alternativprognosaltemativen och Prognosernaär lmen mer

bostadsefterfrågan förutsätter, dels observeradehushållens deöver att
prisförändringarefterfrågeförändringar inkomst och kvarstårorsakade av

efterfrågeinriktningen inteprognosperioden, dels påverkasunder att av
givetvis mycketfaktorer. Säkerheten i antaganden svårbe-andra sådana är

vilket håll utveck-skall betraktas tendens åtdömd. Prognoserna som en
förutsättningar i och i del fall,lingen pekar med de gäller dag,som en

gällde i går.

Utbudet bostäderav nya
Utvecklingen fram till 1988

1970 färdigställtsdet år då det antalet bostäder har i Sverigeär största -
10000. Efter nyproduktionen sjunkit konti-detta toppår har bostäderl av

nuerligt till färdigställdes.och med 1986, då knappt 29 000 bostäder Under
1987 produktionenoch 1988 ökade dock och mellan dessa årsenare var
ökningen 10000så bostäder eller 33 procent. Denna utvecklingstor som
förväntas 1989, varför 50000också under kan räkna med attman ca

blirbostäder klara under detta år.
Samtidigt miljonprogrammets 1974,med upphörande kom småhusen

dominera i nyproduktionen. 1985 har dock fler färdig-Från bostäderatt
flerbostadshusställts i i småhus. Skillnaderna i dock inte såän antal är

ioch antalet nyproducerade lägenheter har ökat båda hustyperna destora
två åren.senaste

olikaolika dominerar BlandDet ägarkategorier i hustyper.är som
utbredning.småhusen har det privata ägandet stark Under 1970-taleten
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det 90 bostäderna byggdes privataåt ägare. Enprocentvar ca av som
förändring inträlfat,har dock vilken innebär andelen privata ägareatt
sjunkit mycket kraftigt. 1988 andelen privata deägare nyproducera-var av
de småhusen enbart 56 procent.

Det in 1980-taletär år på denna förändring blir tydlig.ett par som
Främst bostadsrättsföreningardetär i andelväxer nyproduk-som av
tionen, de allmännyttiga bostadsföretagenäven har ökat sin andelmen av
nyproducerade småhus under det decenniet. För de allmännyttigasenaste
företagen innebär ökningen har fördubblat sinnästan andel på 10att man
år, vilket innebär 1988 hade ll nyproduktionatt procentman av av

Ökningen försmåhus. bostadsrättsföreningarna har varit mycket kraftig.
Man har sin frånökat andel 2 till1978 33 1988. Under deprocent procent
två främståren det de icke-rikskoooperativaär bostadsrättsföre-senaste
ningarna ihar ökat andel.som

nyproduktionen flerbostadshusI förändring.har också skett All-av en
männyttiga bostadsföretag har varit dominerande under lång tid, och är

fortfarande.det sjunkitAndelen har dock från 66 1973 till 41procent
1988. De åren har dock andelen inte minskat så mycketprocent senaste -

3 från 1983. periodenUnder då andelen sjönk kraftigast,procent som var
det bostadsrättsforeningama sinökade andel. fyraUnder de senastesom
åren privatahar däremot haft iägare ökad andel nyproduktionenen av
flerbostadshus. Efter under lång tid haft 10- 14 nyproduk-att procent av
tionen, har andelen de åren varit 20senaste procent.ca

Totalt blir förskjutningama mellan olika ägarkategorier i nyproduk-sett
tionen inte framgår framgårså markant entydigtDet dock hursom ovan.
både allmännyttiga bostadsföretag privataoch minskat sinägare har andel

nyproduktionen, bostadsrättsföreningamamedan sinhar ökat andel.av
För den femårsperioden gäller det särskilt icke-rikskooperativasenaste
föreningar.

Avgång bostäderav
Då den framtida bostadsefterfråganprognoserade skall i behovomsättas

nyproduktion bostäder förutom uppgifterkrävs, dagens bostads-av av om
bestånd, bedömning antalet bostäder väntas avgå beståndet.en av som ur
Avgångsbedömningama nettoavgången bostäder, denna äravser av men

följd antal där lägenheter antingen försvinner bo-etten av processer ur
stadsbeståndet eller tillkommer på sätt än nyproduktion.annat genom
Bostäder kan alltså beståndetutgå många skäl rivning.andra änur av
Ombyggnad tillkan leda sammanslagning bostäder, bostäder kanav ges en

användning kontor eller fritidsbostad och kan också överges.ny ex.
Omvänt kan ombyggnad leda till delning bostäder, kontor kan omvand-av
las till fritidshusbostäder och i förkan bruk boende.tas permanent
Övergivna bostäder kan åter i anspråk. I dessa fall tillkommer alltsåtas
bostäder nyproduktion sker.attutan

Gemensamt för förändringsfaktorerdessa statistik beskriverär att som
deras omfattning bristfällig eller obefintlig.är Viss vägledning ges av
rivnings- och ombyggnadsstatistik för flerbostadshus, uppgiftermen om
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förmodellNågonsaknas. syste-bostadsbeståndetFörändringarövriga av
intealltsåbostadsbeståndet kaniflödesförändringarkalkyleringmatisk av

bostädernettoavgångennödvändighetblir meddetkonstureras, avutan
på2000 grundasfram tillperioden årförBedömningamauppskattas.som

bostadsräk-ochFolk-förändringar mellani formuppgifterhistoriska av
fråninformation nämn-medkompletterat1985,och1975ningarna ovan

flerbostadshus.avseendestatistiklöpandeda
ilägenheternettoavgångenutgjorde1975-1985periodenUnder av

eller5storleksklassen000. I98i småhus1-4storleksklassen rumcarum
nyproduktionen,vid sidannettotillskottdockfler skedde stortett av

000.vidstannade 5i småhussamtliga lägenheterförvarför nettoavgången
till °/0i småhusinträffade 70storleksklasseni lägredenLägenhetsavgången
nettoökning tordelägenheternasdetanke på störreföre 1940. Medbyggda

tillbyggnad ochisin bakgrundhaavgångardessadel samman-stor aven
storleks-i högrelägenheter denNettotillskottetlägenheter.slagning avav

denunderdocklägenhetssammanslagningar bör avtaorsakatklassen av
lägenhe-sammanläggningarförunderlageteftersomperioden,kommande

1985.perioden 1975underkraftigt reduceratstvåbostadshusiter -
avgången äldre ochantagitsharskissade bakgrund attMot avovan

iskekommerstorleksklasseni lägreden attsmåhuslägenheter sam-yngre
genomsnittiavgång påperiod. Denföregåndeunderrelativa takt somma

2000fördelas sådärvid uppstårår att9000 lägenheter antasper som
tillbyggna-sammanslagningar, lika mångalägenheter avgår genomgenom

utnyttjas förrivs ellerde000 avgår annatresterande 5och attder genom
tillskottblir årligtförändringarEffekten dessabostadsändamål. ettän av

mer, ochellerstorleksklassen 5i den högre3000 lägenheter enrumav
Fördelningen1-4i storleksklassenlägenheter9000avgång avrum.av

peri-föregåendegrundas pålägenhetsstorlekarnafyrapå dedenna avgång
vilka lägenhetsstor-antagandenfördelning påmotsvarandeods samt om

respektive tillbyggnad.sammanslagningsannolikt berörslekar avsom
19851975uppgick nettoavgångenflerbostadshusibostäderVad gäller -

avsågdenna avgångfjärdedelarOmkring140000 lägenheter.till tre avca
ombyggnadsverksam-periodenUnderlägenhetsstorleken.minstaden var
minsta lägenheternasdedelomfattande, ochtämligenheten stor aven

i samband med dennalägenhetssammanslagningarföljdavgång avvar en
till fyrastorleken tvålägenheterbeståndetombyggnad. För rumavav

ombyggnad däremotsamband medlägenhetsomvandlingar i ettinnebar
fem eller störrelägenheter påbeståndetmedanvisst nettotillskott, rumav

påverkades.nämnvärt
ligga något lägrepåombyggnadsverksamhetenframtida antasDen en

ökade1985. Denperioden 1975-falletvarit undernivå vadän som
sannolikt inne-kommeri flerbostadshuslägenheter attefterfrågan på små

Vidombyggnadsamband medihopslagning lägenheter avtar.bära att av
grundantagandet2000fram till år ärlägenhetsavgångarbedömningen av
relativa taktilägenhetsstorlek skerrespektiveföravgångar somsammaatt

vad nämntsbakgrundMot1975-1985.periodenunder ovansomav
effekt påoch dessombyggnadsverksamhetenframtidabeträffande den

Effekten lägen-justerats.grundantagandetdocklägenhetsbeståndet har av
prognosperioden reducerasunderbeståndetpåhetsombyggnader antas
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med tredjedel, jämfört tidigaremed elfekt.observerad Med dessaen
antaganden kommer under perioden 1986 2000 avgången lägenheter iav-
flerbostadshus tilluppgå 172 000, vilket innebär ll 500 lägenheteratt per
år. tabell redovisasI 3,6 den beräknade lägenhetsavgången och dess fördel-
ning på hustyper och lägenhetsstorlekar.

Tabell 3.6. Avgång bostadsbeståndet1985-2000 Tusental lghur

Lägenhetermed antal Tot Tot/årrum
2 31 4 5+-

Småhus 66 32 26 90ll -45 6,0
Flerb.hus 108 42 8 22 8 172 11,5-Totalt 19 108 24 48 37 2621 17,5-Tot/år 7,9 7,2 1,6 3,2 2,5 17,5-

Nettoavgången för perioden 1986-2000 uppskattas alltså till 262000
lägenheter, 90000 ilägenheter småhus och 172000 lägenhetervarav avser
i flerbostadshus. genomsnittligaDen årliga avgången upgår till 17500,
fördelat på 6 000 lägenheter i småhus flerbostadshus.och 500 i11 Resulta-

från tidigare avgångsberäkningar utförda för bostadskommitténten Ds
Bo 1984: 6 föregåendeoch långtidsutredning indikerar betydligt störreen
lägenhetsavgång, 27 000 år, under 90-talets inledning.ca per

Någon förklaringuppenbar till diskrepansdenna finna.står Enatt
orsak kan dock inför tidigare beräkningar haftendast tillgångattvara man
till uppgifter lägenhetsbeståndet fram till tidpunkten för 1980 års Folk-om
och bostadsräkning. Jämförbarheten mellan 1980 räkningårs övrigaoch
räkningar brister på grundavsevärt denna räkning genomfördesattav
enligt rutinerandra föregåendeän de den efterföljandeoch från 1985. Den

genomförda avgångsbedömningen grundas alltså sannolikt på säkrarenu
bakgrundsuppgifter. Dock kvarstår den osäkerhet följer under-attsom av
lag för llödesförändringaranalys i bostadsbeståndet isaknas denav svens-
ka bostadsstatistiken.

jämviktsskapandeEtt byggande
Under 1950- fannsoch 1960.-talen brist på bostäder. Bostadspro-storen
duktionen frånökade drygt 40000 ilägenheter 1950-talets början till
knappt 110000 år 1970. Under 1970-talet uppstod tendenser till överpro-
duktion och nybyggnationen minskades Hansson, Turner 1979. Ungefär
15 år år 1986, nyproduktionen i knappt 30000 lägenhetersenare, var nere

år. Under slutet 1980-talet har produktionen börjatåter stiga och ärper av
i 50000 lägenheter diagrammetår. l nedan illustrerasnu uppe ca per

denna utveckling tillsammans med det prognostiserade nybyggnadsbe-
hovet enligt prognosaltemativ 2 och formKurvomas efter 1990 är ett

föruttryck den genomsnittliga förändringen tidsperiodenunder fram till
år 2000.

frånResultaten hushållsprognosema pekar fortsattpå tillväxtstarken
småhushållen, främst enpersonshushållen, under 1990-talet. tidi-Denav

utvecklingen allt färre hushåll kommer enligt de olikamot storagare

4 19-924
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prognosalter-olikamellan deSkillnadenfortsätta.prognosalternativen att
denhögresammanfattas såbästför l990-talet kan attnativens resultat

förväntas tillväxtenkraftigareblir, destoinkomstutvecklingen avantagna
bli.enpersonshushållen att

milj,4,25bliförväntas2000lägenheter årefterfrågan påtotalaDen
år.inkomstökninggenomsnittlig2,0%prognosalternativ 1enligt per

ellermed tvåbostäderskeefterfrågeökningen förväntas trestörstaDen av
dennalägenhetermiljoner2drygt2000Efterfrågan år motsvarar avrum.

Efterfrågan på större1985.miljoner år1,7drygtjämfört medstorlek,
efterfrågan på2000åröka ochkommer även motsvararlägenheter att en

miljoner.1,6ca
hushålli antaletnettotillväxtenföljdlägenheter ärBehovet avennyaav

korrigeras dessut-Behovetbeståndet.avgårbostäderantaletoch ursomav
erhållaförtill 19891986periodenunder attnybyggnationenförom

bostadsbeståndeti vilkengradDenl990-talet.undernybyggnadsbehovet
1985.förhållandena årprognosperiodenutnyttjas motsvaraunder antas
150000ungefärtill1989 uppgår1986 ochmellan årenNybyggnationen

nyproduktioninte 1989 årsfinnsskrivs ännudettalägenheter. När av
till viss deldärförför 1989Nyproduktionen ärframtagen.bostäder upp-

enrumslägenheterantalet byggdaperioden uppskattarskattad. Under
kökochmed två ellerlägenheterantaletmedan tre9000,till drygt rum
ochfyramedlägenheterantalet000 lägenheter,till 74 samtuppgår rumca

000 lägenheter.66till drygtuppgårkök
intressantdetbyggandetlägenhetsefterfrågan och är attgällerdetNär
hushållsbild-iförändringardärför"nolltillväxtsaltemativet, attstudera

demografi-endast deresultatlägenhetsefterfrågan ärliksomningen ett av
dettautvecklingen demonstrerarekonomiskadenfaktorerna. Oavsettska

befolkningensberoendebasutveckling endastalternativ slags sam-aven
förändring.förväntadmansättning och

1990-2000 l år,lperiodenundernybyggnadsbehovettotala upp-Det
dessabostäder. Av400000till drygtnolltillväxtalternativetenligtgår
drygtochenrumslägenheter180000påpekarlägenheter caprognosen

detanmärkningsvärda är atttrerumslägenheter. Detoch mest220000 två-
flerfyra ellermedlägenheternyproduktion allsnågonförväntas skeinte av

19891986periodenunderNyproduktionen täckerl990-talet.underrum -
för-sådanbostäder. Enlägenhetsefterfrågan på störreförväntadeväl den

indikerarnolltillväxtsaltemativetnybyggnadsbehovetändring somav
omfattatill närma-hushållstrukturenförändring attresultatär ett avenav

1985.65%2000 årtvåpersonshushåll år70% och moten-re
inkomstförändring påmedprognosalternativ och 2l antagenFör en

nolltill-förännyproduktionsbehovet större2,7%2,0% respektive är
förl990-taletnyproduktionen undertotalaväxtsalternativet. Den prog-

nybygg-lägenheter. Det största690000tilluppskattasnosalternativ l ca
för noll-Liksommindre.trerumslägenheter ochfinns blandnadsbehovet

ochfyrarumslägenheternybyggnadsbehovettillväxtaltemativet är av
prognosalternativ 2 totaltför uppgårNyproduktionsbehovetlågt.större

vidare tabell 3.7.Selägenheter.800000till ca
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lâgenhetsstorlekaripåsammansättningfördelat tusen-NyproduktionensTabell 3.7.
tal

TotaltantalLägenhetermed rum
3 42 +l -

8633546813 1502 1Bestånd 1985
Nyproduktion

150667491986 89-Nyproduktion/år
1990-00

69381358254Alt 1
8031124132782Alt
40402241803Alt

fler-respektivei småhusuppdelningentraditionellagäller dendetNär
bostadsproduktion, i högi dagenspeka på denskälfinns detbostadshus att

kedje-ochRad-lägenhetstypema.hus- ochmellanflytande gränsengrad,
ochutseendefall, tillikan mångabostadsrättellerägande-medhus

registrera-statistisktlägenheterskilja från ochhusfunktion, svåra attvara
nybyggnadsprognosskäletdet ärflerbostadshus. Avihyresrättde ensom

enligtemellertid,uppskattning är attosäker. Vårefteruppdelad hustyp
690000nybyggnadsbehovetsig totalafördelar dethuvudaltemativet av

i småhus.125000ochflerbostadshus565000 iomkringpålägenheter
avhängigt hus-inriktningnivå och ärnyproduktionensBedömningen av

antal.hushållensochhushållsstrukturprognostiseradehållsmodellens
iosäkerheterfinns radhushållsprognoseravsnittetframgåttSom enomav

prognosaltemativen.

ireparationsverksamhetochOmbyggnads-
flerbostadshus

förutgångspunkterochHistorik prognosen
IO-årigtbostäder1983: Bättre ettDs BoROT-programmetdet k.I s. -
utökadförutskickadesRot-programunderhållsprogramochförnyelse- en

1993.perioden, 1984-kommandeunder denombyggnadsverksamhet
behövasåtgärd,förelägenheteri antal antogsOmbyggnadsvolymen, mätt

30000 årtill cirkagradvis70-talunderår12000från cirka sentöka per
65.1993 a. a. s.

1988.framutvecklingenhistoriskadendiagram 3.5 o. m.I presenteras
olika fär-fastigheter medilägenheteri fältUppdelningen motsvaras av

volymprognosticerade1993figuren årsframgårdigställningsår. Det attav
ochvolymmåll987l. Rotprogrammetsåruppnåddes redani settstort

linje.streckadmedi figurentidsutsträckning markeratär enantal lä-Figuren avser strukturombyggnadsverksamhetensfigurentydligtefter åtgärd, framgårgenheter attDet av
eftersom andelen lä- 1940 hareftermen produceratsFastigheterperioden.underförändratshar somförsvinner igenhetersom för äldremedan detperioden,omfattning underi allt störrebyggtsmed ombygg- omsamband

ombyggnadsverksamhet.blivit alltharnad till minskadtendensvissfinnsårgångarnu en10% 1988,årmindre delvissig barabörjan låtervid 1980-taletskraftiga uppgångenDenändå slutsatser-stämmer vissa investe-infördesVisserligenlånevillkor.förbättrademedförklarasdiskussionen.ina
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1975- 1988.Antal lägen-periodenflerbostadshusunderOmbyggnadDiagram 3.5. av
linje: ROT-programmetsFirdigstiillningsâr. Streckadursprungligtpåheter iördelat

plan.

1000-taIlägenheterAntal
åtgärdEfter

25

0 ., 200019951990198519801975
Ombyggnadsár

SCB, moderniseringsstalislikenKälla:

ekonomiska villko-tidpunkten, i deringsbidrag vid den stort sett varmen
förklaring minskade nyproduktionenmöjlig denoförändrade. En ärren

studiumförfrigjort ombyggnadsverksamheten. Ettkan ha avsom resurser
iinte fallet; nedgången nyproduk-nyproduktionen visar hellerså äratt

varför inteperioden fram till 1986- 1987,tionsvolym pågick under hela
fulltförklaring räckerheller denna ut.

åldersfördelningbostadsbeståndetsytterligare förklaring ärEn att
perioden.ombyggnadsverksamhet undernödvändiggjorde utökaden

isuccessivt inkomFramför det på allt större årgångarallt beror att en
kommunala handlings-Samtidigt propaganda ochombyggnadsfas. kan

för ombyggnadsverksamhet.intressetskilda slag ha påverkatprogram av
bostadsef-svängningar iförklaringen emellertidviktigaste börDen vara
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terfrågans inriktning. Det troligtär den ökade ombyggnadsverksamhe-att
under 1980-talets början resultat denten gröna vågen ebbadeett attvar av
och hushållen, såväl äldre, började söka sig inut, att motyngre som

stadskärnan. Vissa dessa hushåll hade ekonomiska efterfrå-attav resurser
lägenheter kvalitet.med högre vissa fallI har dessa ekonomiskaga resurser

försäljningsvinsteruppstått från småhus.genom
Sammanfattningsvis låter sig ombyggnadsverksamhetens uppgång un-

tidigt förklarasder 80-tal bäst med faktorer; förbättrade lånevillkor,tre
fysiska saneringsbehov efterfrågeinriktning.och ändrad

Modellen

historiska utvecklingenDen kan förklaras hjälpmed regressionsmo-av en
dell beaktar vissa faktorerde beskrivits tidigare. Modellen ärsom av som

varjeuppbyggd så ursprunglig fárdigställningsperiod beaktas för sigatt var
hjälpmed dummyteknik. Skälet de byggnadstekniskaär förutsätt-attav

ningarna bör skilja sig åt mellan perioderna.
En åldersvariabel fångar in tidsmönster för olika årgångar bostä-ett av

der; det troligtär ombyggnadsintensiteten funktionär bostäder-att en av
ålder, oberoende tekniskade skillnaderna. tidsvariabel fångar inEnnas av

den generella tendens ökad ombyggnadsverksamhet tiden,övermot som
till överflyttningkan relateras kapital till ombyggnadssektorn iochav som

sin beror på ökad efterfrågan på ombyggda bostäder.tur en
dummyvariabelEn förbättradede ekonomiska villkorrepresenterar

infördes 1983, och verkningar tydligt framgår figuren.som vars av

Tabell 3.8. Skattning andel ombyggdalägenheteri olika åldersgrupperav
Beroendevariabel,
Andel ombyggdalägenheteri olika åldersgrupper logaritmerat
Oberoendevariabler,

Parametervärde t-värde
Konstant 10.707 293
Årgång: 1900 1920,dummy 1.022 4.351
-"- 1920- 1930, -"- 2.209 6.001

1930-1940, 3.476 6.8 7l
-"- 1940- 1950, -"- 4.726 6.761

1950-1960, 5.239 5.463
1960 -"- 7.808 5.743- ,Ålder logaritmerat 6,851 3.299

Ombyggnadsårlogaritmeral 10.210 3.464- -Lånevillkor: 1983-, dummy 0,796 3,430
r 0.877 F 77.688 Antal observationer: 98

visar variablerna förmårAnalysen de använda förklara 87,7att procent
variationen i Funktionen signifi-andel ombyggda lägenheter. i sig ärav

Samtliga variabler,kant F-värdet 77. medär över undantag, ärett-
signifikanta enprocentsnivån. Variabeln förpå den första framårgången
till bidrar emellertid lite till förklara1900, så variationen intedenatt att
ingår i ekvationen huvudöver taget.
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Ombyggnadsverksamhetenden framtidaPrognos över

denhjälp skattningsresultatet i tabell 3.8 kan överMed prognosenav
framställas.framtida ombyggnadsverksamheten

deför emellertid det antagande görsAvgörande är som omprognosen
ombyggnadsverksamheten. skallframtida ekonomiska villkoren för Det

villkor för ombyggnadsverksamhe-fr. 1989 råder heltbeaktas att nyao. m.
förhöjts till dubbla både ombyggnadhar detDen garanterade räntanten.

Regelmässigtfrån 1989. denoch bostadsrätt och medhyresrätt startarav
för ii 2,45 eller 2,6garanterade på 5,1 ställeträntan procentprocent, som

fallet.dag är
frånfinns därför olika En utgårskäl tvåDet göra attatt prognoser. som

medför till förhållanden och bete-subventionsindragningen återgång deen
i liten ombyggnadsvolym. Iföre 1983. resulterarenden rådde Det ensom

regeländringen 1989alternativ i stället utgångspunktenär atten prognos
ombyggnadsincitamenten ieftersom ställetinte beteendet, ärpåverkar

presumtiva omby-i kombination mångalångsiktigt ekonomiska, med att
i for begäraaktivera reparationsavdrag ställetvälja i ställetkan attattgare

för destatliga räntebidrag, avdragsrättombyggnadslån med utanmen
ingår i ombyggnadsverksamheten.reparationer som

skattningdärför grundval denskilda påTvå presenteras avprognoser
värdet dum-Skillnaden mellan dem påi tabell 3.8. ärpresenteradessom

lånevillorz 1983 .myn: --
skattningen. Enligt mini-3.7 resultatetdiagram 3.6 ochI presenteras av

falla drastiskt från ochmialternativet ombyggnadsvolymenkommer att
återhämtning, följd olikaDärefter viss de1989. skermed attsom en aven

finns i de olika årgångamaoch trendblir allt äldre denårgångama som-
iförväntas cirka 16000 lägenhetertill viss ökning. Totaltsummerar en

flerbostadshus 2000.byggas årom
räntebidragen.maximialternativet i från minskadebortses stället deI

i ökad ombyggnadsverksam-Prognosen kommer då stället peka påatt en
följd modellen inteemellertidhet. Först sker nedgång, tarattsom en aven

tillombyggnadsverksamhethänsyn till årens ände tvåstörre senaste
därefter tilltaga i volym,övriga Ombyggnadsverksamheten kommerår. att

2000 förväntas bli ombyggda.till då 35 000 lägenheterår näraupp
i frånprognosaltemativen andelen lägenheter hus byggdabåda ökarI

framåt, förutspås ökning-1961 ochoch med 1940. I den årgången,senaste
relativ minsk-kraftig relativabli mycket i tal. I äldre årgångar sker enen

ning beståndet blir ombyggt.i takt med allt delstörreatt en av
definitiv ställning tillför tidigt förnågotDet är ännu tarprognos somen

riktiga. viss ledning kanvilket scenarier det Endessa är mest manav som
fallithar underfrån uppgifter hur mycket ombyggnadsverksamhetenom

frånbostadsbyggnadsstatistik SM 8903 återges data1989. SCB:s Bo 14I
förefallerförsta Utvecklingen delvis svårtolkad, med dethalvåret 1989. är

indikerarunder andra kvartalet 1989verksamhetenändå ensom om
omfattning. påbörjades 3591i Såmarkant nedgång ombyggandet t.ex.

8127i flerbostadshus andra kvartalet 1989 underlägenheter under mot
Även till vissa eftersläpningar imed hänsynandra kvartalet 1988. tagen

Vistatistikredovisningen framstår markant nedgång. hardet ändå som en



3.6. Ombyggnad flerbostadshusDiagram under perioden 1975-1988, samtav en
fram till år 2000. fördelatAntal lägenheter på ursprungligt tärdigstâllningsår.prognos

Minimialternativet.
IOOO-tallägenheterAntal

åtgärdEfter

01975 20001995199019851980
Ombyggnadsår

moderniseringsslatistikenKälla: SCB,

räntebidragsminsk-emellertid inte tillräckligt utfallännu sett ett stort av
ningen för kunna göra säkeratt en prognos.

Till förslagdetta kommer det från reformerad inkomstbeskattning
framlagtsRINK finansdepartementet. Enligt förslag skalldettasom av

ombyggnadsinvesteringama subventionssynvinkel behandlas påur sam-
nyproduktionen.sätt Men det minskade räntebidrag Förärma som som

faktisktnybyggandet räntebidrag tillär ökade ombyggnadsverksamheten,
eftersom föreslagnadessa räntebidrag faktiskt tillär större deän som ges
ombyggnadsverksamhcten enligt de aktuella reglerna. driver naturligt-Det
vis siktpå ombyggnadsverksamheten i relation till aktuelladetsettupp -
regelverket.

Sammantaget vi den tentativagör ombyggnadsverksam-attprognosen
liggaheten kommer kvar nivåpå den den hade före denärmast tvåatt

årens uppgång. Det konstant volym 25 000påsenaste motsvarar en
framlägenheter år till 2000.årper
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Diagram 3.7. Ombyggnad flerbostadshus under perioden 1975-1988, samtav en
fram till år 2000. fördelat påAntal lägenheter ursprungligt ñrdigställningsår.prognos

Maximialternativet.

Antal lägenheter 1000-tal
åtgärdEfter

1990 1995 2G1975 1980
Ombyggnadsår

Källa: SCB, moderniseringsslatisliken

kostnadsutvecklingenPrognos över

ikommer öka deni andelen lägenheterVår resulterar attatt nyareprognos
minska de reala brutto-framtida ombyggnadsverksamheten. Det borde

eftersom lä-tioårsperioden,investeringarna kommandeunder den nyare
bl.billigare äldre lägenheteri varit bygga ängenheter regel har att a.om -

hus.: emellertidbild hari Dennaåtgärdsgradberoende på lägre nyareen
har ilägenheter ökatandelen modernapåtagligt i takt medändrats att

Före åtgärdmoderna lägenheterombyggnadsverksamheten. Andelen - -
83% 1988. Därmed har ocksåstiga till år47% 1983, förår attvar

i och gamlamellan lägenheterskillnaderna i ombyggnadskostnader nya 1 1987.SeTurner
färdigställdes 1988ombyggnadeni hus därjämnats lägenheterhus Förut. 3 tillgängligaEnligt senast

ilåneobjektstatistikcirka 4700 kronorFör de äldre husen somombyggnadskostnadema pervar fall underdetta någotförjämföra cirka 500 kronormed 4TOT,kvadratmer BRA P att nyare ombyggnadskost-skattar
årgångar nivå.nadens
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På grundval dessa uppgifter vi den bedömningengör dennaattav
utveckling fortsätta.kommer Investeringskostnadema därförkommeratt
inte öka i reala följd ombyggnadsverksamhetenatt termer attsom en av

inriktasallt fastigheter.byggdamotmer senare

hemOmbyggnads- och reparationsverksamhet i egna
finnsPå SIB specialstudiertvå husbeståndet. studierstörre Dessaav

möjliggör fördelning efterantalet ombyggda småhus ochkalenderåren av
ursprungligt fárdigställningsår förpå flerbostadshusen.sättsamma som
Ekonometriska visar emellertid inteanalyser det förklaragåratt att om-
byggnadsverksamheten hänvisning tillmed småhusens ålder på samma

som för flerbostadshusen. Förklaringen faktorersätt torde andraattvara
har betydelse. Småhusägarensavsevärt större ålder och ekonomiska situa-
tion, den nuvarande innehavstid, konjunkturläget,ägarens bostadsmark-
nadssituationen faktoreroch mängd andra ha betydelse.störreen synes

brister i datatillgångenPå grund hänvisade tillär göraattav progno-
material från nationalräkenskapema,på med olika ekonomiska indi-serna

komplettering.katorer som
diagram 3.8 visas utvecklingen ombyggnadsinvesteringamaI i små-av

hussektom periodenpermanenta småhus under 1970 till och med första
halvåret 1989.

Diagram 3.8. Ombyggnad småhus med äganderätt under perioden 1975-1989,av
fram till år 2000. Miljoner kronor i 1987års priser.samt en prognos

Miljoner kronor
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avsnittde utgör en omar- ;O , , , ,,uppdateradbetad och 1975197 1990 1995 1990 20001995

version motsvarandeav OWUYQQNGÖSåTBostäderochiavsnitt
byggande0987- Källa: SCB, nationalräkenskaperna
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ökadförklaras medtill vilken kan1978 1979,Vi iakttagakan toppen
inte minst deinvesteringsvilja i sektorn,disponibel inkomst, samtstor

draråtgärder. Dessatill energibesparandesubventionernastatliga senare
1984finns ytterligareombyggnadsinsatser. Detsig ytterligaremed toppen

i kombina-infördes, vilketdåtill ROT-programmet1985. Orsaken är att
till ombyggnadsvåg.disponibla inkomster leddetion stigandemed en

ombyggnadsinvesteringarna förkla-enkel:mycketModellhypotesen är
uttrycker inverkandummiesi kombination medtidsvariabel somras av en

Även disponibelROT-program.åtgärder ochtill energibesparandestödav
prisutvecklingen för småhus har prövatsBNP-utvecklingen ochinkomst,

förklaringskraft.intevisar sig ha någonfaktorer, deförklarande mensom
i tabell 3.9 nedan.valda modellenDen presenteras

Tabell småhus3.9. Skattning modell för ombyggnadsinvesteringariav
Beroendevariabel,
Ombyggnadsinvesteringari småhusmed äganderättMKR
Oberoendevariabler,

Parametervärde värde
Konstant 18.532-4 2.603l
OmbYggnadsår 83.456 4.141

förDummy energilån 282.901 4.7121
förDummy ROT-progam 265.238 3.801l

R2 observationer:0.812 F 23.012 Antal 19

ombyggnadsinveste-samladedetill kommerOmvandlat prognosen
jämföra uppskat-medstigit till 4227 MKR,ringarna haår 2000 attatt en

tidigareJämfört med1989 3 159 MKR.investeringsnivå år påtad progno-
minskning deninnebärLångtidsutredningen dennaför avprognos enser

vi tidigare överskattadeinvesteringsnivån. tolkasframtida Det bör attsom
innefat-presenteradeeffekterna ROT-programmet. Den prognosennuav

redovisas medår. Resultatet2,7ökningstakt på procenttar enperen
linje i diagrammet.heldragen

framtida subven-eventuellainte beaktarpåpekasDet bör att prognosen
kärnkraftsavveckling,föreståendeför införtioner till småhusägare att en

investeringar bortelberoende.för minskat Dessastimulera till insatser ett
ombyggnadsverksamhetökad äveninnebärafrån direktverkande el, torde

underskatt-betraktasblir fallet kan våri övrigt. Om så ensomprognos
ning.

fritidshusInvesteringar i
inriktad detpåoch boende ärstatistiken bostäderofficiellaDen om

uppgifterna fritidshusenstatistiskaDärför deboendet. ärpermanenta om
investeringssyn-viktigafritidshusenknapphändiga, ärmycket trots att ur

punkt
från nationalräkenskaper-finns tillgå härröruppgifterendaDe attsom

ombyggnads-nyinvesteringar ochuppdelning mellaningenI dessa görsna.
för samla-detilldärför hänvisade göraViinvesteringar. är att en prognos



ombyggnadsinvesteringamade och med skilda ekonomiska indikato-ny-
förklaringsfaktorer.rer som

fritidshusinvesteringamaUtvecklingen framgår diagram 3.9av av ne-
liknar iakttagas fördan. Mönstret det kan nyinvesteringar isom perma-
diagram kulmineradesmåhus 3.8. Investeringama slutetnenta mot av

1970-talet, till skillnad från för investeringarmönstret permanentamen
småhus sker ingen ökning vid början. vid1980-talets Först mitten på
1980-talet inleds viss uppgång.en

Diagram 3.9. Nybyggnad och ombyggnad fritidshus under perioden 1975-1988,av
årfram till 2000. Miljoner kronor i 1987års priser.samt en prognos

Miljoner kronor
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SCB,Källa: nationalräkenskaperna

för investeringarPrognosen i fritidshus grundas på enkel regressions-en
modell, disponiblahar inkomster och trendvariabel förklaran-som en som

Ävenvariabler.de variablerandra har En sådan variabel,prövats. börsom
haft inverkan,ha prisindex for överlåtnaär småhus. Motive-permanenta

ringen snabb värdetillväxt förär överlâtna småhus skapar likvidi-att ett
för småhusägaren kan användas till investeringar i fri-tetsutrymme som

tidshus. Variabeln har dock inget förklaringsvärde Förklaringdenutöver
tillväxten i disponibla inkomster. Den valda modellen medsom ges av

skattningsresultat i tabell 3.10 nedan.presenteras
parameterestimaten utnyttjas förNär blir resultatet inve-atten prognos

steringarna i fritidshus stiger från 3124 miljoner år 1988 till 4310 miljoner
iår 2000 1987 prisnivå.års Det ökningstakt på 2,7motsvaras av en

under perioden. Resultatet angivetär med heldragen linje iprocent en
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Tabell 3.10. Skattning mr ombyggnadsinvesteringarmodell och i småhusav ny-
Beroendevariabel,
Ny- ombyggnadsinvesteringari fritidshusoch MKR
Oberoendevariabler,

Parametervärde t-värde
Konstant 6871.656 4.031
Färdigställningsår -293.005 9.697-Disponibel inkomst 204.688 6.676

R 0.860 49.193 1.020 observationer:F D-W Antal 19

diagram 3.9 Trots den snabba ökningstakten inte investerings-ärovan.
nivån fullt i paritet nivåår 2000 med den rådde under slutet påsom
1970-talet.

Orsaken till positiv investeringsutvecklingprognosmodellenatt anger en
inverkan ökning i disponibel inkomst +2,0°/0är enligtåratt av en per

huvudalternativ5vårt får effektstörre den negativt verkande trendfak-än
torn.

påpekas blir inteDet bör osäker den beaktaratt attprognosen genom
inverkan förslagen tillden för fritidshusengenerösare Skatteregler kansom

få. investeringsviljan i fritidshus, varför gjordaDet bör öka den prognosen
kan försiktigtbetraktas hållen.som

Statsñnansiella konsekvenser
Bakgrund

Vi inte statsfinansiellahar berört de konsekvenserna denärmare använ-av
da scenarierna. sådan analys i avsnitt.En dettapresenteras

särskilt intresse vidAnalysen denna tidpunkt, eftersom föränd-är av
ringar inom bostadspolitiken förskatte- och närvarande övervägs. Utred-
ningen reformerad inkomstbeskattning RINK, ytterligaresamt ut-om

företagsbeskattning,redningar reformerad reformerad mervärdes-om
skatt, utredning inflationskorrigerad inkomstbeskattning harsamt en om
alla under 1989 sinalagt betänkanden. Dessutom har Bostadsdepartemen-

genomfört utredning, Boendekostnadsutredningen BKU,tet en egen som
sittockså har lagt betänkande under 1989.
för utredningarnaGemensamt de med olika försökerär metoderatt

minska statliga fr. minskade marginalskatter. Refor-den skatten genom a.
skall finansieras bl. minskade subventioner tillsedan med bostads-men a.

Enligtsektorn. beräkningar gjorda vid SlB kommer bostadssektom att
bidraga miljarder imed cirka 1989 priser genomföres.ll års RINKom
Om genomföres blir besparingen miljarderdäremot BKU l7 enligt beräk-
ningarna.

5 exempelvisMed noll-därför viktigt beskriva långsiktigaMot denna bakgrund det detär att tillväxt i disponibel in-
statsñnansiella utfallet vid nyanseringarnuvarande regler, med utvecklingenkomst blirmen som

negativstarkt underolika produktionsvolymgrundas på antaganden Detom m.m. ger en prognosperioden. Detförsäkrare utgångspunkt bedömningar skatteutredningamas förslag.av lågtillväxtal-gäller även
subventionerbegreppet ingår i de statliga framställningama skildaI ternativet; 1,3% år.tre + per
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subventionersärskildaräntebidrag, bostadsbidrag, och dedelar: sam-som
förgäldränteavdragsmåhus har göramed rättmanhänger ägare attatt av

ränteutgifter belastar småhuset.de som

räntebidragenStatsfinansiella efekter av
iredovisatsbostadsbyggnadsvolymen harframtida prognosticeradeDen

be-tillsammans med datatidigare framställningen. Dessa data,den som
ekonomiska förhållanden,sammansättning ochskriver bostadsbeståndets

bostadsfinansieringssystemetf lbefintlig förin i modellkan sättas en
införas. Vi väljer arbetainflationsantagandenochmodellen skall ränte- att

och llInflation 6 räntanantagande.med endast procentantasett vara
för perioden från 1991och medProduktionskostnadema antasprocent.

inflationen, med 6 år. Det kani takt med dvsutvecklas procent synasper
oföränd-långsiktigt realtantagandedetnågot lågt, mot ett omsvararmen

produktionkostnader.rade
makroekonomiska alternativ hargjorts för deAnalysen har tre som

i disponibelreal tillväxtalternativarbeta med; 1valt motatt svarar en
2,7% alternativ 32% Alternativ 2 ochinkomst år.på motmotsvararper-

framtidenproduktionsvolym ibearbetning för nuvarande även0%. En
alternativ O.redovisas också

räntebidragen framtotalaredovisas dediagram 3.10 överI prognosen
före åraltemativantagandena. Värdenade olikatill 2000 underoch med år

publikationer i fall Boverkets anslags-från officiella detta1989 hämtas -
i fastaUppgifterna redovisas1990/91, 152.framställning budgetåret s.

hjälp KPI.till 1987 prisnivå medpriser årsomräknat av
i realaräntebidragen ökartydligt diagrammetframgår mycketDet attav

prognosaltemativen.i allaprognosperioden. gällerunder Dettatermerf innehållerModellen
historiskadata i realaräntebidragen stigeralternativblir ökningen under dåStörstom pro-

duktionskostander, an- miljar-1988 till 34miljarder kronor år drygtfrån utgångslägets 15termertalsuppgifter, räntenivå-
alternativ ochprisnivå. Under 0uttryckt i 1987 års2000, alltder kronor årräntebind-lånetyper,er,

ningstider Re-m. till miljarderm. måttligt drygt 20räntebidragen endaststiger3 mera -för detgelverket nuva- huvudaltemativet,Alternativ dvsår 2000. ettkronor representerarFinansieringssyste-rande
inklusive lå- miljarderde äldre cirka 31 kronor.mellantingmet, -överförts tillnetyper som prognosal-kraftigt beror pågenomgående ökar såräntebidragen attAttnuvarandedet systemet, ombygg-nyproduktionsvolym, medanförutsätter ökadternativeni modellen.inlagdaär en

vidareinnehållerDen högkombination med antagandeoförändrad.en Inadsvolymen hålls ett omiuppdelning beståndetav ökning i räntebidrag.tillleder dettarealränta storenupplåtelseform,hustyD,
berortenderar plana Detkurvornavisar ocksåDiagrammetägarkategorioch nybygg- att ut.att

nad/ombyggnad totalt tidigare högrefrån någotgradvis konverterasbottelånendels på- att enefter vissa20 sektorer iproduktionsökningen resulterar deräntenivå, senastedels på attattsammanslagningar.1mo-
räntebi-kapitalutgif- Eftersomsuccessivt blirdellen kan större.i bostadsbeståndetårgångama att

subventionsnivåerter, räntebidra-fastigheterna förklarar dettilli dehuvdsak går attdragen nyarestimu-skatteeflekteroch
successivtökningstaktdennaförsta åren,under de avtar.ökar attför skilda årgångarleras mengen

iför skilda sektoreroch tillfaller småhu-räntebidragenockså den deldiagrammetI somavangesstatligt belånadebe-det minskar andelenombyggnad. Somochmed äganderätt ny- synessen-fr. 1958.ståndet m.o. främst följddrastiskt perioden. Dettill ärräntebidrag småhus överhjälpBearbetningar med aven
finns i bl.modellen a. kon-av Finansieringssystemetsproduktionen.småhusandel iminskadenEkonomisk debatt nr 2,45-2,7Ränteuppräkningen vidbetydelse.struktion ocksåhar startar986.4/ l
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Diagram 3.10. Räntebidrag till bostadssektornunder perioden 1975-1988, samt en
fram till år 2000 underolika produktionsantaganden.Miljarder kronor i 1987prognos

års priser. lnlilation 6%, 11%.ränta Beskrivningar: texten.se

Miljarder kroanor

35 ,_._.,,_.., , ,,,, , ,, ,, ,,,,,T,i "W

30

25

20

Småhus Alt1-

1935 1995 26001975 1980 1990
Prognosár

Källa: SlBs simuleringsmodell och offentlig statistik

för vid förmedan 4,9hyresrätt/bostadsrätt, denprocent startar procent
Eftersom upptrappningstakten 0,5småhus med äganderätt. är procenten-

i flerbostadshusenheter år i smáhusen och 0,25 procentenheterper av-
i ivecklas de initialt subventionerna tid småhusensmå på kortare än

Räntebidragen tillhyres- och bostadsrättshusen. ombyggnad avvecklas än
höjts försnabbare, den garanterade har bådepå grund räntanattav -

tlerbostadshusen fallet upptrappningenoch småhusen. I det startarsenare
vid 10 garanterad ränta.procents

Förutsättningarna för med Långtidsutredningen deI arbetet antas att
tillväxttakterna alternativ och 2 lägrehögre dvs. l motsvarar en- -

6%. känslighetsanalyserinflationstakt; °/o i för Sådana har3,3 stället ge-
inomförts, realräntan densammaunder antagande ärattett om som

förutsättningartidigare redovisade dessa minskar deUnderprognoser.
jämfört ordinarieräntebidragen, med densamlade reala Iprognosen.

tillalternativ stiger räntebidragen från miljarder kronor 198815 årl
jämföras miljar-miljarder 2000. skall med de 31knappt 20 kronor år Det

för alternativtidigare redovisadeder kronor år 2000 den lprognosensom
blir skillnadenresulterade Vid högtillväxtaltemativet stor. Den2 lika

inflationstaktenlägre räntebidragengör "bara" stiger till knappt 23att
miljarder kronor 2000, jämföraår med miljarderde drygt 34att som
tidigare för alternativ 2 resulteradeprognos



fastslås gjordaSammanfattningsvis kan det de antagandenaatt om
i kombination tidigaremakroekonomisk utveckling, med de analyser av

i ökning räntebidragen i realaönskat byggande, resulterar betydandeen av
Ökningen för för infla-känslig volymantaganden, även deärtermer. men

Vidtions- och ränteantaganden antagande lägregörs. ettsom om en
inflationstakt, bibehållen sjunker ökningstakten imed realränta, demen
framtida räntebidragen kraftigt.

Slutligen framhållas räntebidragsprognosen visarskall generellt påatt
siffror, eftersom sannolikt etfektemaväl höga underskattarprognosen av

enligt alltmer vrids byggandebostadsbyggandet våra analyser motatt ett
Effekten kan föranleda minskning ismålägenheter. dock högstav en

räntebidragsvolymen fempå procent.

Statsfinansiella ejfekter skatteavdragenav
statistik7 medförEnligt oñentlig föravdragsrätten småhusägama skat-en

teminskning miljarder kronor 1989 i 1987 priser preliminä-på 15,5 år års
uppgifter, beaktar inverkan schablonintäkt och avdrag,extrara som av

från småhus med skattemässigt överskott.bortser de går Detsommen
effekt pennings-jämföras med motsvarande 1975, iskall år som samma

miljarder skatteeffekten i7,4 kronor. Generellt har ökatvärde enbart var
utvecklingen dåUndantag under 1983 och 1984,reala över åren. ärtermer

minskning inträffade sannolikt följd minskatviss real som en aven -
i kombination marginalskattesänkningar.småhusbyggande med

i diagram Uppgifter-Utvecklingen 1975 1988 3.11 nedan.presenteras-
från anslagsframställanBoverkets se not, och har omräknatshämtasna

prisläge hjälptill 1987 års med KPI.av
hjälp simuleringsmodellen för finansierings-Med den nämndaav ovan

skatteetfekten för för peri-kan egnahemsägare uppskattassystemet, grovt
fram till 2000. viktigt påpeka effekternaoden år Det är då beröratt att

produktionen fr.statligt belånade 1958. Modellenenbart den taro. m.
refmansieringhänsyn till den eventuella kan tänkas ske i dettaheller som

diagrammet prognosticerade utvecklingen förbestånd. återges den skat-I
teeffekten statligt i enlighet deberör det belånade beståndet, och medsom

produktionsprofiler efterfrågemo-alternativa tidigare beskrivnadensom
dellen har genererat.

skatteeffekten blir mindre iframgår diagrammet allt detDet attav
i fasta priser. nivå 7statsbelånade beståndet, Från på knapptmätt en

sjunker skatteelfekten i statligt belånademiljarder kronor år 1989 det
till cirka miljarder 2000. Nivån 2000 varierar cirkabeståndet 4 år år med

miljard olika alternativen, beroende andelen småhusmellan de på atten
ivarierar. Generellt andelen småhus nyproduk-med äganderätt ärsett

förklarar skatteeñfekten framtionen i beståndet, vilketlägre än att avtar
tillskottentill 2000. kan uttryckas gäldränteavdragår Det attsom av nya

7Sebl. Boverkets inte förmår för bortfall i skatteeffektnyproduktion kompensera deta. an- genomslagsframställningbud- kapitalskuldema sjunker iföljer det äldre och beståndet,störreattsom av1990/91, 15111.getåret s.
amorteringar penningvärdesförsämringar.ochbådeFramställningen i detta genomgenom

avsnitt delvisbygger på vanskligt för skatteelfek-mycket den totalaDet är göraatt en prognosbedömningama i Bover- prognosperioden. räntenivåemautveckling Den beror bl. påövertens a.skrift.kets
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Diagram 3.11. Skattesubventioner till bostadssektornunder perioden 1975-1988,
år 2000 produktionsantaganden.fram till under olika Miljardersamt en prognos

i 1987års Inflation 6%. Beskrivningar:kronor priser. texten.se

Miljarder kronor

20 94--

Totalt

belánatStatligt

sex-er a-- -- i w--ø

All;m1M13

0 iI v V 1995 20001975 1980 1985 1990
Prognosár

Källa: SiBs simuieringsmodell och offentlig statistik

på omsättningshastigheter prisnivåemaandrahandsmarknaden, och på
efterfrågean-småhusmarknaden. Med antaganden vi allmäntde gör ettom

rimligtbyggande småhus, bör det ändå denpassat att anta attav vara
minskade produktionen småhus kommer tillmed äganderätt ledaattav en

sjunkande skatteeffekt.realt total
anslagsframställanredovisar i sin visserligenBoverket en prognos som,

bygger delvis förutsättning förpå andra antaganden de gällerän som som
Långtidsutredningen, ändå i förefaller rimlig.drag Bedöm-men som grova
ningen diagram skatteetfektenredovisas i 3.1 reala sjunker frånl termer
cirka miljarder i cirka miljarder15 1989 1987 priser till 12 kronorår års år
2000. Minskningstakten i minskningstakten för statligtdetmotsvarar stort

Observera minskningenbelånade beståndet. den reala åstadkommesatt
framtida skattereformer inkluderarbeaktande eventulltutan ett av som

marginalskatteminskningar.
Sammanfattningsvis skatteelfekten i fram tillreala åravtaantas termer

2000. gäller det statligt belånade vilketDet beståndet -oberoende av
produktionsaltemativ gäller. Utvecklingen förväntas bli densom samma
för skatteeffektema.totala 3de l59ñ.a.a.s.

5 19-924



66

Bostadsbidrag

bostadsutgiftemainte iresulterarproduktionsvolymeralternativa attVåra
iändras någonbostadsbidrageninte hellerDärmed kommer attändras.

detolika alternativen börskillnad mellan devissutsträckning. Enstörre
ökning i antaletalternativeftersom debli, stordock motsvarar ensom

inkomst.ökning i disponibelbaseras pålägenheterproducerade storen
givet regelsystembostadsbidragen vidomständigheter börsådanaUnder

Å sidanköpkraft andraökar.eftersom hushållenssjunka i reala termer,
med högabostädermängdalternativ ökandeinnebär detta att nyaen

kraft.motverkandeinnebäraböri beståndet. Detinkostnader kommer en
miljarder7,2cirkaidagbostadsbidragen ärvividareTills attantar som

Vi skalli realaligga kvarprisnivå, kommer termer.i 1987 års attkronor
i och bo-förändringarna skatte-diskuteradedei minnethållaockså att

i bostads-ökningartill avsevärdaledasannolikt kommerstadspolitiken att
framöver.bidragen

Sammanfattning

olikaför 2000 för deårutgångsläge ochsammanfattastabell 3.1 lI prognos
subventionsslagen.

skatteelfekträntebidrag,förutgångslägeochSammanfattning3.11.Tabell prognosav
bostadsbidrag.ochbeståndstatligt

priser1987årsiMiljarder kronor
BostadsbidragSkatteeffektÅr Räntebidrag
7.86.214.71988

Alternativ2000
320 1320 l

7.23.43.73.64.520.434.530.620.8
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4 En bostadsmarknad minskandemed
subventioner

En teoretisk diskussion
Subventionernas efekter produktionskostnadernapå

En del subventionerde samhället till bostadsmarknaden antasav som ger
bli kapitaliserade ökade produktionskostnader. Därigenom förtassom
huvudsyftet subventionen;med komma konsumenterna tillatt ograverat
del. Indirekt förpåverkas också basen subventionsgivning.samhällets

Sambandet produktionskostnadermellan subventioneroch är mycket
debatterat i Sverige. teoretiskaDet subventioner riktadeärargumentet att

produktionen fördelas på två del tillfallerEn konsumenterna imot parter.
form lägre kapitalutgifter, tillfalleroch del producentema iav en annan
form vinster, framförhögre allt ökade produktionskostnader.av genom

uppdelningExakt hur denna beror efterfråge-på och utbudskurvansutser
form.

Så långt teorin. praktikenI det svårt fastställaär på svenska dataatt ett
subventionsförändringarsamband mellan förändradeoch produktions-

kostnader. sinDet kan ha i stordriftsfördelarorsak skapar identifi-att
eringsproblem. subventionsökningEn driver fram ökad produk-som en
tion driver framockså projekt. Vi från tidigare studierstörre bl.vet a.
Wigren, finns1987 det projektstorleksamband mellan och kostna-att ett
der. subventionsökning därförEn kan iresultera produktionskostna-att

visserligenderna blir oförändrade, lägre stordriftsfördelarnaänmen om
slagit igenom fullständigt.

Även empiriska studier inte kan påvisa några samband så utesluterom
inte detta subventionsminskning medför produktionskostna-ökadeatt en
der både på grund subventionsminskningen i sig, och på grundav av-
den minskade seriestorleken smådriftsnackdelar.som ger

Så långt långsiktiga etfektema.de kortsiktiga effekternaDe av en
subventionsminskning kan emellertid bli kraftiga, eftersom bostadsbestån-
det kort sikt givet. effektpå Denna skall emellertid inteär överdrivas,
eftersom fallerpriser prisnivåunder den förenligär med långsik-som som
tig jämvikt förväntningarskapar kommande prisuppgångar. Sådanaom
förväntningar bekant självuppfyllande.är som

Subventionernas efekter på prisbildningen

Förekomsten bostadssubventioner påverkar prisbildningen, ka-av en s.
pitalisering tänkes äga Ett antal sådana studier har gjorts i Sverigerum.
och i utlandet. Så mätte Brownstone, Englund Persson 1985 ochex.
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19851983-följdesmåhusefterfrågan påiminskningden1988 avsom
föll 14- 15efterfrågan med procenttillframkomskattereform. De attårs

räkna-Forskarnasmåhus.mindreförskötsefterfrågansamtidigt motsom
prisfall påmotsvaradesefterfråganminskade ettdenmedocksåde att av

omfattning.mindrenågotsmåhus av
marginalskatte-elfektemaberäknat1988PerssonharSenare av en

kommerhushållen. Hanför30sänkning merpartenprocentmot avner
40efterfrågeminskning på procent,fram tillmodellsinstödmed enav

20prisfall på procent.grunder kanteoretiska ettvilket på motsvaras av
deanalyseratsimuleringsmodellhjälpmedhar1987Hansson av en

småhuspriserna.räntesubvention förborttageneffektematänkbara av en
10medfallahuspriserna påsikt kommer attkortfinner påHan nyaatt

sikt där-oförändrade. På långbliräldre huspåprisernamedanprocent,
priserna påochfalla avsevärtnyproduktionsvolymen attkommeremot

.20stiga med 15 procenthus kommeräldre att -
utgårhanbl.resultat ärannorlundafår så attHanssontillOrsaken a.att

fl.ingår i Brownstonesvilkaviktiga,likviditetsaspektema är m.från att
brist påfrånutgårHanssoninnebär det attkonkret attmodell. Mera

marknaden.beteende påhushållensrestriktion påkapital kan envara
kapitali-antyderempiriska resultaten attdiskussionen dekortaDen om

påblandfenomen,svåranalyserat annatbostadsmarknaden ärsering på ett
beståndsflödesmarknad. Detk.bostadsmarknaden ärgrund att en s.av

produktionskostnads-vilkanyproduktionen,ipriserna styrsinnebär avatt
subventions-beståndet. Enprisbildningen ipåverkatänkesutvecklingen,

i sinvilketbeståndet,priser itill minskadeleder dåi beståndetminskning
eftersikt, ochövergångstid. Påundernyproduktionenminskar enentur
iprisernakommerkostnadsförhållandena,tillanpassning de nypro-nya

emellertidkanbeståndet. Processeniprisernaduktionen åter styraatt
olikaresultatenDärför blir ocksåolikabeskrivas på sätt.uppfattas och av

olika.nödvändighetbearbetningar medempiriskateoretiska och
fåtaligasmåhusmarknaden. Deberörtstudierna harpresenteradeDe
övrigaprisbildning inomeffekter påsubventionsförändringarsanalyser av

likartatvisar pågjortsharupplåtelseformer ettägarekategorier och som
mönster.

prisernasammanfattningsvis,medför, attsubventionsminskningEn
och ibeståndetiprisförändringenRelationen mellansikt.kortsjunker på

påemellertid bådebetydelse berortidsperspektivetsnyproduktionen samt
används.modellvilkenoch påsubventionsminskningen görs somhur
boende-ökadmellansambandstarktfinnsdetFundamentalt är ett enatt

sikt.fall korti påkapitalisering allahuspris, dvsminskatutgift och ett -

bostadsbeståndetolika delarSubventionsminskning i av -. synpunkterprincipiella

fastigheter. Detnyköptatill ellersubventioner gårallaMerparten nyareav
skadareftersom detsubventionsnedskämingar,vidproblemskapar nypro-

tillbostadssociala skälinte finns någrasamtidigt detduktionen, som
diagramIbostadsbeståndet.just i denna delsubventionsminskningar av
varierarsubventionefterkapitalutgiftema före och4.2 visas huroch4.1

fárdigställningsåret.med
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ñrdigställdaflerbostadshus,allmännyttigaDiagram Kapitalutgifter i nybyggda4.1.
finansierings-år 1989 enligt nuvarande1989.Beräkningar förperioden 1958-under

system.
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500 Ränlebidrag

400

300 -
Fastighelsskall

200 -

100 Nettokapitalutgif

0 | .. 19901980 198519751965 197019601955
Färdigslällningsár

simuleringsmodellS|BsKälla:

nyproduktionen,subventionema ikraftig minskningEn oavsett omav
kraftigtskattecffekter, naturligtvis tillledergäller räntebidrag ellerdet en

Visserligennyproduktion. kan ävenminskad argumentera att enman
i beståndetsubventionsminskning skattehöjning det äldrealternativ eller

föromfattning, eftersom inves-nyproduktionens det bör stå klartpåverkar
isubventionsminskning det äldre beståndetgörsdenteraren att som en

nyproduktionen. sådan påverkanaktuella Endrabba dendag kommer att
minskning ivid nyproduk-mindre motsvarandeemellertid bli änbör en

situation.framtida därmed osäkergäller ochtionen, eftersom den en
subventionema ellerinvändningar minskafinns fördet dåVad attmot

i beståndet den delen harbeskattningen det äldre lökaanalogt ett
inflationseñekter tidigarehjälp ochförmögenhetsvärde medbyggts avupp

för minskafinnasDärför detsubventioner. borde utrymme attett stort
beståndet köptsbeskattningen. Problemetsubventionema eller öka är att

förvarför belåningsvärdena mångaantal gånger åren,och sålts ett genom
ijämförbar med den rådertill nivåökat ärhushåll har somen som

med äganderätt,gäller småhusnyproduktionen. Tabell 4.1 nedan, som
dispo-utgifter i relation till denvisar andelen hushåll med högaockså att

ilika i gamla hus Däremotnibla hushållsinkomsten är nästa stor nya.som
ii deutgifter högre de äldre husen änmed småandelen hushållär nyare.

därför inte markantutgiftsökningar i äldre beståndetför det ärUtrymmet
i beståndet.detstörre än nyare
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Diagram 4.2. Kapitalutgifter i nybyggda hem, ñrdigställda under periodenegna
1958- 1989.Beräkningar för år 1989enligt nuvarandeñnansieringssystem.
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Källa: SIBs simuleringsmodell

minskade subventioner i förut-beståndetEtt ärannat argument mot att
i framtida utgiftsmönstret viktig princip bibehål-sägbarheten det är atten

framtida förutsättningar i produktionsminskande.Osäkerhet sigla. ärom
subventionsnedskämingar iAvvägningen mellan det äldre eller det yng-

vikt tillmäter politisktbeståndet påverkas också den målettre av man om
bostadsmarknaden opti-paritet Om utgångsläget bostadspolitisktpå är

talar for räntebidragsminskningar i det beståndetmalt det att nyareex.
fastighetsskatt ibör kombineras med ökad det äldre beståndet. bostads-Ur

lösning marknadskonform,marknadssynpunkt kan sådan ocksåen vara
eftersom effekterna prisbildningen avsnitt bli relativtpå se då börnästa
små.

neutralitetzbostadspolitiska ytterligaresammanhang målI ettanges om
bostadsutgiftema i olikamellan sektorer på bostadsmarknaden. Främst

tilltänker här på småhus med äganderätt, relaterat hyres- och bo-man
Paritetsmålet innebär for subventionema minskasstadsrättsscktom. Ett sådant mål talar skallattutgiftsskillnader mel-att lika imycket alla sektorer.lan olika ålderhus av

skall de ålders- neutralitet inte konfliktfritt. förslag diskuterasmot Målet Deärsvara om som nukvalitetsskillna-beroende minska marginalskattema innebär for delsmåhusägamas attatt enomdema mellan dessahus.
refonnensmarginalskattereform bostadsutgiftema,tänkt ökar att1Utgiftsskillnadema mel- men

lan sektorernapå bo- positiva effekter disponibla inkomsten utgiftsökningenpå den uppväger
skallstadsmarknaden framstårsittande byte,på bostaden. För de småhusägama det ettsomkvalitets-motsvarasav

kameranärmastskillnader. natur.av



hushållsinkomsten i småhusdisponiblaefter bostadsutgiftensandel denhushåll, fördelatTabell 4.1. Antal av
definition ochbostadsutgif-iärdigställningsår. BHUsInkomsten âräganderätti kombination medhusensmed

till 1989års nivå och regelverkBHU 1985,uppräknatskatteeüekter. Källa:inkluderar bostadsbidragochten

INKOMSTEN PROCENTBOSTADSUTGIFTENS ANDEL AVANTAL
PCTRAD

60- TOTAL20 30 30-40 40 5010 20KOL PCT

FÄgDlG-
STALLNINGSÅR

361400100800 39900 10800129300
3.027.9 11.035.81944

16.6 16.5 18.727.2

12310017200 490048100 36900
30.0 14.0 4.039.11945 54

7.1 8.610.1 6.1

15860016200 770070800 48 200
10.2 4.944.6 30.41955-64

14.9 7.9 6.7 13.3

6900 13680050000 2640044000
5.036.5 19.31965-69 32.2

8.2 11.0 11.99.3

00 16590026800 80060400 64900 5
3.539.1 16.136.41970-74

10.112.7 10.7 11.1

8700 25300042 300 780067500 124900
3.1 3.549.4 16.726.71975-79

21.920.6 17.5 13.614.2

4100 23000055200 1060040400 117200
1.84.651.0 24.017.61980-84

10.219.3 22.9 18.38.5

1200 600 3550024500 8800300
23.4 3.2 1.57.2 64.71985

0.6 2.1 1.44.0 3.7

241004800 1000 3002000 15900
1.366.0 20.0 4.10.5 8.11986
0.82.0 1.70.4 2.60.1

100 2180012800 2000 400200 6300
2.0 0.628.7 58.8 9.10.81987

0.32.1 0.8 0.80.2 1.3

100 175001800 500100 3800 11200
2.7 0.221.8 64.5 10.10.61988

0.11.9 0.7 0.80.1 0.8

39900 530300400 241400 57700 1200 607TOTAL 108700 475
100.003.8 2.639.7 15.77.1 31.1

Skatterefonnen emellertid mindre positiva effekterkan tänkas på denge
disponibla inkomsten fört förhyresgäster småhusägare, beroende påänex

inkomstnivå i Neutralitetsskäl emellertidderas allmänhet lägre. talaräratt
för minskning räntebidragen ilångt gående hyressektom, beroendeen av

kraftiga ökningen bostadsutgift skatterefor-på den småhusägamasav som
till. minskning räntebidragen tillleder En sådan hyressektom kanmen av
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ef-minskar,konsumtionsutrymmetill hyresgästernasemellertid leda att
disponibla inkomst långteffekter ärskattereformens på derastersom

räntebi-imotiverade minskningen derasbostadspolitisktmindre denän
drag.

i fall förinkomstutjämning talar dettahorisontellPrincipen attom
målminskas för medaninte skall hyresgästerna,räntebidragen ett om

påräntebidrag tillfor minskade hyresgästerna,talarneutralitet däremot
bostadsutgifter.ökadegrund småhusägamasav

neutrali-utgångspunktenframställningen skallfortsattadenl attvara
bostadsut-viktigare inkomstmålet. De ökadeparitetsmålet änoch ärtets-
minskadedärmedkommergiftem för småhusägama att motsvaras av

Samtidigt har denbostadsmarknaden.till övriga sektorer påräntebidrag
fort fram till slutsats subven-paritetsmåletdiskussionentidigare attenom

minskning spridas jämnt årgångama.bör övertionemas

bostadsmarkna-efekter olika sektorer påMinskade subventioners i
den

produktionskostnadereffekter påavsnittet subventionemasl resp.om
vissa effekter subven-effekter husprisema harpåavsnittet dess av enom

utvidgas,avsnitt analysenkommit detta skalltionsminskning beröras. Iatt
bostadsmarknaden; hyres-olika delmarknadema påfokuserasoch på de

sitt givna intres-uppdelning harsådanoch äganderätt. Enbostadsrätträtt,
skiljer radikalt mel-förutsättningarna sig åtinstitutionellaeftersom dese,

emellertid inteskall hyresrättensammanhangdelmarknadema. I dettalan
särskilt kapitel den sektorn.eftersom åtbehandlas, ägnasett

minskadesubventionsminskning tillbostadsrättssektorn lederInom en
avsnitti tidigarediskuteratsbostadsrätter. Det harpriser på ett sam-om

prisnivå. Ytterligare faktasubventionsminskning ochmellanbandet om
institu-bakgrundeffektersubventionsminskningens kan mot avges ennu

förutsättningar.tionella
subventionsminskningen.initialtBostadsrättsforeningarna drabbas av

bostadsrättsinne-avgifter förvilket tillutgifter ökar, leder störreDeras
windfall los-förmögenhetsvärden,till minskadehavarna. Det leder s.

nytillträ-för innehavarna, medande nuvarandebostadsrätternases på
minsk-utsträckning. Orsakeni mindre ärinnehavare drabbasdande att

avgiften. Därigenomöverlåtelsepris den högreningen i bör kompensera
sikt,mindre effektiv för samhället på långsubventionsminskningenblir

blir mindre. Ifor det ökade skatteuttageteftersom underlagssumman
bostads-subventionsminskningen de boendedockhuvudsak bärs av nu

avkapitalisering.får Detbära hela bördanrättsinnehavarna, av ensom
effektema hyresmarknadenskillnad från påengångseffekt, tilldockär en

eviga.ärsom
Överlåtelseprisema avgif-nivåernainte de absoluta påpåverkas bara av

bostadsmarknaden.priserna i sektorer påandraocksåterna, utan av
relativpriser-vilkettill kan ändraSubventionsminskning leder ökad hyror,

minskareffekt ökar ellerOm dennabostadsrätt.hyresrätt gentemotna
ihyresökningenpå storleken påbostadsrätt beroröverlåtelsepriserna på

reformenspåavgiftsökningen. förut påpekats beror dettaSomrelation till
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inriktantekniska utformning, bl.a. det gäller på och gammaltnär nytt
bostadsbestånd.

med äganderätt blir utvecklingen likartadför småhus denPå marknaden
Effektema subventionsminsk-för bostadsrättsmarknaden.antyds avsom

ningen form förrnögenhetsvärden, vilkaslår igenom i ändrade motver-av
tidigare.bostadsutgiftema. diskuteratkar de ökade Detta är

siktbostadspolitiskt viktiga på kort drabbas små-Den slutsatsen är att
utgifterna stiger samtidigtbostadsrättsinnehavare dubbelt;husägare och

skiljer frånförmögenheten minskar. dem beteendet på hyres-Detsom
boendekostnad.marknaden hyresgästerna bara drabbas ökaddär av

bostadsrättsinnehavare drabbas emel-Nytillträdande småhusägare och
visserligen bostadsutgiftema grund denlertid mindre; större påär av

medförtminskade subventionen, andra sidan prisminskningenå harmen
kapitalutgiftema. pris-blir vilket minskar Hurinköpspriset lägre, storatt

elasticitetstalen,minskningen blir tidspespektivet ochberor både på som
i mån kan betrakta småhuset,berörts Det beror också på vad manovan.

investeringsvara. Om falletrespektive bostadsrättslägenheten så ärsom en
produktionsminskningen mindreblir sannolikt prisminskningen och än

vidare iPerspektivet diskuterastidigare analysen antyder.vad den ett
kapitaliseringsef-Emellertid ändå blikommande avsnitt. bör slutsatsen att

effekter för tillträdandefekten förtar viss subventionensdel ägare.en av
i sinsikt bostadsmarknaden helhetPå lång påverkas attgenom nypro-

nivå, vilket innebär bostadsbeståndetduktionen minskar till lägre atten
subventions-till lägresuccessivt storlek motanpassas en som svarar en

paritet nyproduktio-nivå. Samtidigt priserna i till medökar beståndet ny
subventionsminskningensbeaktande kon-kostnader, under ettnens av

struktion.

Fördelningseffekter det nuvarandeav
subventionssystemet
Subventionsfördelning efter hushållsinkomst

fördelning skilda in-redovisas bostadssubventionemas påI tabell 4.2
räntebidrag,redovisas uppdelning skatte-komstklasser. tabellen pål en
inkomsten, vilket ieffekter bostadsbidrag. Räntebidragen stiger medoch

skatteeñekten. Bostadsbidragen sjunkerför däremothögre grad gällerän
stiger subventionema från 8 000inkomst. Sammantaget drygtmed ökande

iinkomstklassen till drygt 21 000 kronorkronor i lägstaår den näst uppper
den inkomstklassen.högsta

sammansättning, korrelerad tillEftersom storlek desshushållets och är
subventionsfördel-fullständig bildinkomstnivån, inte tabell 4.2 avger en

bärkraftsubventioner i förhållande till ellerningen syftet belysaär attom
första översikt. vidärförTabell 4.2 bör Innanhushållsstorlek. ses som en

subventionemavi hurvidare sådan analys skall någotgår med säga omen
upplåtelseformer.fördeladeär på

iuppdelning i upplåtelseforrner, vi konstateravi kanNär gör atten
genomsnittliga subventionema dubbelt sådesmåhus med äganderätt är
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4.2. Fördelning kr/årTabell bostadssubventioner,av

Disponibel Ränte- Skatte- Bostads- Total sub-
bidrag effektinkomst bidrag vention

0-50 tkr 4495 209 10016 14270
50-90tkr 4168 418 3745 8331
90-110tkr 4031 879 2189 7100
110-130tkr 4173 2568 1848 8589
130-150 tkr 5068 4139 1128 10335
150-170tkr 5839 5819 12236578
170-190tkr 5711 8462 245 14418
190-210 tkr 6392 11273 80 17745
210-tkr 161195554 76 21750

4867Totalt 4925 2 112 11903

i de övriga upplåtelseforrnema. Fördelningenstora ocksåär mycketsom
ojämn: låginkomsttagarna får drygt 6000 kronor år, medan högin-per
komsttagama får 25nära 000 kronor. viktigasteDen till skillnadenorsaken

skatteeffektensär betydelse i inkomstklassema.de högstastora
Till sektorn bostadsrätt går subventioner i genomsnitt betydligtärsom

mindre de tillän går äganderättssektom. förefallerDessutom subven-som
tionema jämnt fördelade. Låginkomsttagama får drygt 6 000vara mer
kronor år, höginkomsttagamamedan får 16000 kronor. förefallerDetper
också bostadsbidragens betydelse för de ställdasämst motsvararsom om
skatteetfektens förbetydelse de bäst ställda.

sektornFör hyresrätt gäller tämligen subventionersmå går till dennaatt
upplåtelsefonn. Subventionema är också progressiva till sin Cirkanatur.

0008 kronor tillår går den lägsta inkomstklassen, medan motsvarandeper
subventionsbelopp i inkomstklassenden högsta knapptär 7 000 kronor.

Subventionsjördelning efter inkomst konsumtionsenhetper
För beakta forsörjningsbördan hos olika hushåll, redovisas in-att mer
dividcentrerade uppgifter i tabell 4.3. tabellen inkomstmåttetI har och

formätetalet subventionema räknats till disponibel hushållsinkomstom
subvention konsumtionsenhet.resp. per

lar/årkonsumtionsenhet,bostadssubventioner4.3. FördelningTabell perav

Disponibel
Bostads- Total sub-Skatte-inkomst Ränte-per

effekt bidragkonsumtions- bidrag vention
keke kekeenhet P31per perper

3127 654270827070- 25 tkr
734333491040295525- 45 tkr

10216796 6248317255 tkr45-
1710 59851553272265 tkr55-

58966152253tkr 302865- 75
54701732859 243875- 85 tkr
54732269 113309085-100tkr

25 60312895100-120tkr 3111
921223442 5768120- tkr

568 679722043025 lTotalt
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översikt, icke skiljer upplåtelseform.Tabellen påpresenterar en som
Ändock framträder. tidigarekan konstatera Denmönsteratt ett nyttman
slutsatsen subventionerna stiger inkomster gäller intemed ökandeatt

finnslängre, konstanthålles dettahushållsstorleken på sätt. Detnär en
tämligen individemassubventionerna oberoende köp-tendens äratt av

kraft, konsumtionsenhet.och omfattning cirka 7000har på kronoren per
Mönstret emellertid växlande inteär så några bestämda slutsatser äratt
möjliga framgår subventionendra. dock den totalaDet äratt att en

betydligt fastare räntebidragenprodukt delkomponenter med mönster;av
stiger inkomst konsumtionsenhet och skatte-långsamt med ökande per
effekterna bostadsbidragen faller drastiskt sti-stiger snabbt, medan med

inkomst.gande
upplåtelseformer,olika subventionsforrnemas i olikaDe betydelse gör

för upplåtelseformer.subventionsfördelningama olika olika Ta-att utser
upplåtelseformer för4.3 därför modifieras vibell behöver pånär ser var

sig. stiger totala subventionerna med stigandeI småhus med äganderätt de
inkomst, efter inkomst konsumtionsenhet.hushållen sorteradenär är per

fåOm från inkomstklassen, observationer,bortser den lägsta harman som
stiger från cirka 6000 till 12000 kronorbeloppet kronor år. Inära per

blir inkomstberoendet ibostadsrätt äganderättssektom,ännu svagare
förefaller subventionerna sjunker stigandedet medsvagtmen som om

inkomst. slutligen, stiger först subventionernaI hyresrättssektom med
tilltagande inkomst, för Förklaringen till dettasedan mönsteratt avtaga.
fordrar inkomstnivåer.genomgång hushållsstorlek och Detnärmareen av
förefaller inkomsteremellertid barnfamiljer med "normala kansom om
förklara subventioner.puckeln i totala

bärkraftsinriktade till resultatde analyserna sub-Resultatet attav ger
ventionerna tämligen jämnt fördelade individer dvs konsum-mellanär
tionsenheter olika inkomst.med

Lorenzanalys

fördelning visas hjälp lorenzdiagram. ViSubventionernas skall här med av
redovisa diagram.kommer här utrymmesskäl bara Dessaatt treav avser

olika upplåtelseformer, hushållstyp hushåll beståendemen samma av-
två med bam.vuxna

avsnittet,subventionsmönster redovisades i inledningenDet som av
Bostadsbidragenbekräftas lorenzdiagram ej redovisat här. ärettav

progressiva, skatteñektema regressiva. Oväntatstarkt medan starkt är,är
jämfört 1986, räntebidragen starktmed Frykman att synes vara regres-
siva. subventionssystemet regressivt. Hushållen medSammantaget verkar

inkomsterna får oproportionellt låg andel de totala subven-de lägsta aven
inkomsterna fårtionerna. hushållen har de lägsta50De procent av som

subventionsbeloppet.enbart 30 procentex. av
vi olikaskillnader i hushållsstorlekar, har studerat hus-För beaktaatt

gjort olika upplåtelseformer.för sig. har inomhållstyper Dettavar
sammanfattningsvis för de båda hushållstypemaI äganderätt kan utan

regressivtotala subventionerna har verkan. Noterasbarn, desägas att en
till litenbostadsbidragen mycket starkt koncentreradekan dock äratt en
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90inkomsttagamafallen får 30bådaandel låginkomsttagare. I procent av
bostadsbidraget.procent av

litenmed barnensamståendemed barn,hushållstyperna utgörAv en
observationervarföri medhushåll äganderätt,andel alla somav

sammanboendelikartat fördock detfår resultat. Mönstretgrund osäkra är
snedfördelatbostadsbidraget mindrevilket utmärks ärmed barn, attav

diagonalenligger mycketräntebidraget näraskattetfekten ochoch att
progressiv riktning.räntebidraget ifall4.3. detta verkardiagram I 0. m

subventionsför-visar jämnsubventionerna påför samladedeKurvan en
delning.

disaggregeringen till skilda hushållstyperbliranalysenSlutsatsen attav
medöversiktliga hushålli analysen. Fördolts denvisar mönsterett som

subventionsför-visar sigdethushållstyp,numerärtbarn, är attstorsom en
tidigare framgått.regressivinte fullt sådelningen är som

enligt nuvaranderegler.BostadssubventionerDiagram 4.3.
Räntebidrag streckad kurvaBostadsbidragprickad kurva,

heldragenSumma subventionerSkatteeffekt streck-prickad,

100 1......._.. /lu-----n", Ia,
.90 ,r/l y.Uiiiiii."" /x xeo çfn/i
I 4. / x70- / /o :/o: : / /tu

5 /ø/,I60 ," /u /z/E 1/.
50 //x, ,7 :

////lE 4 J043 //:
9 K/,30m

//I. 1i20 zjJ /ÅA,E l10 5 .f ;
/T i

0.4 l II 100ao 9050 60 7020 30 400 10

hushållen inkomstefter disp.Procent av

äganderättTvå med barn ivuxna

Källa: BHU och beräkningaregna
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enligtDiagram 4.4. Bostadssubventioner nuvaranderegler.
Bostadsbidragprickad Räntebidrag streckad kurvakurva,
Skatteeffekt subventioner heldragenstreck-prickad, Summa

100 I

,90 1

os

Ol

60

50

40

a O

NO

10
ii
tI. 10090705040

inkomsthushållen disp.efterProcent av

Två bostadsrättimed barnvuxna

beräkningarKälla: BHU och egna

kraftigtsubventionemaframställsbostadsrättssektomFör hela reg-som
bild.dennahushållstyper ändraruppdelning i skildaressiva, totalt Ensett.

koppling mellan hushållstyp,finns starki sektornOrsaken detär att en
efteruppdelning hushålls-subventionstilldelning. När såinkomst och en

varjeinom hushållstyp.spridningenframställdaminskar densker,typ
subventionsfördelningenbarnhushållstypen ärl utan progres-en vuxen

for övriga hushållsty-subventionsfördelningen desiv, samlademedan den
inkomstfördelningen. Imed avseende påneutrali ärstort settperna

barnhushåll,för sammanboendevi detta gällerdiagram 4.4 att genomser
diagonalen i diagrammet.följersubventionemaför totalakurvan deatt

skatteeffektemabeskriver ärkurvanobserverasbör ocksåDet att som
ojämnt fördeladeeffekter ochsmåpålitlig, eftersom dessa ärmindre

mellan hushållen.
intehushållstypför hyresrättssektom närframträderbildDen som
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Diagram 4.5. Bostadssubventionerenligt nuvaranderegler.
Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva,
Summa subventioner heldragen

100 i l| i ------- -___..... ..
90 i ,jt l /i /----- i180 I yili il jiøJ"i i i706 v r /AV/ ,li"G /us / /- i60 -B /.

D.D / 1/ l/ l50 /tu 1,/ I
i/Procent xä :l40 4,4

//.O INI l30m //
3 l

iI20 l ,
I/ |I I10- . ., i; l. i,- ii zo 4020 30 50 60 70 80 90 100

hushållenProcent efter disp. inkomstav

Två med barn i hyresrättvuxna

Källa: BHU och beräkningaregna

beaktas, totala subventionerna tämligen fördelade.är de neutraltäratt
de lägsta inkomsttagarna få relativtUndantaget är sett storasom synes

subventioner.
förryckeruppdelning på hushållstyper inte denna bild. hushållEn För

består barn subventionerna starktär totaltutan settsom av en vuxen
progressiva, vilket återspeglar betydelsen KBT. hushåll tvåFör medav

diagrammed barn 4.5 och barn, verkar subventionernautanvuxna,
måttligt progressivt omfördelande, situationen förmedan hushåll med en

barnoch detär motsatta.vuxen
Sammanfattningsvis resulterar uppdelningen skildapå hushållstyper

inom hyresrättssektorn i enskilda fördelningarna sigdeatt ter mer progres-
siva dess Situationen påminner i bådaän mycket den de andrasumma. om
sektorerna.
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Förslag till skatte- och subventionssystemnytt
skattereformDen skisseras i SOU 1989: 33 Reformerad inkomstbe-som

skattning RINK, omfattandeär den skattereform någonsinmest som
har föreslagits i Sverige. Motiven för skattereformen i utredningen,anges
där reformeradedet skattesystemetsäger skall,attman

högre välstånd reducerade snedvridningar och ökad flexibili-ge genom-
arbets- kapitalmarknadernapå ochtet

reducera föroch lönsamheten skatteplanering och skattefuskutrymmet-
internationall harmonisering marginalskatter.avseendege-

Detta skall uppnås skattesystemet förenklas kraf-ochattgenom genom
tigt marginalskattesatser.sänkta för nivåUtgångspunkten den på skatte-

inkomstskattensätts, skall sänkas förär alla, likfor-satserna att attsom
mighet vad gäller löneförmåner, liksom föruppnås alla sparandetyper av
och upprätthålla positiv real efter skatt.räntaatt en

Huvudparten inkomsttagama kommer enbart betala kommunal-attav
skatt och därmed ha skattesats 30 °/0. statliga inkomstskattenpå Denen ca
betalas endast inkomsttagare med 200000 ikr. årsinkomstänav mer
1991 års nivå enhetligoch då med skattesats 20 °/0.För kapitalin-en -
komst föreslås enhetlig statlig °/o.skatt på 30en

De sänkta skattesatserna tillleder skatteinkomstema sjunker kraf-att
tigt. Utredningen beräknar reformen kostar 62 kr. minska-mrdatt genom
de skatteintäkter. Dock har reformen finansierasskall fulltnästansagts att

Finansieringen skall täckas ökade skatteinkomster från bred-ut. genom en
dad arbetsinkomst, skärpt och breddad kapitalinkomst ochen genom
breddade indirekta Utredningens förslagskatter. uppvisar dock under-ett
skott på kr., vilket5 mrd tänkt täckasär de dynamiskaatt upp genom
effekter reformen förväntas ha. Exempelvis räknar med ökatettsom man
arbetsutbud, med ökade inkomster och därmed också ökade skatteintäkter

följd. tabell sammanfattasl 4.4 förslagRlNK:s både avseende lättna-som
ider beskattningen finansieringenoch reformen.av

De marginalskattesatsemasänkta främst höginkomsttagaregynnar var-
för detta negativa effekter fördelningssynpunkt. Detta skall motver-ger ur
kas bl. ökad skatt på idag kapitallågt beskattat och löneförmå-pågenom a.

isom utsträckning tillstörre höginkomsttagare. Vidare påsatsasner ges
ökade barnbidrag vilket bidra till fördelningsprofil.också skall bättreen

En viktig finansieringendel beräknas bidrabostadssektom medav ca-
tredjedel. medför omfattande effekterDet på hushållens bostadsutgif-en
Därför har speciell utredning, Boendekostnadsutredningen BKU,ter. en

tillsätts för granska bostadspolitiskadet stödsystemet effekterochatt av
skatteutredningen. Boendekostnadsutredningen har delspresenterat en
analys det nuvarande stödsystemet Ds 1989:39, dels lagt förslagav om
förändringar stödsystemet SOU 1989: innebär71. Sammantaget dessaav
två olika utredningar, RINK och kraftiga förändringarBKU, mycket vad
gäller bostadsstödet. Det gäller både reglerna för nivåernastöden och på
dem. nivånVad gäller kan det minskarsägas generella bostadsstödetatt
kraftigt.

En begränsning förränteavdragen bostads- och äganderätt blir följ-av
den fåravdrag enbartgöras kommunalt taxerade inkomster.att motav
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RINK:s förslagSammanställningTabell 4.4. av

Avgår:
Skattebortfall

skattesänkningKommunal
avgiftersocialaSänkta

mjölksubventionerslopadeHöjda barnbidrag och
bostadsbidragAutomatisk höjning av

bidragsförskottoch

Summa

Finansiering:
tjänstinkomstBasbreddningaravseende av
kapitalinkomstBasbreddningaravseende av

beskattning KlSfrån indirektBidrag
FöretagsbeskattningURF
Ränteavdragstakmm.

65.4 mrd krSumma

-4.9 mrd krDifferens
5.0effekterDynamiskaTillkommer:

0.1 mrd krdifferensSlutlig

inkomstbeskattning"ReformeradKälla: 1989:33SOU

ifrämst hushållmrd kr. Det ärökning med 4innebär detTotalt en
neutralitet mellanupprätthålladetta. Förpåverkasäganderätt attavsom

tillminskas hyres-räntebidragendärförföreslåsupplåtelseformema, att
införan-fastighetsskatten,höjningarTill kommerdettabostadsrätt.och av

fastighets-Höjningenenergi.beskattningoch ökadbyggmomsde avavav
delstaxeringsvärden,höjningskäl: delstvåuppkommerskatten avenav

föreslås dockÖvergångsbestämmelserSärskildahöjning skattesatsen.aven
kommerByggmomsenreglerna något.effekten demildraför att nyaav

kommerproduktionskostnademanybyggnation, attdärfrämst beröraatt
i deflyttar inhushållblir det debostadsrättochäganderättöka. l som

allmän-kanpåverkas. I hyresrättkommerbostädernanybyggda attsom
falliföretag såi dessavarför alla hyresgästerpooling,tillämpanyttan

Effektenosäkra.for hushållenEffektema ärpåverkas.kommer a. o.att m.
be-hushåll. Sammantagetallaenergibeskattning däremotberörskärptav

Tabell 4.5.kr.inbringa 19,4 mrdförslagräknas dessa

rörandebostäderförslag4.5. RlNK:sTabell

3räntebidragMinskade
2skatteeffektMinskad

beskattningfastighetsskatt löpandeOkad
Ökad lreavinstbeskattning

3Byggmoms
6förvaltningsmomsEnergibeskattning,

19.4mrd krSumma

"NySOU 1989:71inkomstbeskattning" och"Reformerad1989:33Källa: SOU
bostadsfinansiering m."m.
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Sänkt effekt, varförskatt kommer dock motverkandeatt netto-ge en
effekten för flestade hushåll blir till övrigde har kvaratt mer resurser
konsumtion utredningens förslag har beaktats, vad idag.när de harän
Ytterligare breddningar indirekta medförden beskattningen dock attav
prisnivån varför nettoeffekten inte fulltökar, så iär dengynnsam som
förstone verkar att vara.

effektYtterligare faktor automatiska fåsden mednämna äratten som
ökade bostadsbidrag bostadsutgifter.resultat ökadesom av

förslagBoendekostnadsutredningens berör bostadsfmansiering ränte-
bidrag, fastighetsskattbostadsbidrag, och byggmoms. Här det bostads-är
finansieringen kraftigast, vilket framgårkommer påverkasattsom av
tabell 4.6.

jämfört RINK4.6. Sammanställning BKU medTabell av

8.6 mrd krMinskade räntebidrag
-0.8skatteeffektMinskad

3.5investeringsbidrag - 1.4Fastighetsskatt -
2.9 mrd krSumma

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

kraftiga minskningen räntebidragen uppkommerDen rän-attav genom
tebidragen islopas helt äganderättssektom. I hyres- och bostadsrättssekto-

räntebidragen skattereduktionen ibegränsas så deatt motsvararrerna
räntebidrag for 30 °/0 kapitalkostnadema.äganderätt, dvs. täckaattges av

för räntebidragen införs vilket omfördelaIstället räntelån, kommerett att
kapitalutgifterna livslängd.bostadensöver

Även bostadsbidragen för omfattande förändring, följdmedutsätts en
utgifterna för diskussionmrd kr.dessa kommer öka med 1,5 Enatt att ca

förs fastighetsskatten, revidering förslagkring den enda RINK:savmen
föreslagna iden skatterabatten hyres- och bostadsrättgörs, är ävenattsom

gälla för inte skall påverkaskall äganderätt. För byggmomsenatt nypro-
införs,negativt föreslås investeringsbidrag vilketduktionen att ett ges en

höjda fulltomfattning effekten densådan så byggmomsen kom-utatt av
i nyproduktionen.penseras

besparingarförslag innebär på statsbudgeten vad RINKBKU:s större än
underfinansiering alltså ytterligaredel täcks belast-gör. En RINK:s avav

omfattande effekterning vilka detpå bostadssektorn. Någon analysmer av
innebär utredningen.för inte gjortshushållen, har dock av

reviderad efterfråge- och utbudsprognosEn

effektSamtidigt inkomstökningen stimulerande hushålls-har påsom en
bildningen höjda relativpriserkommer denna dämpas på bostä-att genom

effekten minskade bostadssubventionerder. antyda komplette-För att av
inkomstökning med ökninghuvudalternativet, 2% år, antagenper enras

hushåll kommerrelativpriset med 1,5 år. Antalet dåpå bostäder perav

6 19-924
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4,16-2000. innebär1991 Dettaperioden255000 undermedökaatt
de"nolltillväxtaltemativet", lägre änhögrehushåll, alltså änmiljoner men

i tidigareinkomstökningsaltemativen. Liksom derenodladebåda pre-
tillväxtstarkpåprognosaltemativen visar dennasenterade avprognos en
hushållen,framföralltminskning de störreenpersonshushållen och aven

hushållsstrukturenförskjutningfler, motmedfem och avsammapersoner
följd.mindre hushållallt som

iår 2000prognosalternativ4hushåll enl.förändringar ihushåll och4.7. AntalTabell
tusental

TotaltHushållsstorlekPeriod
53 4 +21
persperspersperspers

hushållAntal
4149160469 45112977722000 lår

ditt".Beräknad
224-25-33-267023819901986-

Förändring
255-18-9-3762091991-OO

huvudaltemativet ochför bådehushållstillväxten lägreär änTrots att
ökningeninnebärrespektive °/0 år°/0 2,7"höginkomstaltemativet 2,0 per

efterfrågan enrumslägen-förskjutningytterligarerelativpriset avavenav
efterfrågeföränd-huvudaltemativet. Den störstajämförelse mediheter

medprognosaltemativen, lägenheterför övrigaliksom deringen sker, av
2000.år Dentill 1,9 miljoner lägenheterökarhärellertvå tre somrum

miljoner bostäder.till drygt 4,1lägenhetsefterfrågan 2000 uppgårårtotala
enrumslägen-efterfråganrelativprisökning bostäder kommerpåVid aven

Efterfrå-prognosaltemativen.i tidigarede2000 högre änårheter att vara
övrigaEfterfrågan påtill 590000 lägenheter.drygt2000 uppgår härårgan

prognosaltemativenförmindre,relativt änhär,lägenhetsstorlekar är sett,
4,8.Se tabelloch1

4prognosalternativnyproduktion år 2000 enligtLägenhetsefterfråganoch4.8.Tabell
i tusental

TotaltantalLägenhetermed rum
32 4+l -

Efterfrågan
36701726 15244181985

Efterfrågan
41491637594 19162000år

Nyproduktion/
59057285 2481990-OOår

skett under årennybyggnationtill denTrots hänsyn är taget somatt
prognosperio-beståndet underbostäderavgången19891986- samt urav

mycket1990-taletunderenrumslägenheternybyggnadsbehovetden, är av
280000 lägenheter.drygtstort,

prognosalter-enligt dettalägenheter,nybyggnationBehovet storaavav
därför1990-2000, blandperiodenlitet under annatblinativ, förväntas

tillgodosetti grad har-1989 högperioden 1986nybyggnationen underatt
indikerar.dennadet behov prognossom
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effekterstatsfmansiellaFörslagets
Introduktion

minskademedför starktbl. RINKtill skattesystemFörslaget stats-nytt a.
räntebidragenavsnitt vi visatfinansiella påfrestningar. tidigare harI att

elTekt. Samtidigt minskaromedelbarmiljardersjunker med 3,4 som en
bostadsrättsinnehavamasskatteeffektema småhusägarnas och av-av

förslaget förändrademiljarder Till hör också2,2 kronor.dragsrätt med
tillföra statskassanfastighetsskatt. beräknasför beräkning Detregler av

miljarder3,6 kronor.
återverkningarnastatsñnansiellainte givetemellertid hur deDet är

förslagRINKstiden. beror bl. påkommer utvecklas Detöver attatt a.
sikt.vilket till minskat byggande påmedför relativpriser, lederökade ett

från småhusbyggande. Denvrids alltmer bortbyggande dessutomDetta
för räntebidrag ochmedför både skatte-mindre lägre basbyggvolymen en

effekter.
finansieringssystemetsimuleringsmodelltidigare SIBs överSom har

överskådlighetenslångsiktiga effektema.beskriva Förför deanvänts att
långtidsutredningens huvud-kombineras förslag enbart medskull RINKs

Prisetfekteni disponibel inkomst.alternativ; ökning 2på procent aven
ökningöverslagsmässigt till årförslag skattats 1,5RINKs har procents per

prognosperioden.under

Räntebidragen

räntebidragen utvecklasvolymförändringen kommergivnaMed den att
Räntebidragen sjunker med knappt 3,5framgår diagram 4.6.som av

vipriser. Som tidigare tänker1989 i l987 årsmiljarder kronor år attoss
framgår diagrammet RINKsreformen introduceras 1989. Det sedan attav

räntebidragen i rela-ytterligare minskningförslag medför viss settav -
förslagtilltill alternativ Orsaken RINKstion med nuvarandel attsystem.

förslaget medförengångseffekt ocksåinte tillenbart upphov är att enger en
tidigare.vilket redovisatsminskad nyproduktion,

År förslag miljarder,enligt 24 medan deträntebidragen RINKs2000 är
30,5 miljarderalternativ hade ännuvarande genereratsystemet, mer

från miljardervuxit 3,5Diñerensen, besparingen, har såledeskronor. eller
prisnivå.till miljarder i 1987 års6,5änmer

Skatteefekter

minskade skatteeffekter.förslag till Det beror delsRINKs leder avsevärt
marginalskatten från till 30 vidpå sänks 47 avdrag,att procent procent

relativprisökningen föjer förslag medfördels på RINKsatt som av en
minskad i nyproduktionen. framgårstarkt småhusandel Resultatet av

diagram vari statligt4.7, det belånade beståndet beskrivs med linjer;två
det nuvarande alternativ ochmotsvarar systemet,en som en som

förslag genomförs. framgårbeskriver utvecklingen RINKs Som avom
diagrammet medför förslag minskad skatteelfekt.RINKs avsevärten

miljarder i priser, förMinskningen cirka 2,2 år 1989 1987 års sedanär att
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fram till årDiagram 4.6. Räntebidrag under perioden 1975- 1988, samt en prognos
2000 olika produktionsantaganden. Alt 1 RINKsunder Nuvarande ställtsystem mot

års 6%,törslag. Miljarder i 1987 priser. Inflation ränta ll %

Miljarder kronor

35

Nuvarande systernAlt 1 -30

25 i/

20 //
Alt 4 RINK-

,///
15

10

206019á0 1995 1990 19951975
Prognosár

Källa: S|Bs simuleringsmodell och offentlig statistik

sjun-Diiferensenmiljarder 2000. mellansjunka till cirka 2,1 år systemen
inyproduktionen småhusstiger,ker än settstorttrots att avsnarare

iräntebidragen beståndet ökarde avveckladeberor påupphör. Det att
inflationen skuldvärde-"äter upp"vadstorleken på ränteavdragen änmer

na.
inklusive icke statsbelånade beståndetdetUtvecklingen totalt, dvs. vet

dramatiskminskningen där,Troligtvis blirlitet änvi mycket merom.
räntebi-inte någramarginalskatten påverkaseftersom minskadeden av
följdsmáhusprisema sjunkersamtidigtdragsförändringar, avsom ensom

till minskadesikt ledasubventionsminskningen. bör påDet senare
förslag medförgissning skatte-försiktig RINKsskuldvärden. En är attatt

miljarder 2000 vid detfrån cirka 1,8 kronor årminskareffekterna totalt l
förslag.cirka miljarder år 2000 med RINKstill 6,7nuvarande systemet

Bostadsbidrag

i utgifter för bostadsbidrag,medför vissa ökningarförslag ocksåRINKs
miljardertillbetänkande beräknas dessa 0,5vid givet regelverk. I RINKs

samtidigt finnsSiffran emellertid det skälosäker, ochkronor. är att tro att
syfte bostadsut-i låtaändra regelverketstatsmakten kommer attatt mer av

resursfat-bostadsbidragsförändringar förgiftsförändringarna upptagas av
tiga barnhusháll.
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Diagram 4.7. Skattesubventionerunder perioden 1975-1988 framsamt en prognos
till år 2000 underolika produktionsantaganden.Nuvarande Alt l och RINK.systern
Miljarder i priser. Inflationkronor 1987års 6%.-

Miljarder kronor

20

Totalt Nuvarande system-

10 /
Totalt RINK-

i belånatStatligtMI Nuvarande1 system-

NKM14-
l
l

19555 199o 19â5 26001975 1930
Prognosár

Källa: SIBs simuleringsmodell och offentlig statistik

Sammanfattning

förslagRINKs sammanfattas i 4.9enklast tabell tabell nedan, där deten
framgår räntebidragen minskar miljardermed 6,6 och skatteetfektcnatt

miljarder.med 5,l

förslag år 2000, jämfört nuvarandeTabell 4.9. Effekterna RINKs meddet systemetav
alternativ skatteeiekt. Miljarder kronor i 1987års priser1. Räntebidragoch

Räntebidrag Skatteeükt
Nuvarande

1.830.6 lsystem
RINK 24.0 6.7

Fördelningselfekter RINKav
framgåri tidigare avsnitt bådeAv den översiktliga genomgången attett

omfattande förändringar i subventionssystemenRINK och innebärBKU
effektemaFör i avsnitt vilka omedelbarabostäder. Vi skall detta studera de
framställ-blir för förslag. Vi tillhushållen RINK:s kommer anknytaattav

avsnittet i kapitel visa förändringar iningeni det avslutande attgenom
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i bostadsutgifterna. Vi till tidigaredelkomponenter anknyter också ett
effekterkapitel visa förslagens fördelningenavsnitt i detta påatt avgenom

bostadsstödet.

efekter bostadsutgifternaKortsiktiga på RINKav
upplåtelseformerna olika,förslagen för bostadssektom berör ocholikaDe
just därför. Vi därförkopplade tillförslagen också varandra görär en

för upplåtelseform. förslagenupplåtelseform kom-genomgång Ett par av
reavinstbeskatt-gäller dels byggmoms, delsinte behandlas här. Detattmer

främst nyproduktionen. innebär iDet detning. Byggmomsen berör att
produktioneni kommande kommeräganderätt hushåll denär attsom

förvilket hyresrätt kan däremotbelastas, också gäller bostadsrätt. För
företag tillämpari upplåtshushåll bor äldre bostäder och somsom som av

olikapooling, omfördelning kapitalkostnadema mellan årgångar,dvs. av
därförEffekterna blir och har valtkomma påverkas. mycket osäkraatt

reavinstbeskattningen, beaktas deninte beakta detta. Vad gälleratt genom
i Vi inte möjlighetförändringarna inkomstskattereglema. har dock att

effekt från övriga inkomstskatteeñekter.särskilja denna
Äganderättssektom får inte minskade räntebidrag,några dennautan

Skatteetfektenindragning enbart hyres- och bostadsrätt. påver-påverkar
kraftigttidigare skatteetfekten stigerkraftigt. Vi harkas däremot sett att

30%,till detstigande inkomster. avdragsrätten begränsasmed När ärnu
blirinkomsterna minskningarnaför hushållen med de högstaockså som

sjunker skatteeffekten med 2 600 kr. tabell 4.10. I dengenomsnittIstörst.
inkomst-minskningen dubbelt de lägstainkomstklassen så Ihögsta är stor.

i genomsnitt får skatteetfekthushållenkan störreklassema attnotera en
schablonintäkten inne-slopas. Rent allmänttidigare. Det beror påän att

blir tidigare, för vissa hushållränteavdragen ochbär det större änatt som
skatteef-ränteavdrag, innebär detinte eller mycket småhar några att--

inkomstskattvarit negativ betalat påfekten tidigare har dvs. harmansom
skatteef-blisitt boende, kommer noll och därmed uppnås störreatt ennu

fåefter reformen. hushåll ganska ochfekt Dessa dock utgörs nästanär

4.10. i bostadsutgiften kr/årTabell Förändringar RINK, äganderätt,genom

u. nu nuAndrad Andrade ändrad Andrad
n N fastig- dispo-Andrade Andrad Andrad bos- bos-

drifts-Disponibel skatte- hets- tads- tads- nibelränte- Netto-
bidrag effekt utgift bidrag utgift inkomst effektinkomst skatt

0- 50 tkr 0 462 918 2204 374 2286 -709 -2 995
923 2246 258 2709 -311750- 90 tkr 0 201 -408

90- 10tkr 0 129 1032 2632 99 3435 365 -30701
2988 -1484110-130tkr 0 -475 1015 -169 4647 3163

O -1633 1051 3156 5884 6569 685130-150 tkr -44
909150-170 tkr 0 -2 367 1024 3331 14 6736 7645-990 -19170-190 tkr 0 -3206 3376 7592 11043 3451

190-210tkr 0 -4063 1025 3778 -12 8878 15692 6814
11179210- tkr 0 -5488 1175 4825 -3 11491 22670

0 1045 3496 7157 10402 3245Totalt -2 627 11
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85%sitti småhus. Drygthar bott längeuteslutande hushåll avsomav
i sin bostad.skatteetfekt, minst 10 årpositiv har botthushållen harsom en

i minst 20hälften bott år.harMer än
Ändringen energibeskatt-den ökadedriftsutgift uppkommeri genom

inkomstmönster,inte följerökningen någotviningen. Här utanattser
kanske någotinkomstklasser. Dettai alla ärökningen blir 900- 000 kr.l

underhållsutgiftemadrifts- ocheftersom tidigare sågförvånande, att
förinte delpostenUppenbarligen gäller dettainkomster.stigandemedsteg

underhållsutgifterna.drifts-bränsleutgifter i och
Ökningen beståri genomsnitt 3 500 kr.medFastighetsskatten ökar av

taxeringsvärden. Påhöjda sättdelshögre skattesats,två delar, dels samma
ökning-2.6, härinkomsten i tabell kommermedfastighetsskatten stegsom

Ökningen efter-missvisande,blir dock någotstiga inkomsten.medatten
inkomstin-i de högreschablonintäkten betyderslopandet meravsom

finns regionaladetframgår tabellen,inte ärtervallen. Vad attavsom
iökar värdenataxeringsvärdena. Mesti höjningamaskillnader stor-av

finnsoch Göteborg. Dessutomfrämst Stockholmstadsregionerna en-
årgångarna har störredär dei ökningen för olika årgångar,skillnad senaste
inte den andra. Detvi beaktat,första aspekten harökningar. Den men

blirför årgångarnafastighetsskatten deökningeninnebär senasteatt av
blirmotsvarande sättårgångama påmedan de äldreunderskattade,något

redovisar här,vifastighetsskattenökningöverskattade. Den gersomav
slopandetVi beaktaskatteintäkter. måste dåi ökadetotalt 5,2 mrd kr. att

minskar med 3,4inkomstbeskattningenschablonintäkten innebär attav
blir 1,8 mrdbeskattningen därmedlöpandeSkärpningen denmrd kr. av

kr.
bostadsutgif-medförredovisatvi harolika förändringarDe attsom nu

bostadsbidrag. Ivissa hushåll störredärmed kommerökar och attterna
iför hushåll deEndastinte betydelse.dock någondettaäganderätt har

omfattningeffektenblir någon störreinkomstklassernalägstaallra caav -
minskningkanflesta inkomstklasserhushåll. I de300 kr. noteras avenper

blir nedgång130000 kr dennai intervallet 10-bostadsbidraget loch gans-
basbredd-blir beror påeffekten dennaka l70 kr.. Att attstor genom

bidragsgmndandekapital, denkommertjänst ochningarna inkomst avav
bostadsbidraget därmedochöka,i bostadsbidragssystemetinkomsten att

inkomstintervall, beror påi lägreeffekten attär störstAtt ettatt avtrappas.
bostadsbidrag enligtfårhushållförhållandevis mångadet här är som

bidrag derasminskadekommernuvarande regler, attatt genommen
hushåll harenbartblir Studerarinkomst formellt större.sett somman
interegler, kommer mönstretbostadsbidrag med nuvarande att se annor-

blirbeloppen större.lunda ävenut, om
fram tilllederhittills genomgångnasummering deEn posterna enav

nettobostadsutgift. förändring har då mönsterförändrad Denna samma
fastighetsskatt,skatteetfekt ökadochminskaddelpostema,de störstasom

stigande inkomster.förändring blir mednettobostadsutgiftens störredvs.
måttlig grad.i mycket Iförstärker detta mönster,Bostadsbidraget men

frånstiger200 kr.nettobostadsutgiften med 7 Denknapptgenomsnitt ökar
fem gånger såökningentill 500 kr., dvs. är300 kr. l storökning med 2 len

innebär denäveni den lägsta. Detinkomstklasseni attden högsta som
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relativa ökningen stigandeär större med inkomst, eftersom skillnaderna i
nettobostadsutgift inte lika 18- 19000 ikr. de lägsta inkomst-storavar
klasserna och 59000 kr. i den högsta.

naturligtvisHär är det viktigtmycket också hänsyn till de ökadeatt ta
disponibla inkomster for hushållen blir resultatet lägre inkomst-som av

höjdaskatt och barnbidrag. I bliräganderätt den genomsnittliga ökningen
10400 kr. Det baraär de inkomstklassemaöversta liggertre översom
detta medelvärde, varför flestade hushåll får lägre ökning de dispo-en av
nibla inkomstema. inkomsterna1 de lägsta fås i genomsnitt minskaden
disponibel inkomst. Orsaken till detta dessa hushåll inte fårär någraatt
direkta skattelättnader eftersom de redan lågtär beskattade. Till detta
kommer allmän prishöjning ökade indirekta skatter, och slutre-en genom
sultatet blir minskad disponibel inkomst.en

Nettoetfekten förändrade disponibla inkomster och bostadsutgifter,av
visas i tabell 4.10:s sista kolumn. inkomstklassemaDe lägsta får negativen
nettoeffekt 3 000 varefterpå kr, nettoeffekten signärmar noll stigandemed
inkomst, för sluta i 11000 kr. ökad disponibel inkomst.att Den genom-
snittliga nettoeffekten positivär och på 3 200 kr.ca

1 bostadsrätt skatteetfektenär liten omfattning, minskademedan deav
Räntebidragenräntebidragen är betydelse. minskar imedstorav genom-

snitt 600 il kr. bostadsrättslägenheter tabell Liksom4.1 1. för bostadsbi-
drag är medelvärde missvisande.något främstDet iett är de senaste
årgångama räntebidragen är betydelse. I det äldre beståndetstorsom av
berörs hushållen inte alls eller mycket måttligt minskade räntebidrag,av

effekterna förmedan hushållen i de allra årgångama blikansenaste myc-
kraftiga.ket Hushållen inkomstermed höga får de högsta sänkningarna av

räntebidraget, vilket beror dels på hushåll istörre bor bostäderstörreatt
har räntebidragstörre och minskningar,större dels hushåll medattsom
inkomsterhöga är väl irepresenterade de årgångama.senaste

Skatteeffekten i sig förär ganska måttlig flestade hushåll, varför minsk-
ningarna blirockså små, i genomsnitt 250 finnskr. Det hushåll harca som
betalt för bostadsrätter i vissa lägen. Dessa dock fåstora är ochsummor
dessutom oftakommer de från bostadsrätt eller från äganderätt,en annan

4.11. Förändringar i bostadsutgiften RINK, bostadsrätt,kr/árTabell genom

o. nu u-Andrad Andrade ändrad Andrad
fastig- dispo-Andrade Andrad Andrad bos- bos-

Disponibel drifts-skatte- hets- tads- tads- nibelränte- Netto-
inkomst bidrag effekt utgift bidrag utgift inkomst effektskatt

0- 50 tkr 170 -24 361 209 920 845 505 -2 350-1 1-90 tkr -1085 -64 365 226 301 1439 122 31650- l-90-110tkr -1432 -117 393 172 31 2083 3187 1105
--267 418 212 -25 6439 4010ll0-130tkr -1506 2428

130-l50tkr -1851 -302 459 112 -26 2750 5189 2439
150-170tkr -2076 -214 482 -43 2934 2213118 5147
170- 190tkr -2 202 202 506 -68 3021 8356 33444 5-190-210tkr -2489 -553 511 -32 -22 3543 11298 7755
210- -2 877 -1402 560 12 4850 13843 8994tkr 1

423 2315 4274 1959Totalt -1612 -251 155 126
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varför ränteutgiftema skatteeffekten inteoch kommer ha så bety-att stor
för bostadsutgiften. ränteutgifterdelse Hushåll med kännetecknasstora av

kombinationhöga inkomster. med låga inkomster i med högaHushåll
företeelse.ränteutgifter i bostadsrätt mycket sällsyntär en

driftsutgiftema energibeskattning, uppvisarDe ändrade ökad ettgenom
Ökningentydligare i dock mindre iinkomstmönster äganderätt. ärän än

mindre.vilket uppkommer bostädernaäganderätt, ärattgenom
fastighetsskatten, blir i inte direktDen bostadsrätt någon skärp-skärpta

ning. föreslås förGenom skatterabatt de årgångama underatt senasteen
övergångsperiod för 1973-76, och ingenhalv skatt bostäder byggdaen

fastighetsskatt för byggda 1977 90, blir inte ökatalls bostäder det något-
från inkomsterhushåll med högabostadsrätterna. Att är överrepre-uttag

visar sig i inkomst-senterade i de det de högstaårgångama, ärsenaste att
får ökningama. Förändringarnaklasserna de lägsta dock mycketärsom

måttliga inte inkomstklass får ökning 200 ioch någon kr.större än genom-
snitt.

Förändringen i bostadsbidrag betydligt i ibostadsrättär större än ägan-
Äveni genomsnitt 130 viderätt, kr. här kan det bara de lägstaärattca se

inkomstklasserna i genomsnitt får positiv förändring, medan redansom en
inkomstklasserna från i genomsnitt får negativ110000 kr. och mer, en
förändring. vi tidigare missvisningen finnsVad har detsagt attom genom
många hushåll inte bostadsbidrag,har gäller också här.som

förändringen nettobostadsutgiften framstårFör den totala koppling-av
till inkomsten tydlig, ökningen i bostadsutgiften frånmycket där gåren

800 till Om från inkomstklassen,kr. 4800 kr. bortser den lägsta ärman
bostadsutgifterstegringen ökningen i inte lika i istark bostadsrättav som

äganderätt. Totalt ökningen i äganderättär än gånger såsett tre stormer
i för olika inkomstintervall intebostadsrätt. Sett dock skillnadenärsom

lika till i iOrsaken detta består äganderätt har andel destörrestor. att en
inkomstintervallenhögre de förändringarnadär absoluta större,är även

relativa ökningen inte i inkomstintervallen.den de lägreär större änom
positiva förändringen i disponibel inkomst kraftigt sti-Den ökar med

inkomst.gande Förändringen dock inte fullt iär så stark äganderätt.som
beror främst det finns iDetta på dels andel bamhushållstörreatt en

äganderätt, vilka förslaget höjda barnbidrag, dels slopan-attgynnas av om
tilldet schablonintäkt leder lägre skatt i äganderätt och därmedav en

disponibel inkomst.större
Nettoelfekten i blir likartad ibostadsrätt ganska den äganderätt, och går

från -2400 till Inkomsteñekten ikr. 9000 kr. kommer alltså bo-även
överstiga ökningen i bostadsutgifter.stadsrätt klart att

minskade räntebidragen dominerande faktorn för förändring-De denär
i bostadsutgiften i genomsnittet liggerhyresrätt. Det totala 100 kr.en ca

lägre i ökningän bostadsrätt, dvs. på med 1500 kr. tabell 4.12.en
Inkomstmönstret dock inte lika tydligt, vioch kan den lägstaär attse
minskningen inte finns i lägsta inkomstintervallet, liksomdet denatt
högsta minskningen inte finns i intervallet. stegringdet högsta En av
minskningen fråndock vi till högsta inkomstin-är synbar när går lägsta
tervall.
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kr/århyresrätt,bostadsutgiften RINK,Förändringar iTabell 4.12. genom

n:u. .. AndradAndrade ändradAndrad
dispo-fastig- bos- bos-AndradAndrade Andrad
nibel Net-tads-drifts- hets- tads-skatte-Disponibel ränte-

to-
ef-utgift inkomstbidragutgift skattbidrag effektinkomst
fekt

-1983 874891 -272 1046436-1430 050 tkr0-
-77 -1563299 1486890 431-126490 tkr50-

3558 15701988128 424860-141590-ll0tkr
5625 3232-48 23941200 545-1681110-130 tkr

28712525 5396123 -72560-1770 0130- 150tkr
5561 2912-81 26491230 561-1885150-170tkr

46422744 7387158 -40607-1939 0170- 190tkr
11890 8984-30 2906180 645-2213190-210tkr

98402871 12711-69699 35-2068 0tkr210-

1693113101 187 1944 14990-1531Totalt

positivtoch kandriftsutgift 500 kr.på etti är noteraFörändringen
genomsnitt 100 kr. HärimedökarFastighetsskatteninkomstberoende.

inkomstklassernahögstadvs. dei bostadsrätt,detpåminner mönstret om
Även alltså överrepresenta-i dethyresrätt ärökningama.får de lägsta en

skatterabatt.vilkaårgångarnai dehöginkomsttagaretion senaste ges enav
vadbostadsrättavvikelserskarpafinner någraheller gentemotInte

kraftigt ökade bo-fårinkomstklassernalägstabostadsbidragen. Degäller
flesta in-igenomsnitt minskar deibostadsbidragenmedanstadsbidrag,

komstklassema.
ökningstegradireulterarförändringarnaolikaSummeringen de enav

inkomstkopplinglika starkinte hari hyresrättbostadsutgiften ensomav
inkomst-lägstafrån denviOm bortseräganderätt.ochi bostadsrättsom

de900 kr, och där överstatill 2från 500 kr.spännvidden 1 treklassen, är
bostadsutgiften. Dettaökninglikartadinkomstintervallen alla har aven

iinkomstberoende änfåri störrenettoeffekten hyresrättmedför ettatt
likartad i dessadisponibel inkomsti ärförändringeneftersombostadsrätt,

4.12i tabell kansista netto-kolumnen attupplåtelseformer. denl se
nettoeffek-genomsnitt dock9800 ärtill kr. I-2900 kr.fråneffekten går

i2000 kr.i hyresrätt1200 kr.i bostadsrätt, moti änlägre hyresrättten
bostadsrätt.

respektive upplåtelse-ihushållallabaserad pågenomgång ärDenna
till vissaorsakenkonstateratillfällen kunnatvidVi några attform. har

upplåtelse-i olikahushållssammansättningi olikajust har legatskillnader
effekten påstuderaanledning något närmaredärförfinnsformer. Det att

totalelfekten förredovisningfrämstVi härhushållstyper. görolika aven
tabell 4.13.hushållstyperolika

inegativgenomsnittinettoeffektenblirensamstående barnFör utan
ärhyresrättpositiv i bostadsrätt. Iblirdenmedanoch äganderätt,hyres-

resul-negativtuppvisarinkomstklasserna ettoch högstade lägstadet som
blirTotaltpositiva resultat.fårmellaninkomstklasserna settmedantat,
i siguppvisarinkomstintervallinte någotmåttlig, -400 kr,effekten men

betyd-genomsnittettotalablir detäganderätt000 kr. Ieffektmindre än l
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in-uppvisar, undantag, allamedligt negativt, -4000 kr. Här ettmer
inte entydigt, tendensnegativtkomstklasser resultat. Mönstret är men en

uppvi-negativ stigande inkomst. Bostadsrätteffekten blir medär att mer
nettoeffektfår positivtliknar hyresrätt,mönster svagtett men ensomsar

500 kr.ca-
ibostadsutgift disponibel inkomsti och ärFörändringen både stort

i inkomstklasser. Detför och bostadsrätt allahyresrättdensamma som
mednettoeffekt andel inkomsttagareiförklarar skillnaden är störreen

det dendisponibla inkomster i bostadsrätt. l äganderätt är störreökade
kraftigt negativa total-tillbostadsutgifter upphov denökningen i som ger

effekten.
likartade. Både bostads-övriga hushâllstyperna är mönstrenl de tre mer

stigandei disponibla inkomster ökar medökningenutgiftsökningen och
fåupplátelseforrn. Med undantagoberoendeinkomst. gällerDetta av

överstiger ökningen i bostadsut-i disponibel inkomstökningengäller att
i äganderätt, resultatetensamstående barngift. medUndantaget är men

Nettoeffekten storlekobservationer. ärhär osäkertär sammaavp. a.
harhushållstyp, medan äganderättför bostadsrätt,hyres- och oavsett en

i sammanboendei hushållstypernettoetfekt totalt allamindre utomsett
främst i inkomstklassemade högrehushållstyp detmed bam. l denna är

upplåtelsefor-nettoeffekt i de andra tvålika eller änhar störrestorenman
i disponi-ökningi hushållstyperhar alla störreäganderättI enmanmema.

upplåtelseforrner-inkomstklassema de andrainkomst i änbel de översta
bostadsutgif-iökningarhar betydligteftersom också störreMen manna.

för ökning-fulltinkomstökningen inte kunna kompenserakommer utter,
i ochnettoeffekten bli likartad den hyres-bostadsutgifter, för skalli atten

bostadsrätt.

upplåtelseformerinkomstklasser ochVariationer inom

för olikanettoeffekter tiden medelvärdenRedovisningen har hela avsettav
kringinte spridningen dessa medelvärden.har beaktatmengrupper,

Även i efter upplåtelseform och hushålls-indelning inkomstklasserenom
förekommer spridningar inomminskar spridningen,del storatyp en av

redovisar vi fördelningdiagram 4.8 10 hushållensockså. Idessa grupper -
redovisa hushållstyp,efter nettoeffektens storlek. Vi har valt att samma

i vissai olika upplåtelseformer, detmed barn,sammanboende även om
medför observationer.grupper

redovi-ungefär fjärdedel i lägstahushållen denäganderätt detI är aven
negativ nettoelfekt,fårinkomstklassen ll0- 130000 kr.,sade som en

förfemtedel ligger medelvärdet allaytterligare under det totalaoch en
vi inkomstklassema l 50-diagram 4.8. på de andra tvåhushåll När ser

i fördel-vi tyngdpunktenrespektive 190-210000 kr.,170000 kr. attser
nettoeñekt. inkomstklassen ärförskjuts I den högstaningen störremot en

ifår negativ nettoeffekt, medan den5% hushållendet endast som enav
nettoeñekt.°/o får negativinkomstklassen det 20mellersta är ca som en

diagram ochåterfinns i 4.9bostadsrätt och hyresrättSamma mönster
negativåterfinns andel medinkomstklassen4.10. I den lägsta storen

finns°/oinettoeffekt, 25 % i bostadsrätt och 40 hyresrätt. I hyresrättencaca



olika nettoef-Diagram hushåll medbarn i äganderättmed4.8. Andel sammanboende
fekt, tkr/âr.

11Två med barn i äganderättvuxna
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med olika nettoeifekt, tkr,hushåll med barn i bostadsrätt4.9. sammanboendeAndel
år.

5 Två bostadsrättmed barn ivuxna
Procegå
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Diagram 4.10. Andel sammanboendehushåll med barn i hyresrätt medolika nettoef-
fekt, tkr/år.
1 Två med barn i hyresrättvuxna
voceâg
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mellaninkomstintervallet hardel hushåll iockså ganska stor nega-somen
betydligtuppvisar i intervalltiv nettoeffekt. Bostadsrätt däremot detta en

nettoeffekt. intervalletnegativ det högsta har bådemindre andel med I
negativ nettoeñekt.andelar medoch bostadsrätt småhyres-

kring respektivespridningen medelvärden gällerDen stora ge-grupps
fåri hushålloch alltså andra hushållstyper. Andelennomgående, även som

nettoeffekt, blir mindre stigande inkomster.negativ genomgående meden
Även sigflesta fall negativ nettoeffekt ganskai de med rördet omom

negativa nettoeffekten, det ändå så andelmåttliga värden på är stor somen
negativ nettoeffekt eller10% får på 5000 kr.alla hushåll, som enca av

månad.dvs. 400 kr.ca permer,

bostadsstödetFörändringar i

bostadsutgifterförändrademed genomgångenI samband genomav
Viförändringarna i olika stödformema.förslag, visades deocksåRINK:s

ivisa fördelningen bostadsstödet kommer lorenz-skall här hur att utseav
skatteutredningens förslag. Vi visar fördelningen fördiagram efter samma

redovisavi dock i tabellformi diagram 4.3-5. Först skallhushåll som
iförändringarna bostadsstödet.

minskar subventionerna mrd kr, uppdelade på 3,5 mrdTotalt med 7ca
skatteelfekt ökningräntebidrag, i minskad ochkr. i minskade 4 mrd kr. en

genomsnitt för blirbostadsbidragen 0,4 kr. alla hushållmed mrd Iav
i skatteeffekt kr,räntebidragsminskningen 900 kr, minskningen 100lcaca

bostadsbidragökningen i 100 kr. tabell 4.14.och ca

bostadssubventioner RINK, kr/ârTabell 4.14. Förändring i genom
Föränd-
ring iAndrade Andrad Andrade

skatte- bostads- total sub-Disponibel ränte-
bidrag effekt bidrag ventioninkomst

269 38 970 2610- 50 tkr 1- --1040 19 293 -72950- 90 tkr
16 -950-1022 5690-l10tkr

-954 -247 -93 -1295110-130 tkr
-785 -53 -1812130-l50tkr -974

-938 -1241 -42 -2221l50-l70tkr
-2005 -31 -2808170-l90tkr -772

-721 -2852 -17 -3589l90-210tkr
-569 -4262 -4845-14210- tkr

-1104 101 -1918Totalt -921

räntebidragsminskningen i de lägretabellen kan är störstI attse
stigande inkomst. tabellernainkomstintervallen, för med Isedanatt avta

räntebidragsminskningenvi dock konstateraoch 4.12, kunde4.11 att
blir här förklarasstigande inkomst. det omvändaökade med Att mönstret

räntebidragsminskning i äganderätt,inte förekommer någondetattav
minskning-ii inkomstklasserna resulterarandel de överstastörre attvars

och bostadsrätt,i genomsnitt blir lägre. Ser bara på hyres- ärdären
fram-500-1600 inkomstsambandetminskningen i genomsnitt kr, ochl

itydligt. Speciellt gäller det bostadsrätt.träder
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skatteeffekt felaktigtFörändringen i på motsvarande någotsätt ettger
skatteelfektenintryck i eftersom i äganderätttabell 4.14, det bara är som

dominerande finns ihar någon betydelse. Det tabellen, medmönster som
kraftigare minskning inkomst, kvarstår dock mycket tydligthögreen

i minsk-vi det skillnadernaäven enbart på äganderätt. Främst ärnär ser
ning inkomsternamellan mellaninkomster och de högsta kommer attsom
bli genomsnitt blir skatteminskningen imindre. äganderätt 2 600 kr.I ca

förändring i tabellbild bostadsbidragens 4.14, behöverDen som ges av
förupplåtelseformerna sig.inte modifieras på Det-dock man ser varom

stigande minskning stigande inkomstgäller totalbilden. Den medsamma
likaentydigt. Inkomstberoendet dock intei tabell gäller är4.14,som syns

tilläggaskani hyresrätt i bostads- och äganderätt. Dessutomstarkt attsom
får subventioneri faktisktde lägsta inkomstklassema äganderätt större

bostadsbidragförslag. både ökadeRlNK:s Detta uppstår genomgenom
skatteeffekt.ökadoch genom

förändring-förändringen i bärkraftsinriktadAtt studera analys, dvs.en
konsumtionsenhet, i i resultat tabell 4.15.stort setten per ger samma

konsumtionsenhet RINK,bostadssubventionerTabell 4.15. Förändring i genomper
kr/år

00 o.nu ring iAndrad AndradeAndrade
bostads- total sub-skatte-Disponibel ränte-
bidrag ventioneffektinkomst bidrag

keke keke perper perper

-37929 3150- -72325tkr
-81 124 -655-69925- 45 tkr

-376-112 514tkr -79945- 55
109 -723-548 -28455- 65 tkr

-10292565- -576 -47875 tkr
-1158-602 -560 575- 85 tkr
-1162-518 885-100tkr -651
-1272-605 2-670100-120 tkr
-20600-603 -1458120- tkr

000-470640 ll l lTotalt --

förneutral olikaräntebidragen framstår heltFörändringen i somnu
upplåtelseformerviresultatet kvarstår påinkomstklasser, och det när ser

från 600 kronor till 000 kronorför Minskningen ökar dock lsig. pervar
konsumtionsenhet i hyres- och bostadsrätt.

framgåri bostadsrätt,i hyres- ochhushållen äganderätt änär störreAtt
minskningen räntebidragenkonsumtionsenhet större änäratt avperav

skatteetfekten. gällde analysenhetenminskningen omvända närDetav
viskillnaden i resultat studeraravgörande närhela hushållet. Denvar

för-istället för hushåll,förändringarna konsumtionsenhet är attperper
upplåtelseform. Tidigare framstodändringen i oberoendeär stort sett av

i övriga upplåtelsefor-betydligtminskningen i änäganderätt störresom
upplåtelseforrnema.likartat mellanblirhär resultatetmer, men mer

subventionsminkningama blirEftersom kunnat konstaterahar attnu
lorenzdiagramvi förväntastigande inkomst, kan övermedstörre attoss

7 19-924
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subventionemas fördelning, kommer visa progressivt omförde-att en mer
fördelninglande efter beaktande förslagRINK:s diagram 4.1 13l änav -

med nuvarande regler diagram 4.3-5. Detta blir dock inte fallet. En
jämförelsenärmare utfalletmellan RINK och nuvarande regler visar attav

subventionerna identisktär nästan fördelade. Några justeringar förekom-
de enbart marginella.är Att resultatet blir sådant,mer, men trots att

subventionsminskningen blir vidstörre ökade inkomster, beror på denatt
enbart blir istörre absoluta tal andel minskningenär oberoendesom av-
inkomsten.

Diagram 4.11. Bostadssubventionerefter förslagen i RINK.

Bostadsbidragprickad kurva, Räntebidrag streckad kurva,
Skatteeffekt streck-prickad kurva, Summa subventioner heldragen kurva

100 , ,t ____ /iig -". 4/...........a" 190 I0 lI k/
N 1 .80 .

, J:i A,I
l //ül70 ,I i v Im K i/IW 4. ia ,Ieo s ,a i , I5B VI i/I, /i50 //,/:u :

I: /E : a4°o : ;Ög /á 4a- l:30 x l.
5 Ia

20 ,I. .,I r. i5 m if/ t10 ,
lil sI i
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Procent hushållen efter disp. nkomstav

Två med barn i äganderättvuxna

Källa: BHU och beräkningaregna



4 efter förslagen i RINK.Diagram .12. Bostadssubventioner

Bostadsbidragprickad Räntebidrag streckad kurva,kurva,
Skatteeffekt subventioner heldragen kurvastreck-prickad kurva, Summa

100
.-....... . . . .| ...-"
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80

O

|InOO 1Tn01
nnO I0u:IaI0O r1nnaau:UO aa|r

1u0NO uurIInvOH rvi; in0
i

o 10 50 60 70 80 90 100

hushållenProcent inkomstefter disp.av

Två bostadsrättmed barn ivuxna

Källa: BHU och beräkningaregna

förändringDen märkbar, gäller bostadsbidragen. bostadsrättär Isom
tydligt bostadsbidragendet andel tillär störreattsyns en av som ges

hushållen inkomsterna. Vi ihågmed de lägsta skall dock komma denatt
bostadsbidrag till intemängd totala går bamhushåll, medär större änsom

bostadsbidrag förslag,nuvarande regler. De ökade RlNK:ssom ges p. a.
tillfaller pensionärer. i fallet omfördel-Det handlar det här alltså om en
ning inkomsterna fårmellan barnhushåll, där bamhushållen med de lägsta

andel.störreen
inte till direkta förändringarAtt RINK leder några vad gäller subven-

tionsfördelningcn, inte förgäller bara sammanboende bamhushåll. Lo-
förrenzanalyser andra hushållstyper i resultat. Den slut-stortger samma

tidigaredrog subventionssytemet, gäller alltså medävensats som om
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iBostadssubventionerefter förslagen RINK.Diagram 4.13.

Räntebidrag streckad kurva,Bostadsbidragprickad kurva,
subventioner heldragen kurvaSumma
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Tvá med hyresrättbarn ivuxna

Källa: beräkningarBHU och egna

subventionemaskatteutredningen. totala ärDvs., debeaktande neutra-av
upplåtelseformer ochi flestaprogressivt omfördelande demiltellerla,

i äganderätt där subven-barnlösa hushållUndantag utgörhushâllstyper.
regressivt fördelade.tionema är
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regionalabyggandetsochBostädernas5

fördelning

uppläggningsyfte ochProblem,
rumsligthuvud tagetanläggningar ärbyggnader och överBostäder och

från flesta Värdet berorskiljer de andraorörliga dempå sättett varor.som
ligger. Huruvidadär denyttja just på den platsvill bostäderpå någonom

för allapriser inkomster, räckervid givna ochbostadsbestånd, attett ge
inte beståndets storleksåledes baraavhängerhushåll tak huvudet,över

långtidsutred-blir viktigt ilokalisering. detdet skäletdess Avävenutan en
Ävenutvecklingen.framtida nationellasiginte uttala denning baraatt om

förlokalisering någorlundaframtida behövsbostadsbeståndets att ge en
komplett bild.

fördelning produk-regionala bestämsochBostadsbeståndets storlek av
strategisk betydel-har alltsåtion lägenheter. Byggandetoch avgångar enav

Lägenhetsproduktionen har emel-landet.för i olika delarbeståndet avse
frånTill skillnad andraregional dimension.lenid ytterligare varoren

framställas plats där de skallanläggningar på denbyggnader ochmåste
efterfråganflytta sig det. Dettaalltså görnyttjas. Arbetsställena måste om

tillverkningsindu-utsträckningbyggindustrin imedför större än t.ex.att
utvecklingen. sinregionala ekonomiska Fördenstrin beroendeär av
uppgifter produk-planering därmed också ha störreborde den nytta omav

regioner.tionen i olika
skriva fram bostadsbeståndetsSyftet kapitel alltså delsmed detta är att

perioden 1985 2000 skattaförtill 2000, delsfördelning landet åröver att -
förFörutsättningarna detlandet. äri olika delarbostadsbyggandet av

och avgångar lägenhe-förloppen vad gäller beståndförsta nationellade av
regio-möjligaförutsättningar medhar göraDen andra attter. gruppen av

Eftersombefolkning desysselsättning ochutvecklingarnala m. m.av
inskränker sigtidigare kapitel,behandlats ialternativen harnationella

problematiken.till regionalaframställningen här den
regionindelning före-först och debehandlasKapitlet disponeras så att

Utvecklingen nationellapå denmotiverar metodvalet.ställningar som
regio-fördelai denna pågiven. Problemet bestårnivån betraktas attsom

i analyssin utgångspunkt denrekursiv,Modellen, är tar avsomner.
Därefter be-finns i Wigren 1989.sysselsättningsandelarregionala som

för hushållensi sin ligger till grundbefolkningsfördelningen,stäms tursom
bostadsbeståndetOlika regioners andelar avgörsregionala spridning. avav

slutli-bostadsbeståndet användsAndelarnahushållen.deras andelar avav
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nationellaför fördela lägenhetsbestånden enligt olika alternativdeattgen
regionerna.på

Efter metodavsnittet behandlas empiriska regionaladen utvecklingen.
i befolkning,Andelsförändringama sysselsättning, hushåll och lägenheter

i fyra olika avsnitt. historiska framskrivningarBåde data ochtas upp
i varje avsnitt. Kapitlet nationella utveck-avslutas med deattpresenteras

lingsförloppen bestånd och byggande enligt olika antagandenvad avser
för regiongrupperingfördelas regioner. appendix redogörs denpå l ett som

tillämpas.

Metod
Regionindelning

fundamentaltEtt antagande bostads- och arbetsmarknadär att samman-
faller i rumsligt ligger föreställningen försthänseende. Bakom detta att
väljs bostaden inom pendlingsavstånd frånarbetsplatsen och sedan denna.

sammanfallaprincip grundläggande medskall alltså den omrâdesenhetenI
arbetskraftens pendlingsregion. dataskäl finns det emellertid bara tvåAv
indelningar välja mellan: eller A-regionen. TrotsKommunen någraattatt

framför i förA-regioner, allt Norrland, alldeles vidsträckta, A-är utgör
flesta fall approximationregionen i allra bättre pendlingsområdetde en av

fåtal alltför liten.med undantag Landetskommunen. Den ärän ettsenare
A-regioner minsta70 har alltså valts enhet.som

redovisning behövs emellertid sammanslagningar. LandetVid dataav
för Sverigein i sju landsdelar. Med undantag de mellersta delarnadelas av

i officiella riksområdena. Södrasammanfaller dessa drag med degrova
omfattar emellertid riksområdethär Norraskogsbygden större änytaen

officiella mittmellansverige. helt enkelt denSkälet gränsenär att passerar
regionalekonomisk synvinkel relativtigenom homogent område,ett ur

inte landsdelnämligen Bergslagen. Stockholms län utgör utanen egen
Östsverige. offici-Ytterligare skillnaderingår i några densmärre gentemot

finns.indelningenella
A-regionema i hierarkilandsdelarna slagsInom orter.grupperas en av

Överst finns Därefter övriga universitetsregioner.storstäderna. kommer
i fortsättningen universitetsregioner under-betecknas medDessa termen

A-regionerförstått Primära nivå.storstäder. är nästa Dessacentrautom
tidigare iinnehåller minst regionalpolitiska sammanhang klas-orten som

isificerades primärt praktiken medelstor stadcentrum en somsom -
exklusive universi-Norrköping eller Helsingborg,Gävle, Karlstad, men

tetsregionerna. Regionala alla A-regioner innehåller ellerärcentra ettsom
i officiellaflera regionala enligt den sammanhang över-centra numera-

hälftengivna terminologin. sammanlagt 40 stycken, dvs.De änär avmer
förekommerA-regioner. landsdelarna andradet totala antalet Inom även

främstregiongrupper, Bergslagen eller Småland. DetNorra ärt.ex.som
motiverat appendixsysselsättningsutvecklingen dessa I ettsom grupper.

regiongrupperingar i framgårklassificeras används boken. Där detde som
finns iA-regionerna heter och de landet.också vad var
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Diagram 5.1. Modellens struktur

Andel befolk- Sysselsättnings-av
årningen t-1 andelens föränd-

från årring t-l
till t

Andelen befolk- Relativt arbetskrafts-
ningen t tal och relativar ar-årbetslöshet t-l

Skillnad mellan
andelen av

årbefolkningen
åroch t-lt

Skillnaden mellan be-
folknings- och hus-- Andel hållsandel årAndel landets t-lav avhushåll årlandets hus- ålders-t andelensamthåll t-l årpensionärerar t-l

Skillnaden mellan
andelen landetsavI hushåll och andelen

Andel landets; landets lägen-av avår årlägenheter hetert t-l samt
dumny för stor-en

städer

öreställningsramenF

Syftet med den modell inte förklaranedan ärpresenteras att ettsom
skeende utnyttja någorlunda stabila församband kunna skrivautan att att

Ävenfram frånutveckling 1985 till 2000. finns inslagdeten om av
förklaringar i intealltså dessa det vä-representerar mestresonemangen
sentliga med modellen.

Regionala Förändringarnaär tröga. går långsamt flera olikasystem av
skäl. minst infrastrukturenInte och realkapitalbyggt verkar kon-annat

näringslivetsserverande på såväl befolkningens lokaliseringsmönster.som
Skall prognosticera regional beståndsvariabel, även överman en en myc-
ket lång tidsrymd, förklaringsfaktor,med enda oftast vari-en ger samma

idagabel träffsäkerheten.den bästa Förändringar sker emellertid och
flöden visar sig regelmässigt betydligt förutse. Samtidigtsvårare ärattvara

intedet sällan dessa har samhällsrelevans. Så förhåller sigdet ocksåsom
här. Visserligen skall bostadsbeståndet också skrivas fram, detmen som
framför intresserarallt flödena, nettoförändringenär dvs. i beståndet och
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fel estimeringensig självt i bestån-byggandet. Det säger procentsatt aven
felskattning flerfaldigas i flödena.inte spelar så roll, sådandet stor men en

flödesskattningama blir osäkra bestånds-mycket änMed andra 0rd, mer
skattningama.

beståndsvariablerestimeringar såmodellen påTrots detta bygger av
riktning-pilarna kausalaframgår diagram där5.1, representerarsom av

första förklararrekursiv ekvationer.och består DenModellen är treavar.
tredjehushållsandelen och den lägenhets-befolkningsandelen, andraden

A-regioner. andelari Det bör observeras det ärandelen landets att som
verkliga Om det regionalaförklaras inte bestånden.och de systemets
grundförutsättningen, således ande-förstatröghet denutgör representerar

skriva framföreställningsramen ingår kanlama den andra. I att man
nationellavariationer i utveck-inte påverkas denandelar, dessadvs. att av
finns ifrån nationella nivån emellertidviss denlingen. återverkanEn

sigFörändring fortplantar sedansysselsättningsandelamas och dessa ge-
modellen.nom

regression OLSmultipel på dataekvationerna estimeras medDe tre
successivtföranvänds sedanSkattadefrån 1965 och 1985. attparametrar

framskrivning-Egentligentill 2000.fram olika andelama år görsskriva de
helaförändringstakt överGenom konstanttill år 2005. att anta enen

svårigheteremellertid redu-tjugoårsperioden 1985-2005, kan utanman
tidsperioden.cera

nationella scenariosfinns fyra olikatidigare kapitel detframgåttSom av
estimerade andelar lägenhetsbestån-bostadsefterfrågan. Medgällervad av

Flöde-till regionala bestånd.efterfrågebilder lättdessa översättasdet kan
beståndet år 2000 och detskillnaden mellan det skattadeberäknas somna

faktiska 1985.år

Beståndsandelarna 1985

diskuteras lämp-olika variabler kan detekvationerna och dessInnan vara
beståndsvari-väsentligaempirisk ögonblicksbild deligt mestatt avge en

sysselsättning, befolkning,visas andelen landetstabellablema. I 5.1 av
kapit-förGenomgående helai olika regiongruppenhushåll och lägenheter

A-regionema visasför ingåendemedelvärdena dedet de ovägdalet är som
givetvisförändringar avvikerabsolutagäller bestånd elleri tabellerna. Vad

förändringarifråga relativafrån ovägda medelvärden,inte vägda ommen
tämligenAregionema iförekomma. Eftersom ärskillnaderkan grupperna

differenser. Enda undan-knappast någralikstora, det dock störreuppstår
Borås/Falköping.regiongruppenfrån denna regel ärtaget

olika beståndenslikheten mellan dei tabell välslående 5.1 ärDet mest
finnskorrelationen hög. Detmed blotta ärandelar. kan ögatMan attse

sysselsätt-andelvissa skillnader. Stockholm har störredock en avex.
framför befolkningens ålders-allt påbefolkningen, beroendeningen än av

arbetslöshet. Eni arbetsför ålder och lågsammansättning mångamed
visar storstäder-befolknings- hushållsandelamajämförelse ochmellan att

genomsnittligaminsta hushållsstorlekar-har deStockholm och Malmöna
Övre Småland tenderari Norrland ochhushållenmedan att storavarana,

i frågaVariationema inte likariksgenomsnittet.jämfört ärmed stora om
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hushåll och lägenheterbefolkning,sysselsättning,landetsTabell 5.1. Andelar av
medelvärden1985, ovägdaprocent

Antal A-Befolk- Lägen-Hus-Syssel-Region/
regionerhåll heterningsättningRegionaggregat

ÖVRE NORRLAND
21.261.271.321.36Umeå/Luleå

0.80 20.86 0.810.84Primära centra
30.540.530.570.53Regionala centra

NORRLANDMELLERSTA
21.551.55 1.551.53Primära centra
30.540.540.550.52Regionala centra

SÖDRA SKOGSBYGDEN
31.991.991.991.95Primära centra
50.670.68 0.670.64Regionala centra

0.51 850 510.48Bergslagen
MELLANSVERIGE

19.45 l19.3819.68 18.37Stockholm
1.90 21.891.891.92Uppsala/Linköping

20.500.510.530.53Enköping/Norrtälje
1.81 41.791.781.77Primära centra

30.860.870.890.86Regionala centra
ÖARNASMÅLAND MED

0.55 50.550.570.54SmålandNorra
1.49 31.481.53 1.55Primära centra

30.590.600.650.67Regionala centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/

5.845.78 15.485.46Trelleborg
41.291.401.421.34Primära centra

0.72 40.720.750.72Regionala centra
VÄSTSVERIGE

9.038.99 l8.919.01Göteborg
21.331.38 .33l1.40Borås/Falköping

1.21 41.221.261.24Primära centra
30.790.790.840.83Regionala centra

Källa: 85FoB

riksge-ligger dock lägrestorstäderna änhushåll lägenhet,antalet per men
nomsnittet.

fördelningregionalaSysselsättningsandelamas
förändringsysselsättningsandelensmodellskissenframgåttSom antasav

arbets-befolkningsutvecklingen. första hand påverkarför Iha betydelse
nettoin-Eftersom regioner medomflyttningen i landet.kraftsefterfrågan

emellertidmänniskor påverkasförhållandevisflyttning emottar unga
arbetskraftsefterfrågansrealiseradenaturliga folkökning. Denockså den

indirekt effekt invånarantalet.direkt påochtillväxt får således både enen
ochbefolkningsförändringen mellan 1965i relativaVariationema den

förklarastill 80i själva verketA-regioner kanlandets1985 procentöver
Variabeln med andrasysselsättningstillväxten. ärrelativadenenbart av

motiverad i modellen.högeligenord
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relativa andelsförändringenDen sysselsättningen framgår tabellav av
5.2. 1965-1975 sysselsättningenökade i hela ilandet med genomsnitt 9,5
promille siffra Förår. Motsvarande 1975-1985 är 5,5. För attper om-
vandla relativa förändringarnade i till relativsysselsättningsandelar sys-
selsättningstillväxt adderar andelsförändringenbara riksutveck-ochman
lingen. Umeå/Luleå hade alltså årlig tillväxt i sysselsättning underen
perioden 1965-1975 uppgick till l,8+9,52l,31 promille.som

Tabell 5.2. Andelar landets sysselsättning 1985 relativa årliga förändringar isamtav
1965-2000dessa ovägda medelvärden

Region/ Syssel- Relativa förändringar i syssel-
Regionaggregat sättnings sättningsandelarna år O/OOper

andel
1985% 1985 2000-1965-75 1975-85 Alt.A Alt.B Alt.C

ÖVRE
NORRLAND tUmeå/Luleå 1.36 11.8 5.5 5.0 5.5 5.4
Primära 0.84 2.2 8.8 5.1 4.9centra 5.4
Regionala 0.53 8.2 0.7 -2.l -2.2centra 1.7- -
MELLERSTA
NORRLAND
Primära 1.53 -4.5 5.0 1.7 1.6centra -1 5- -Regionala 0.62 18.6 -2.0 13.6 13.8centra 13 6- - - -
SÖDRA SKOGS-
BYGDEN
Primära 1.95 1.5 0 6 -0.3 -0.3 -0centra l-Regionala 0.64 -11.4 1.0 -2.8 -3.2centra -2 6
Bergslagen 0.48 -6.6 -8.9 -4.l -4.6 0-4
MELLAN-
SVERIGE
Stockholm 19.68 5.2 l.5 1.3 2.0 2l
Uppsala/
Linköping 1.92 8 O 9 0 2.0 2 2 2 3
Enköping/
Norrtälje 0.53 15.1 7.0 16.9 17.1 16.4
Primära 1.77 0.5 -2.8 -2.2 -2.2centra -2.3
Regionala 0.86 1.2 -4.2 91 1.6 9centra l
SMÅLAND MED
ÖARNA
Norra Småland 0.54 -6.8 -4.6 -4.l -4.8 -4.2
Primära 1.53 -2.2 2.4 1.9centra 1.6 1.9
Regionala 0.67 1.4 3.5 2.0 1.9centra l.l-
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg 5.46 2 -4.l 2.7l 2.4 -2 9- -Primära 1.34 -2 0 -3.9 -3.2 -3.5 -3 0centra
Regionala 0.72 -2 5 1.9 -0 3 -0.9 3-0centra -
VÄSTSVERIGE
Göteborg 9.01 3.5 2.3 0.7 1.0 0.7
Borås/Falköping 1.40 10.5 -4.4 -2.9 -3.5 -2.9-Primära 1.24 -0.6 -0.0 0.7 0.3 0.9centra
Regionala 0.83 4.0 1.5 2.9 2.1centra 2.8
Medelvärde -2.7 -0.8 -0.9 1.2 -0.8-
Källa: 65,FoB FoB 75, FoB 85 Wigren 1989samt
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universitetsregioner tillväxte snabba-storstäder ochFöreställningen att
periodenMalmö underundantarregionerandra stämmerän manomre

A-region medStockholmsregionernatilloch lägger1975-1985 runtatt
iDolttillväxttakten.allra högstaEskilstuna hade denförundantag aggre-

expansion.med starkregionerfinns andraockså någragaten
periodenalternativ förolikaframskrivningama treBeträffande

analys1989. bygger påfrån Wigren De1985-2000 har de hämtats av
mellanSkillnadenför 19 sektorer.1965- 1985utvecklingenregionaladen

olika antagandenåterföras påhelt och hålletalternativen och C kanBA,
precist: sektors-sysselsättningstillväxt ellernationellasektoremas merom

förskjutningar.andelamas
Sektorsutvecklingen byg-huvudaltemativet.Alternativ kanA sägas vara

AlternativLU87. Bframskrivningfallet huvudsakligen påi det avenger
tillverkningsindu-förrelativ tillbakagångframför allt starkareinnebär en

offentligaprivata deför såväl demotsvarande uppgångstrin och somen
sjukvårdochhälso-alternativ vårdsektorernaCtjänstesektorema. I antas

sysselsättning iänandel landetssigtill störresocialvård drasamt aven
olika förutfallen deblir någottabell 5.2framgåralternativ SomA. av

syssel-geografiska koncentrationenalternativen. starkasteskilda Den av
tillverkningsindu-helt enkelt påalternativ beroendesättningen B, attger

Alternativ C har denutspridd landet.förhållandevisstrin över svagasteär
koncentrationstendensen.

sig de1985-2000 visar det1965-1985 medJämför perioden attman
framtidenförkoncentrationstendensema ärgeografiskaförväntade svaga-

Enklast kan1965- 1985.verkligaalternativ deni samtliga än manvarre
Orsakenförutvecklingsförloppen storstäderna.jämföradetta attgenomse
förstaväsentligen det ärtvå. Förresultattill detta ärmodellenatt ger

likabetydligtA-regioner idagisektorssammansättningama landets mer
utjämning i1965-1985 innebarPerioden1965.devarandra än envar

påsektorsutvecklingamaförväntadededet andradetta avseende. För är
denframtiden enligt LU87 ärförlika varandranationella nivå sommer

1985.faktiskt 1965-dehuvudsakliga källan än var
läsningen. Längstkan underlättatabellernapåpekandeEtt angesnerom

relativ-A-regioner variabelnför samtliga då ärmedelvärdetdet ovägda en
initiala beståndetmed detmedelvärdetiställetförändring. Om vägtman

dånegativt värde betydertillalltid uppgå Ettdet att storaskulle
utvecklingfå, haft positivförhållandevisregioner, är som genom-ensom

negativtnegativ.förhållandevis Jumånga,snitt och små, är merensom
i fråga tillbeståndetdesto koncentrerasmedelvärdetdet ovägda är mer
tiden ochvarierarbeståndsandelama överregioner. På grund attstora av

jämförbara.direktintemedelvärdenablir ovägdavariablema demellan
emellertidkanutgångsläget detsammaellerskillnadernaOm är stora man

intedockskilda variabler. Denna ärstorlekskoncentrationenjämföra av
defini-för exaktgeografiska koncentrationendendensammaexakt som
alltförinte skiljarangordningama brukar1989tion, Wigren mense

mycket.



108

Befolkningsandelarnas regionala fördelning
Modellskissen fig 5.1 inte bara sysselsättningsandelens föränd-tar upp
ring till regionalaorsak den befolkningsfördelningen. finnsDär ocksåsom
två arbetsmarknadskaraktäristika, nämligen det relativa arbetskraftstalet
och den relativa arbetslösheten. Båda dessa variabler påverkar migra-
tionen, i sin får återverkningar på den naturliga folkökningen. Påtursom

sysselsättningstillväxtensätt får alltså dessa variabler bådesamma som en
direkt indirektoch betydelse för A-regionernas invånarantal.en

regressionssambandet framgårHur tabell 5.3. heltDen avgö-utser av
faktorn befolkningsandelenrande 1965, vilketär återspeglar den tröghet

i metodavsnittet.omnämndes hindrar emellertid inteDetta syssel-attsom
sättningsandelens förändring har med hänsyn till ekvationens uppbygg-en

kraftigt modifierandenad effekt. förklaradeganska Den variationen är
faktiskthög, vilket den måste skall våga skattaextremt ettattvara om man

litet flöde skillnaden mellan två bestånd.storasom

Tabell 5.3. Regressionsmodellför estimering befolkningsandelarna i landets A-av
regioner
Beroendevariabel

befolkning 1985Andel landetsav
variabler t-värdeOberoende Parametervärde

2.46Konstant -O.469 -
befolkning 1965 1.031 265.80Andel landetsav

Skillnaden mellan andelen landetsav
sysselsättning1985och 1965 0.062 13.65

arbetskraftstaletför relativaIndex
1965riket 100 0.449 2.45

för relativ arbetslöshet1965Index
riket 1.65100 -0.0l6 -
R2 0.999; F 53469; Antal observationer 70
Variabler vid framskrivningen: förskjutna framåt 20 år. Tresamma som ovan men
olika alternativ förA, B och C sysselsättningsandelensförändring 1985-2005.
Beräknadeandelar i A-regionerna 2000justerasår med konstant så atten summan

till 100andelama uppgår procent.av

befolkningenHur andelama utvecklas 1965-1975 och 1975- 1985av
framskrivningarna till visasår 2000 i tabell Framskrivningarnasamt 5.4.

antyder minskning i den geografiska koncentrationsprocessen. Un-en
dantar fortsätterMalmö emellertid storstäder och universitetsre-man
gioner växa snabbare riksgenomsnittet.än Regionemaatt Stockholmrunt
exklusive Eskilstuna förväntas dock den ökningen relativtstörsta sett.

syselsättningsandelarnaAtt spelat roll i framgårmodellen dels atten av
regiongrupper positivmed förandelsutveckling sysselsättningen också har

fördet befolkningen, dels befolkningsandelarnas tillväxttakter fak-attav
tiskt skiljer sig något mellan alternativen. Skillnaderna mindredock iär än
fråga sysselsättningsandelen. Alternativ innebärB emellertid iävenom
detta fall den starkaste koncentration alternativoch C den svagaste.
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Tabell 5.4. Andelar landets befolkning 1985 relativa årliga förändringar isamtav
dessa1965-2000 ovägda medelvärden

Region/ Befolk- Relativa förändringar i befolk-
Regionaggregat nings- ningsandelama 0/00årper

andel
%1985 1985 2000-1965-70 1975--85 AlLA Alt.B Alt.C

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå 1.32 4.9 2.9 3.0 3.3 3.2
Primära 0.86 8.3 7.0 1.7 1.6 2.0centra -Regionala 0.57 13.8 -6.2 -6.7 -6.7 -6.4centra -
MELLERSTA
NORRLAND
Primära 1.81.55 -2.4 -0.9 -0.9 -0.8centra -Regionala 0.55 17.2 -4.6 11.8 11.9 1.8-lcentra - - -
SÖDRA sxocs
BYGDEN
Primära 1.99 1.2 01.4 2 0.2 0 3centra - -Regionala 0.68 8.9 2.7 3.7 4.0 3 6centra - - - - -Bergslagen 0.50 -8.6 -6.4 -6.3 -6.6 -6 3
MELLAN-
SVERIGE
Stockholm 18.37 3.4 3 6 2.3 2.8 2 2
Uppsala/
Linköping 1.89 6.0 6 5 1.6 1.8 8l
Enköping/
Norrtälje 0.53 8.3 7.6 8.5 8.6 8 l
Primära 1.78 0.8 -2.3 l.2 2l.l -lcentra - -Regionala 0.89 -2.4 -2.6 0.2 0.0 0 2centra
SMÅLAND MED
ÖARNA
Norra Småland 0.57 -6.3 -5.0 -5.1 -5.5 -5.l
Primära 0.3 0.7 1.61.55 1.4 1.6centra
Regionala 0 65 0.5 0.6 1.4 0.8 1.3centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg 5.48 6 0 -0 6 -0.5 8-l.1 -0
Primära 1.42 0 6 l.3 -2 -2.64 -2 3centra -Regionala 0.75 -0 7 1.6 4 -1.8-l -l 4centra
VÄSTSVERIGE
Göteborg 6.78.91 0.5 1.7 1.9 1.7
Borås/Falköping 1.38 -4.6 3.3 -1.7 -2.l 1.8- -Primära 1.26 -0.9 0.9 0.5 0.2 0.6centra
Regionala 0.84 3.5 0.6 0.7l.l l.lcentra
Medelvärde 3.0 l.3 -1.8 -2.0 1.8-- -
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hushåll i landetsA-andelen landetslör estimeringRegressionsmodellTabell 5.5. av av
regioner

variabelBeroende
hushåll 1985Andel landetsav

Parametervärde t-värdevariablerOberoende

0.780.037Konstant
139.931.0271965landets hushållAndel av

andelen landetsSkillnaden mellan av
14.620.9011965befolkning 1985och

andelen landetsSkillnaden mellan av
landetsbefolkning 1965och andelen av

1.790.232hushåll 1965
1.85% -0.0061965ålderspensionärerAndelen

R observationer 700.999; 52406; AntalF

framskrivningen: olika skattningar skillnaden mellanvariabler vidOberoende tre av
övriga variablerbefolkning 2005 1985 Alt B och C,andelen landets och A,av

regionernaframåt tiden. iförskjutna 20 år i Beräknadeandelar Asammasom ovan - till 100andelama uppgår2000 justeras med konstant såår atten summan av
procent.

regionala fördelningHushållsandelamas

förkla-A-regionemabefolkningsandelar i bordeändradeAtt vara en av
förefalleri hushållringama till förändringen andelen landets uppen-av

positiv iVariabeln statistisktban. har också säkerställd parameteren
åldersfördel-regressionsekvationen tabell såväl befolkningens5.5. Att

utfalletning initialt initiala hushållsstorleken borde påverka kandensom
variablema irimligt. visar sig emellertidtyckas Nu det mätsockså att, som

obefintlig.regressionsekvationen, effekten dem praktiskt Para-är tagetav
behäftas standardfel.punktestimat med ganskadessutom storametramas

förändringen regionemas landetsBilden relativa i andelarden avav
geografis-överraskningaruppvisar knappast några tabell 5.6. Dehushåll

tydligare i fråga både syssel-koncentrationstendensema dockka är än om
befolkning. historiska utvecklingensättning Detta gäller såväl denoch som

itill skillnadernaframskrivningama. Värt lägga märke ocksåär attatt
iminskat jämfört befolkningsandelarna,utfall för alternativen med som

mindre skillnader sysselsättningsandelama.sin uppvisar äntur

fördelningregionalaLägenhetsandelarnas
skiljer sig från tidiga-Regressionsekvationen för de tvålägenhetsbeståndet

1965 inte ingår. Skälet den myckettill vida beståndet ärså storaattre
antalet b0stadshushâll och antalet lägenheteröverensstämmelsen mellan

ingår i självahandlar det lägenheteri regionerna. Som attantytts om
kringframgick tabell 5.1definitionen hushåll. Som resonemangetav av

skillnaden mellandifferenser motiverarfinns det dock smärre attsom
tidentjugo tillbaka ihushåll och andelen lägenheter årandelen tas upp



lll

Tabell 5.6. Andelar landets hushåll 1985 relativa årliga förändringar i dessasamtav
1965- 2000 ovägda medelvärden

Region/ Hus- Relativ förändring år i hus-per
Regionaggregat hålls hållsandelen0/00

andel 1985 2000-1985% 1965-70 1975-85 AlLA Alt.B Alt.C

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå 1.27 6.3 5.2 4.0 4.3 4.2
Primära 0.81 -2.0 4.2 2.3 2.2 2.5centra
Regionala 0.53 -7.8 -0.4 -6.2 -6.3 -6.0centra
MELLERSTA
NORRLAND
Primära 1.21.55 0.9 -0 8 -0.8 -0.7centra -Regionala 0.54 17.8 -2.9 13.4 13.6 13.5centra - - - -
SÖDRA SKOGS-
BYGDEN
Primära 1.99 -2.0 0 0.55 0 0centra 5 6
Regionala 0.67 -9.5 5 -5.9 -6-l 2 8centra -5
Bergslagen 0.51 -9.6 8-4 -8.l -8 3 -8 0
MELLAN-
SVERIGE
Stockholm 19.38 7.l 1.6 2.7 3.1 2.6
Uppsala/
Linköping 1.89 5.l 5.6 1.9 2.0 2.1
Enköping/
Norrtälje 0.51 3 9 7.4 5.4 5.5 5 l
Primära 1.79 -0 4 -2.2 -0.6 -0.7 -0 7centra
Regionala 0.87 7-4 -2 5 -0.4 -0.5 -0centra 4
SMÅLAND MED
OARNA
Norra Småland 0.55 7.9 -4.7 -7.7 8.1 -7.7-Primära 1.48 1.7 0.3 2.0 1.8 2.0centra -Regionala 0.60 -0.8 2.7 0.1 -0.4 0.0centra
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg 5.78 6 l -l 7 -0.0 0 -0.2l
Primära 1.40 6 4 -2.5-l -l -2 7 -2.4centra
Regionala 0.72 3 7 3.2l l 3 5 3.2centra - - - -
VÄSTSVERIGE
Göteborg 8.99 6.1 -0.4 2.6 2.8 2.6
Borås/Falköping 1.33 -7.2 -4.3 -2.8 3.2 -2.9-Primära 1.22 3.0 1.9 0.5 0.2 0.6centra -Regionala 0.79 0.8 0.6 -0.l -0.5centra -0.1
Medelvärde -3.9 -0.6 -2.6 -2.8 -2.6

i regressionsekvationen. En dummyvariabel Förargument storstäder-som
kompletterar listan över de oberoende variablerna. självaI verket harna

dummyvariabler för såväl universitetsregioner primära prö-centrasom
bidrogDe emellertid inte någonting till förklaringenvats. variationen iav

andelen lägenhetsbeståndet 1985.av
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A-regioneri landetsligenhetsandelenestimeringRegressionsmodellförTabell 5.7. av
variabelBeroende

1985hushållAndel landetsav
t-värdeParametervärdevariablerOberoende

3.270.004Konstant --
353.131.002 l1985hushålllandetsAndel av

landetsmellan andelenSkillnaden av
andel landetsbefolkning 1965och av -4.49-0.6001965lägenheter

5.260.0480för storstad,lDummy annars-
70observationerR Antal2212805;0.999; F -

skattningarCalternativa ochA, Bframskrivningen:variabler vidOberoende tre
framåt iförskjutna 20 årvariablerövriga2005,hushållsandelen ovansamma som

såjusteras med konstant2000i A-regionema år attandelarBeräknadetiden. en
till 100uppgårandelama procent.summan av

5:7. ande-Visserligen dominerarframgår tabellParameterestimaten av
tabellinte betydelse. Ivariablema saknarövriga tvådehushåll,len men

förefaller klartandelsförändringama. Detrelativa attde5.8 presenteras
befolk-hushåll,geografiskt bådeänlägenhetsbeståndet koncentrerats mer

antyder dessutom1989. ModellenWigren attsysselsättning. Sening och
framtiden.förskillnad kvarstårdenna

byggandeNettotillskott och
Nettotillskott

utvecklingsalter-nationellafyra olikatidigare kapitel harframgåttSom av
huvudalter-Alternativefterfrågan l ärför på lägenheter.nativ tagits fram

miljonerefterfrågan för landet på 4,45nativet. totalt helaDet ger en
590000ökning jämfört med beståndet 1985 pålägenheter, dvs. caen

Nettotillskottet i högaltema-39000 i genomsnitt år.lägenheter eller per
genomsnitttill 46 600 lägenheter årtivet 2 skall uppgå omper som

300.lågaltemativet 3 med 20efterfrågan blir bestämmande. I räcker det
till nettoökning 32 400 lägenheter. Kom-alternativ 4 leder påRINKs en

förloppen, blir detskilda regionalaalternativ med debineras dessanu
Al,Beteckningarnainte ärutfall. skall12 Allatotalt typenpresenteras. av

utvecklingsaltemativ ochAförsta fallet regionalti detvilket betyderE2,
för fall.alla andranationellt och analogt1

1985-20001965-1985 ochi beståndetNettoförändringama årper
beståndetsamtliga nationellaalternativet ochAenligt regionala samtdet

Jämfört perioden5.9. medvisas i tabellalternativ 2000enligt årA1
förändringarna iframtidaförväntas demiljonprogrammet19751965-

medförvånandeknappastförhållandevis små. Detbli ärbestånden att
2-10 gånger högreårsproduktionen lågnationellatill denhänsyn att

miljonprogram-framtiden.för Underförväntasden1965-1975 än som
andelennettotillskottet storstäderna. Denhälften påföll nästanmet av
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5.8.Tabell Andelar landets lägenheter 1985 relativa årliga förändringar isamtav
dessa1965-2000 ovägda medelvärden

Region/ Relativa förändringar iLägen- lägenhets-
Regionaggregat hets- andelar år 0/00per

andel 20001985
1985%

1965- 70 l975-85 Alt.A Alt.B Alt.C

ÖVRE
NORRLAND

3.9 4.2 4.25.5 5.9Umeå/Luleå 1.26
2.4 2.75.0 2.50.80 -3.5Primära centra

-6.7 -6.8 -6.5-9.4 2.1Regionala 0.54centra
MELLERSTA
NORRLAND

-0 88 -0.9 -0.91.55 2.2 lPrimära centra - 13.9 14.0 13 919.1 3Regionala 0.54 -lcentra -- --
SÖDRA SKOGS-
BYGDEN

03.2 8 0.5 0 5 61.99 lPrimära centra - -0.6 -6 3 -6 01.7 -0Regionala 0.67 l lcentra - -8 8 -8-4 0 -8.5 50.51 -10.9Bergslagen
MELLAN-
SVERIGE

0.1 2.8 3.2 2.719.45 9.1Stockholm
Uppsala/

1.8 1.9 1.91.90 4.5 6.1Linköping
Enköping

6.8 5.2 5.4 4.90.50 3.0Norrtälje
-O.8 -0.8-0.7 1.6 -0.8Primära 1.81centra - 1.8 -0.5 -0.6 -0.50.86 -6.3Regionala centra -

SMÅLAND MED
ÖARNA

-8.2 -8 -8.2-8.5 -4.3 5Småland 0.55Norra
1.3 1.9 7 1.91.49 -2.2 lPrimära centra

0.0 0 0.11.6 2.8 5Regionala 0.59centra - --
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/

0 09 2 -3 0.2 4 l5.84 4Trelleborg
-2.5 -2 8 -2 41.39 -2 -0 8Primära lcentra

3 -32 6 3.3 7 4Regionala 0.72 5 5centra --
VÄSTSVERIGE

3.0 2.82.99.03 7.5 l.1Göteborg --4.2 -3.l -3.4 3.11.33 -6.9Borås/Falköping -0.3 0.64.0 2.5 0.5Primära 1.21centra - l.O -0.l -0.6 -0.20.79 -0.6Regionala centra
-2.8 -3.0 -2.8-4.8 0.2Medelvärde

tioårsperioden. Stockholms andelefterföljandesjönk under denmarkant
ungefär nivå beståndets andelpånettotillskottet låg då samma somav

befolknings- hushållsandelen. denSamtidigt såväl Mot1975. växte som
orimligt estimerade andelamainte debakgrunden det kanskeär att av

alternativ återtagit nivåeri flesta denettotillskottet 1985-2000 de som
Modellen antyder dessutom storstä-miljonprogrammet.gällde under att

nettotillskottet i landet blir.mindre totalaandelar högre detdemas är
falleralternativ 80 på storstäderna.Extremfallet A3 dåär procent

8 l9-924
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år 1965-2000 ovâgda med-Tabell 5.9. Nettolörändring antalet lägenheterav per
beståndetår 2000 enligtelvärden alt Alsamt

BeståndRegion/ 1985 2000- år 2000Regionaggregat
1965 1975 Alt Alt Alt Alt 000-tal1- - A2 A3 lägenhe-75 85 A1 A4

ter
Alt A1

ÖVRE
NORRLAND

700 800 650 60955 670 450Umeå/Luleå
403 394 400 450 250 350 37Primära centra

100 50 22Regionala 196 206 50 50centra -
NORR-MELLERSTA

LAND
68Primära 895 609 550 650 250 450centra

87 50 50 150 100 20Regionala 35centra - - - -
SÖDRA SKOGS-
BYGDEN
Primära 1094 770 850 950 450 700 89centra

216 100 l50 50 50 27Regionala 190centra -159 91 0 50 50 O 20Bergslagen - -
MELLAN-
SVERIGE

10100 11550 8700 90517410 6518 6150Stockholm
Uppsala/Linköping 388 030 900 050 550 750 87l 11
Enköping/

278 300 350 200 300 24Norrtälje 377
650Primära 156 485 800 300 550 801centra

232 400 300 38Regionala 407 350 150centra
SMÅLAND MED
ÖARNA

22229 94 50 100 50 0SmålandNorra -868 562 700 850 400 600 68Primära centra
27Regionala 354 258 250 300 l50 200centra

SYDSVERIGE
Malmö/Lund/

261433 206 2350 2800 200 950Trelleborg 5 l 1 1
429 450 500 150 350 60Primära 863centra

30Regionala 3 3 284 200 250 50 l50lcentra
VÄSTSVERIGE

808 2645 700 400 2900 4050 420Göteborg 7 4 5
600 250 400 59Borås/Falköping 680 255 500

612 501 500 600 250 400 54Primära centra
503 400 200 300 36Regionala 306 350centra

20 400 35265000 33200 39300 46.600 300 32 4Riket

nationella alternativen -4 betydervariationen lJämfört demed över
ingenting. nationella huvud-utvecklingsbilder 1 detolika regionala nästan

i mellanskiljer 400 lägenheter år Stockholmalternativet det extre-perca
sifframotsvarandeMalmö och Göteborgoch alt Cl. För äralt Blmerna

Övriga inom avrundningen.faller iskillnader100. stort sett
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Tabell 5.10. Produceradelägenheter år 1985-2000 ovägda medelvärden samtper
faktisk produktion 1985

Region/ 1985 2000 Faktisk-Regionaggregat A1t.A1 Alt.A2 Alt.A3 Alt.A4 produk-
tion
1985

ÖVRE
NORRLAND
Umeå/Luleå 950 1050 650 850 561
Primära 550 500 350 500centra 280
Regionala 150 200 100 100centra 181
MELLERSTA
NORRLAND
Primära 800 900 450centra 700 454
Regionala 150 150 100 100centra 85
SÖDRA
SKOGSBYGDEN
Primära 150 3001 l 750centra 1000 502
Regionala 200 250 100centra 150 167
Bergslagen 100 150 100 100 65
MELLAN-
SVERIGE
Stockholm 13300 14850 9000 11800 9285
Uppsala/Linköping 2001 350 8001 050l 974
Enköping/Norrtälje 400 450 300 350 190
Primära 950 1001 550 800centra 560
Regionala 500 550 300 400centra 136
SMÅLÅXND
MED OARNA
Norra Småland 150 200 100 140 91
Primära 950 100l 650 850centra 417
Regionala 350 400 200 300centra 189
SYDSVERIGE
Malmö/Lund/
Trelleborg 3300 3750 2050 2900 7141
Primära 650 750 400centra 550 378
Regionala 300 350 150 250centra 224
VÄSTSVERIGE
Göteborg 2006 6900 4200 5500 3305
Borås/Falköping 700 800 450 600 221
Primära 700 800 450centra 600 389
Regionala 500 550 350 450centra 216
Riket 57000 64000 38400 50400 32932

Byggandet

Byggbehovet nettotillskottet i efterfråganär och avgångensumman av av
lägenheter. Den har tillskattats 17000 lägenheter iårsenare ca om
genomsnitt för perioden 1985-2000. Fördelningen avgången har ut-av
förts så nettominskningaralla i A-regionema Först tagits Därefterbort.att
har återstoden fördelats efter beståndet 1985. Resultatet Fördettaav
alternativen framgårAl -A4 tabell jämförelse5.10. För faktis-har detav
ka byggandet 1985 också lagts in.

För Stockholms A-region pendlar byggbehovet under perioden 1985-
2000 mellan drygt 9 000 lägenheter vilketår och 13000, relativt ärsettom
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för nettotillskottet. drag kanmindre spännvidd Iännågot grova manen
regiongrupperrelativt alla ärvariationenemellertid påstå översettatt

positivtfrämst i byggandetungefär Skillnaden består ärdensamma. att
faktiskt negativ.nettoförändringen kanmedan vara
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Appendix till kapitel Regioner regiongrupperoch

Landsdel Regiongrupp A-regionerIngående

Övre Norrland Umeå/Luleå Umeå:
Luleå:

Primära Skellefteåcentra :
Piteå:

Regionala Lyckselecentra :
Haparanda/Kalix:
Kiruna/Gällivare:

Mellersta PrimäraNorrland Sundsvallcentra :
Östersund:

Regionala Hämösand/Kramforscentra :
Sollefteå:
Örnsköldsvik:

Södraskogsbygden Primära Karlstadcentra :
Falun/Borlänge:
Gävle/Sandviken: Säffle/ÅmålRegionalacentra :
Arvika:
Mora:
Bollnäs/Söderhamn:
Hudiksvall/Ljusdal:

Bergslagen Kristinehamn:
Karlskoga:
Lindesberg:
Köping:
Fagersta:
Sala:
Avesta/Hedemora:
Ludvika:Östsverige Stockholm Stockholm/Södertälje:

Uppsala/Lindköping Uppsala:
Linköping:

Enköping/Norrtälje Norrtälje:
Enköping:

Primära Eskilstunacentra :
Norrköping:
Örebro:
Västerås:

Regionala Nyköpingcentra :
Katrineholm:
Mjölby/Motala:

Småland Smålandmed öarna Norra Tranås:
Eksjö/Nässjö/Vetlandaz
Västervik:
Hultsfred/Vimmerby:
Oskarshamn:

Primära Jönköpingcentra :
Växjö:
Kalmar/Nybro:

Regionala Värnamocentra :
Ljungby:
Visby:

Sydsverige Malmö Malmö/Lund/Trelleborg:
Primära Karlskronacentra :

Kristianstad:
Hässleholm:
Helsingborgz

Regionala Karlshamncentra :
Angelholm:
Ystad/Simrishamn:
Eslöv:
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A-regionerRegiongrupp IngåendeLandsdel

Västsverige Göteborg 33: Göteborg
Borås/Falköping 36: Borås

Falköping38:
Primära 31: Halmstadcentra

34: Uddevalla
35: Trollhättan/
Vänersborg

Skövde39:
Regionala 32: Falkenberg/Varbergcentra

Lidköping/Skara37:
40: Mariestad
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Landsde1ar och A-regioner

Storstäder

Universitets regioner

Primära centra

Regi0na1a centra
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hyressättningfrihyresmarknad med6 En

Historik bakgrundoch
vilkatid tillbaka diskussionförekommerSverige sedan långI omenen

Diskussionenhyresmarknaden.för prissättningenskall gälla påregler som
hyresregleringen infördes 1942. Vidårfart allvarsköt på när samma

överlåtelseprisema bostadsrätter ochinfördes påtidpunkt kontroller av
småhusen.

traditionell Hyres-hyresreglering infördes 1942Den art.var avsom
schablonmässigtgivna kapitalutgifter ochhistorisktnivån bestämdes av

underhållsutgifter.drifts-beräknade och
och åstadkom bety-intlationstakt drev byggkostnadema,högEn enupp

fastigheter. slutet 1960-äldre Mothyressplittring mellan ochdande avnya
ohållbart och måstealltmer uppenbarttalet blev det att systemet var

ändras.
situationhyresregleringen skapade där äldreHuvudkritiken att envar

sidanrelativt billiga, medan bostäder å andralägenheter varnyavar
nyproduktion ledde detta till växandeökadrelativt takt meddyra. I ettsett

sida kvarståendesida vid medlägenheter,utbudsöverskott på ettnyare
Politiskt belastning,dettaefterfrågeöverskott på äldre lägenheter. var en

allmännyttigatillhörde bo-lägenheternaeftersom de nybyggdamånga av
sociala bostadspolti-viktigt medel i denstadsföretag, ansågs ettvarasom

ken.
tillsuccessivt övergåavskaffa hyresregleringen ochLösningen blev att

Anledningen till hyrornabruksvärdeprövning hyror.med attett system av
efterfrågeöverskottet på bostads-fria ansåginte släpptes attatt manvar

avskaffande skullesåvid reglerade hyrorna,marknaden, de att ettstortvar
till fastighetsä-åtföljande "windfall gains"till "knapphetshyror" ochleda

socialt acceptabelt.politisktinte ellerDettagarna. var
infördesSamtidigtinleddes 1969.hyresregleringenAvveckling ettav

fulltbruksvärdesprövning hyrorna. Detmed systemetsystem nya varav
effekterkonstruktion ochdettagenomfört 1978. Det ärår systems som

i kapitel.skall beskrivas detta
förstavillkor. det detuppfylla skilda FörskulleDet tresystemet varnya

syftade tillhyreshöjningarnödvändigt skyddskapa attmotettatt som
ii hyresnivånLösningen bestod görabesittningsskyddet spel.sätta attur

till för hyres-bostadsföretagenallmännyttigavinstdrivandede icke norm
hyresfastigheterna.sättningen i privatade

marknadskonform hy-framdrivaviktigtandra detdetFör att envar
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tillåtasresstruktur. Hyrorna skulle öka i de äldre fastigheterna, samti-och
digt minska i de eller ombyggda fastigheterna. förMetoden dettanyare var

via förhandlingsverksamhetlagtext och främja isådan hyresstrukturatt en
allmännyttiga bostadsföretagen.de Via den normgivande roll desom

allmännyttiga bostadsföretagen givits i lagstiftningen förs hyresstrukturen
i den privata sektorn.över

Slutligen viktigtdet in förhandlingssystem ibygga detatt ettvar nya
hyressättningssystemet. Hyresgäströrelsen förhandlarätt attgavs en om

fastighetsägarehyror med alla slags -allmännyttiga privata.såväl som

Legala förhållanden

legala förutsättningarna för hyressättningenDe särskildstyrs av en para-
Hyreslagenfgraf i

Om tvistarhyresvärden och hyresgästen storlek,hyrans skall hyranom
fastställas till skäligt härvid intebelopp. Hyran skälig,är att anse som om
den påtagligt högre för tillär än hyran lägenheter med hänsynsom

likvärdiga.bruksvärdet är
Vid prövning enligt första främststycket skall förbeaktas hyran lägenhe-

i förvaltashus och allmännyttigt bostadsföretag.ägs Omter som av en
jämförelse inte kan ske med får ilägenheter på stället beaktas hyranorten,
för lägenheter jämförbart övrigtpå med hyresläge och iortannanen
likartade förhållanden på hyresmarknaden.

praktiken likvärdigtI tolkas i förstabruksvärde stycket såtermen att
jämförelsen jämngamlamed allmännyttiga igörs ägda lägenheter, belägna

Hyressättningspraxisområde. i allmännyttiga bostadsföretag blirsamma
då strategiskt intresse.av

Hyressättning i allmännyttiga bostadsföretag
kapitel 2 strukturenl har på bostadsmarknaden beskrivits i översiktliga

cirka bostadsföre-Här skall bara påpekas de 400 allmännyttigatermer. att
cirka 860000 lägenheter,äger motsvarande 23 lägenhets-tagen procent av

finns företagbeståndet. Normalt det i varje kommun. Stockholm,ett
Göteborg fåtaloch andra kommuner undantag.utgörett

Självkostnadsvillkoret leder till skillnader i hyresnivå olikamellanstora
allmännyttiga bostadsföretag Turner, 1983. flera.Orsakerna En sådanär

skillnader i åldersfördelning mellan olika företagsär bostadsbestånd. Ett
företag genomsnittligtmed gammalt bestånd har lägre hyresnivåett sett en

företag huvudsakligen fastigheter.med nybyggda för-än Denna orsakett
klarar cirka 30 variationen i hyresnivå företagen.mellan Andraprocent av

företagsekonomisk skicklighet förefallerorsaker, såsom minst likavara
betydelsefulla 1983: 755.Turner, Den modell användes korrigerarsom
för skillnader i lägenhetskvalitet geografisktlägenhetsstorlek, och läge.

skillnaderna i hyresnivå i olika företag indirektDe skaparstora motsva-12kapitletHyreslagen, skillnader i hyresnivå olika välfärdssynpunktrande på Ur och ävenorter.§55,jordabalken, lst.
allokeringssynpunkt förhar detta betydelse hushållen.och storur
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förhand-bostadsföretag fastställesi allmännyttigtHyresnivån ett genom
förhand-hyresgästföreningen. DessalokalaFöretaget och denlingar mellan

företaget. Grundeninomfastställa hyresstrukturenlingar även attavser
utfärdatsrekommendationerför hyresstrukturen är parterna cen-avsom

i lika bruksvärdeskall resulterapoängsystemtralt, och attettgenomsom
indikato-fastställes med hjälpföretaget. Bruksvärdetfår lika inomhyra av

modemitetsgrad, hustypi vid mening, antalsåsom läge yta, mm.rum,rer,
genomsnittligtspeglaIndikatorema, med dess poängsystem, att ettavser

prespektiv.intresseorganisationemas Hyres-seddabehov,hushålls ur
följs de lokaladärförskiljer sig åtstrukturen systemet avom nu-

Särskilt gällermarknad.oregleradfrån hade rått påettparterna ensom-
dyl.centrala lägen Detknapphetsfaktorer såsomkonstitutionelladetta o.
genuintintebamfamiljen hargenomsnittligaförvisso den ettär attsant

i Stockholm.i Gamlabetalningsvilja för centralt lägeintresse och stanett
ibetydelseinte hellercentralitetsegenskapenanledningen fårAv den stor

följeroreglerad marknadHyresbildningen påpoängsättningssystemet. en
de betalningsvilja för detmarginella hushållensdetandra regler. Där är

med sådant lägeantal lägenheterställas detskallcentrala läget ettmotsom
i knapphetsbe-Naturligtvis dettatillgängligt. resulterarfinns extremtsom

från marknadsnormAvvikelser dennai Gamlahyressättningroende stan.
vi empirisktavsnitt skallIefterfråge- eller utbudsöverskott. ett senareger

frånnuvarande äruppfattning hur långt detförsöka systemet enomen
marknadshyressättning.

iäldre lägenheterdock hyrorna påeffekt ärEn poängsystemet attav
gällergivna utgifterna. Dethistorisktblir deallmänhet högre än motsatta

utgifter frånpoolingteknisk råderMedlägenheter. term avs.ennyare
frånvarierar dockpoola"Benägenhetentill lägenheter.äldre attnyare

förutväljer tillämpa deföretagenhurföretag till företag, och beror på att
rekommendationerna.nämnda

hyreshusHyressättning i privata
bostadsföreta-allmännyttigafram detförhandlats mellanharNär hyrorna

förhand-runda medhyresgästföreningen vidtaroch den lokalaget en ny
privatahyresgästföreningen och delokalamellan denlingar; denna gång

speci-ordning ligger i hyreslagentillfastighetsägarna. Grunden denna som
skälig-bildaallmännyttiga bostadsföretagen skallficerar i dehyrornaatt

Hyresnämnd ochprivata fastigheter.jämförbaraför ihetsnorrn hyrorna
så sker.övervakarbostadsdomstol ytterst att

i domstolsutslagförhandlingar ochjämförbar ipraxis tolkasl som
jämföraFörhandlingspanerna obenägnaärålder och läge. attyta,samma

blir denResultatetskilda ålder.ochi skilda områdenlägenheter attav
bostadsföretaget påallmännyttigai detråkar råda ortenhyresstruktur som

efter läge.ålder ochbeståndet,till det privatatransformeras över sorterat
empiriska frånredovisar datal984b: 58,framgår TurnerDet somav

bl.a. Gävle.
emellertid varieratransformation kandennautseendet påexaktaDet

för-ochstyrkaberoende påbl.från till kommun,kommun parternasa.
handlingssituation.
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Bruksvärdesprövningens effekter hyresnivåpå och
hyresstruktur
Avsikten med införa bruksvärdesprövningen minska hyres-att attvar
splittringen mellan och samtidigtgamla bostäder, hyresnivånnya som
skulle hållas under kontroll.

hyressplittringen minska i fastigheter,Hypotesen är borde äldreatt som
följd introduktionen det Empiriska mätningarsystemet.en av av nya av

visar falletTurner a. så fall fram tilla. är I alla 1980. Hyroma haratt -
i fastigheter,ökat reala i äldre sjunkit imedan de hartermer nyare

fastigheter. innebär faktiskthyressplittringen minskat.Det haratt
Efter finns1980 det tendens hyressplittringen ökar.ånyo Hyres-atten

nivån i tillkommandedet beståndet år 1985 högreär än hyres-avsevärt
nivån i tidigare fastigheter vidproducerade denna tidpunkt.

empiriska framgårdata också den allmänna hyresnivån inteAv haratt
påtagligt perioden tillökat under 1972 1978 då bruksvärdeprövningen

infördes. hyresnormeringEn baserad på det relativt allmännyttigaunga
bostadsbeståndet inte inneburithar således hyreshöjningar.extra

Framställningen hyresnivåema i relationkan ställsattnyanseras genom
till studie genomförtsbostädemas ålder och egenskaper. En sådan har bl a

iBergenstråhle 1984, behandlar situationen Stockholm, Göte-av som
regressionslinjer för i kvalitets-borg and Malmö. Han ställer enkla hyran

standardiserade funktion fastighetemaslägenheter ålder motsom en av
observationer i blirhyrorna den enskilda sektorn. Slutsatsen hyror-attav

i allmännyttiga bostadsföretagen i privatade påverka hyrorna detna synes
Konklusionen fastighetenbeståndet. äldre desto lägre hyran,är är, äratt

fastighetemas obetydligt kvalitet.de äldre bättre läge, och lägretrots
Hyresnivåema i allmännyttiga företagen avviker från varand-de något

viss inflatorisk eftersomvilket skapar inverkan hyresnivâema,påra, en
praxis i jämförbara allmännyttigaden högsta hyran det beståndetattanger

ligga till för hyressättningen i privataskall grund det beståndet. Den
genomsnittliga hyresnivån skulle därför kunna sänkas integra-genom en

företagen.tion mellan
sjunker vilket följdGenerellt hyrorna med ökande ålder, är ettsett en av

skillnadenkapitalutgiftsinfluerat hyressättningsbeteende. dåHur ärstor
upfyllerhyressättningen de rekommenda-mellan den rådande och en som

utfärdats omfördelningentioner dvs. hur är överparterna, storsom av
fastighetemas ålder

gjort 1403.Sådana beräkningar har Bergenstråhle 1984: Han kalky-av
skillnaden historiskt betingade utgifter faktisk förlerar mellan och hyra

olika i allmännyttiga bostadsföretagensårgångar de bestånd, under en
förutsättning drifts- underhållsutgiftema jämnt fördeladeallmän och äratt

fastigheter olika visar omfördelningålder.över Han ägerattav rum,
eftersom nyproduktionen understiger faktiska utgifter-hyran i deavsevärt
na.

omfördelning förstalång går dennaHur Låt de rekom-en norm vara
mendationer utfärdas via Hyresmarknadskommittén.parterna,som av

från företa-Svaret, hämtat Bergenstråhle 1984 och Turner 1983, är att
Även vissai Stockholm inte tillämpar rekommendationerna.gen om ny-
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finansiellnyligen ieller ombyggda lägenheter går med underskottare,
mening, alltför i detta bestånd. omvända gällerända hyrorna höga Detär

ligger emellertiddet äldre Hyresstrukturen rekommen-beståndet. närmare
utgiftsbaserad hyressättning. gäller särskilt dedationerna Dettaän en

situationen svårtol-lägenheterna. För de äldre lägenheterna är meranyare
kad.

företagensviktig iaktagelse också fastigheternas ålder ochEn är att
variationen ihyressättningsstrategier förklarar hyresstruktu-merparten av

Övriga, imarkandsrelevanta faktorer såsom läge beaktasetcren. mera
innebär avvikelse från marknadskonformmindre omfattning. Detta enen

eftersom självkost-hyressättning konform nivån ändå bestämd påär
finns viktlitteraturen åtskilliga exempel på den mark-nadsgrunder. I som

variablertillmäter övriganaden dessa

Fördelningseñekter för fastighetsägarehyresgäster och
införandet bruksvärdesprövningenav av

förbruksvärdesprövningen innebar förmögenhetsvinstInförandet enav
förlust för.privata fastighetsägarna kollektiv, motsvarandede ochsom en

hyresomfördelningen, främsteffekthyresgästkollektivet. Det är somen av
kraftprivata fastighetsägarna, i deras äldre bestånd. Natur-degynnar av

genomsnittligaligtvis i fastigheter, denhyresgäster mengynnas nyare
höjas, eftersom omfördelningen i allmän-hyresnivån ändå dekommer att

höjer hyresnivån i äldre privata beståndet.nyttiga bostadsföretagen det
genomsnittligt höjd nivå.Slutresultatet blir en

Balansproblem
avviker nuvarande hyresstruktu-Som framgått tidigare redogörelse denav

allmännyttiga bostadsfö-hyressättningen praktiseras i flertaletren som-
rekommendationer från troligfrån ochbåderetag parternas enegna-

efterfrågeöverskottmarknadskonform medför på äldre,hyresstruktur. Det
utbudsöverskott påcentralt belägna lägenheter, och motsvarande nyare

obetydligt, följdemellertidlägenheter. Utbudsöverskottet är som en av en
hyresnivå. dominerandebrist vid rådande Detallmän på lägenheter pro-

lägenheter.blemet efterfrågeöverskottet äldre, centralt belägnapåär
prisnivåema inomförhåller sigindikation det på detta sätt ärEn på att

framför i Stockholm. Bostadsrättslägenheterbostadsrättssektom, allt
varför priserframstår substitut till hyreslägenheter, höga pånärasom

ochindikation det råder knapphetbostadsrätter på svartaattger en 2Jämför bl. Balla.priser inom hyressektom. 1973, Quigley 1979,
priserna bostadsrättslägenheter1984: 270 påpekar påBergenstråhle Milleratt 1982 och Wigren

1986. Jmf ocksåMarkstioårsperioden i Stockholm. Nivån 147000har ökat under den senaste var faktisktl984b för-somtill löpande bo-för genomsnittlig lägenhet år 1982. Omräknatkronor en sökerjämföra hyror i hy-
avgiftens lämplig real reskontrolleradestadsutgift, efter beaktande storlek, och ränta, delbe-av en

stånd med beståndsomutgift bostadsyta.360 kronor kvadratmeter Mot-det påmotsvarar peren är oreglerademed hjälp
jämförbar vid tidpunktför hyreslägenhetsvarande hyra var samma hedonisk teknik.en av
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finna i flertaluppgifterMotsvarande kancirka 240 kronor. ett svens-man
uttalad.diskrepanseninnerstäderna änI ärka kommuner. mer

i anpassningen bostadskonsum-till trögheterlederBalansproblemen av
attraktiva hyreslägen-för densvårigheterna betalteftersomtionen, att ta

förtvingas kvarvarigenom bosituation hyresgästernaheten skapar atten
finns i lägenheten.avkastning i form underhyradendelatt somavav

ochomsättningen i hyres-estimerat äldre och1987 harMagnusson nyare
hushållandeleni Gävle kommun. Måttet ärbostadsrättsfastigheter som

i hyres-till kvar i lägenhetfem 1975 1980 borfortfarande efter år samma
bostadsrättssektorn.och

i hyreslägenheteräldretrögheten är störreTeorin hypotesen attossger
Heskin 1982.jmf. Clarkbostadsrättslägenheter bl.i motsvarandeän a.

15visar 40 hyresgästerna,studie procentMagnussons motatt procent av
efter fem Deti lägenheterna år.bor kvarbostadsrättsinnehavarna,av

andelenperioden 1931 1940. I husunder ärbyggtsgäller hus nyaresom -
stöddärför visstupplåtelseformerna. Faktaicirka båda50 ettprocent ger

försiktighet, dåvissskall tolkas medresultatetför hypotesen, även enom
perfekta substitut.inte ärlägenhetstypema

hyresättningfrihinder förFördelningseffekter ensom3 finnerMarks l984a
hjälp teoretiskmed hyresstrukturenfördelningseffektema nuvarandedenUppenbarligen ärav en avhyresreglering-modell att Å sidan finns dethyresgästkollektivet.fördeladstokastiskt över ettenaomförde-har starkten en i innerstadeninkomster kan bolåga baramedantal hyresgästereffekt. Empiriskalande omsom

studier finner också Å ifinns antal hushållom- sidan detlåg. andrahyresnivån regleratär etteffekterfördelande hy-av hyran och kanskebetala den oreglerademycket väl kaninnerstaden somresregleringPena
överlåtelsepris. Vadha betaltRuiz-Castillo, 1984, gjort dethar ett svartäven attgenom

omfördelningenäven om villigafinns antal boende ärutanför innerstadenviktigare attär; ett somdålig träff-har mycketen får tillgång tillolika skäl intemarknadhyra,tänktbetala men som avLoikkanensäkerhet, en
1985 studerar alloke- hus-hyran dessareglerat låga utestängeri bestånd. Denlägenheter detta
ringsprocessenunder hy- betalningsvilja lägenheterna.beborvissa hushåll med lägreeftersomhåll,resreglering,och finner

hyresreglering harfinns indikerarstudierinternationellaDe attför diskriminerandeskäl ensom
beteendengentemot effekten kon-po- effekt. motverkasomfördelande Eventuelltmåttligt avententiella Fal-hyresgäster. marknadsreaktioner gälla svenskabör denDetta äventrollkostnader ochstudie-lis Smith 1984

effekten Malpezzi Rydell, 1986."spill-over" Sehyresmarknaden. ävenrar
jämviktspriser påpå

hyreslä-okontrollerade
genheter hyresregle-av
ring finns prisetoch att dynamiskastatiska ochnyproduktionenEffekter påjämförelsei medökar en -situation hyresregle-utan effektereffektring. En sådan

omför-motverkar också nyproduktionenhyresnivå iiBruksvärdesprövningen resulterar lägreendelningseffektema. Dessa tidigarejämfört denallt medhyresnivå i beståndethögreoch enresultat även äga -synes Hyresmark-intedock så långtför Sveriges Omfördelningen gårsin giltighet hyresregleringen. att
vidkommande. Det gäller hyresstrukturoregleradrekommendationer eller tänktnadskommitténs endynamiskti synnerhet i

uppfylles.efteravseende, hän-att
tagits till prisjus-har nyproduktionmedföra änemellertidnuvarande börDetsyn systemet merbetalningteringar, "un- hyresnivån ilägrehyresregleringen, grund denpåtidigarevid den avgentrifieringder bordet",

medföra detänkasHyresomfördelningen kannyproduktionen. atto. m.etc.
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allmännyttiga bostadsföretagen producerar de skulle ha gjortän påmer en
oreglerad marknad 1982.Turner, Orsaken omfördelningenär tvingaratt
företagen "winfallanvända gains" i det äldre beståndet till subven-att att
tionera nyproduktionens kostnader, och därigenom främja nyproduk-mer
tion. Effektens styrka beror hyresomfördelningenspå omfattning, den
allmänna hyresnivåns storlek, åldersfördelningen på bestånden, etc.

Produktionseffektema kan också analyseras dynamiskt. förAvgörande
framtidaden nyproduktionentotala storleken och tidsmässigaär den

fördelningen allmännyttiga bostadsföretagenspå de nyproduktion. Om ett
allmännyttigt bostadsföretag producerar och ökande antal lägen-ett stort
heter ökar hyresnivån tiden både i beståndet iöver och nyproduktionen.
Ett bostadsföretag litenmed mycket nyproduktionen kommer å andra
sidan få tidsmönster hyresnivånpå implicerar sjunkande realaatt ett som
hyror Turner, 1985.

Det bör emellertid påpekas finns simultantdet samband mellanatt ett
efterfrågan på hyreslägenheter hyresutvecklingenoch tiden. Lösning-över

blir visst givet tillbyggande viss given hyresutveckling. Det böretten en
finnas unik lösning. En sådan bör finnas förockså mixen mellanm. a. o. en

privat och allmännyttig hyreslägenhetsproduktion.
En viss hyresutveckling tiden impliceraöver kan minskandeen nypro-

duktionsvolym, samtidigt minskadeden nyproduktionsvolymensom sva-
minskad hyresnivå tiden. Orsakenöver kan tänkasmot ytterstrar en vara

minskad total efterfrågan på lägenheter. i sinDet bör leda tillturen nya en
minskad andel privata hyreslägenheter i den totala nyproduktionen, efter-

privata fastighetsägare kan förväntas negativt på den lågasom reagera
nyproduktionshyran, samtidigt framtidade osäkra denär hyres-som om
utvecklingen. Slutsatsen blir minskad jämviktsproduktion samtidigtatt en
medför minskad privatandel nyproduktion.en

Det förresultatet gäller ökande nyproduktionsvolym ochmotsatta en
åtföljande ökande hyresnivåer. medförDet ökad andel privaten nypro-
duktion. Därför kan den minskade hyreslägenhetsproduktionen totalt sett
i Sverige miljonprogrametssedan förklaradagar också den privata sek-

minskande andel dennna produktion.torns av

Vart hyresregleringssystemet på vägär

Under de har bruksvärdesprövningenåren utvecklats alltsenaste mot en
marknadsanpassning.större Denna utveckling förväntas fortsätta.kan

för fortsattSkälen utveckling i riktningdenna flera. förstaär För deten
inser flerallt allmännyttiga bostadsföretag fördelarna i iöka hyrornaatt
det eftersomäldre beståndet, betalningsviljan inte utnyttjas fullt i dettaut
bestånd, frigjordaoch sedan använda de tillhyresmedlen sänka hyror-att

i nyproduktionen. Det ökar möjligheterna avsättning förattna senare
nyproduktionen.

Denna politik avvisas företrädare.normalt hyresgästernas De ärav
traditionellt intresserade hyresnivånhålla än åstadkom-att attmer av nera

marknadseffektivitet. strategiEn sådan kräver hyrorna låga iär deattma
äldre delarna det allmännyttiga eftersombeståndet, lä-merpartenav av
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Hyresgäströrelsen håller emeller-i privata sektorn äldre.genhetema den är
strategi, följd ökande ombygg-tid ändralångsamt på att avsom en en

nadsverksamhet.
hyresreglering maximala skillnader mel-medför traditionellNormalt en

ihyresvärd det lägetoch gamla lägenheter. Enlan hyrorna på somnya
tillgodogöra sig helasin fastighet kan normaltbygger eller renoverarom

eftersom ombyggnationer i regelhyresditferensen årligen ökad intäkt,som
jämförbarfastigheten får hyraombyggdainnebär denatt ensamma som

nybyggd lägenhet.
blir därför mycketbristande hyresomfördelningResultatet ettav en
fler får denombyggnadsincitament, samtidigt allt lägenheterstarkt som

jämförtblir hyresnivåSlutresultatet ökadnybyggnadshyran.höga en -
Samtidigt fårhyressättning. desituation med marknadsanpassadmed en

sina fas-"windfall gains äldrefastighetsägarna deprivata renoverarom
tigheterf

därförminimerad hyresnivå tvingar hyresgäströ-Målsättningen enom
hyresstruk-marknadsanpassadi stigande gradrelsen accepteraatt en mera

i dettillbaka hyresnivån det nybyggda ochför därigenom hållaatttur,
beståndet.ombyggda

ocksåför hyressättningssystemet beror på hurFramtiden det nuvarande
subventionema minskas påbostadssubventionssystemet förändras. Om

medför det ökadenyproduktionen drabbas hårdast,sådant sättett att
bostadsbeståndet. Då måsteolika delarkostnadsskillnadema mellan av

från till äldre beståndet. Detomfördelas det detallt beloppstörre nyare
sikt detsolidariska hyressättningen. På kandenställer höga krav på

allmännyttigafrånovilja, från hyresgäströrelsen och demedför bådeen
genomföra hyresomfördelningar krävs. Ibostadsföretagens sida deatt som

hyressättningen, samtidigtmarknadsanpassningen ifall minskar i ställetså
emellertid mycket påfaller kraftigt. Elfektema berornyproduktionensom

utformad.subventionsminskningeventuellhur ären

subventionerBruksvärdesprövning vid minskade
boendeutgifter statsfinansereffektema för ochkapitel byggande,4 harI av

tillförslagetpekade på lederRlNK/KIS förslag behandlats. Vår analys att
statsutgifterboendeutgifter minskadeochminskat byggande, ökadeett

följd detta.avsom en
hitintills genomförtsRINK/KIS bygger påanalysDen antagan-somav

ochoförändrat gäller reglerhyressättningssystemet både vadärdet att -
förblir oförändrad.hyresstrukturentillämpning, dvs

tillämpningenbruksvärdereglerna kvarstår,Låt attattanta menoss nu
förutsättningarna.dereglerna påverkas nyaavav

förstå prisbildning ochviktigt försöka hursituation detsådan ärl atten
subventionsminskningen. hyres-hyressättning påverkas Kommer ex.av

frånsig marknadsanpas-sättningen tendera avlägsna bortänattatt enmer° i likvidagällerDet ter-
fördelningseffektema blihyressättning, och hur kommersad attfastighets- storaeller ommer

hunnitinte harpriserna subventionsminskning förslag implicerar innebärRINK/KISDen somhy-sig till de nyaanpassa allmännyttiga bostadsbestån-hyreshöjning i detsikt omedelbarpå kort enresnivåema.
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utgiftshöjningar och mås-får likartadedet. privata hyreshusbeståndetDet
Bruksvärdesprövningen gäller,hyreshöjning.följa med i allmännyttanste

bostadsföretagens hyressättningallmännyttigavilket bl. innebär deatta.
bildar i privata hyresbeståndet.för hyressättningen detnorm

prisernaeffekter hyresnivån och på påSubventionsminskningens på
hyreshuss beståndet drabbas ned-privata vilka delarberor på avsomav

bostadsföretagenskärningarna allmännyttigaoch på hur de reagerar.
tillsubventionsminskning koncentreras det äldre beståndetEn som

privata eftersom privata hyresbestån-drabbar den hyressektorn detmest,
allmännyttiga bostadsbeståndet.det i genomsnitt betydligt äldreär än det

Eftersom bostadsföretagen självkostnadsfö-de allmännyttiga arbetar som
medför obetydligakommer sådan subventionsminskning hy-retag atten

reshöjningar i allmännyttiga bostadsföretaget. privatadet det hyres-För
relativtbeståndet kommer dessa hyreshöjningar inte täcka deatt sett stora

utgiftshöjningar subventionsminskningen till i bestånd.leder dettasom
prisfallResultatet bör bli privatapå hyreshus.

i subventionsminskningEn koncentreras till det beståndet,som nyare
vilket fallet med RINK/KIS förslag, får effekter.motsattasynes vara
Hyreshöjningen blir och kommer i privatadet beståndetstor, änatt mer
väl täcka utgiftshöjningarde subventionsminskningen leder till. Re-som
sultatet bör bli prisökningar privatapå hyreshus.

förutsätterResonemangen allmännyttans hyresfördelning på lägen-att
heter olika slag lämnas opåverkad i relativa tal. emellertidMan kanav
förvänta sig den ökade hyresnivån på lång sikt tvingar de allmännyttigaatt
bostadsföretagen marknadsanpassa sin hyressättning se Turner,att
1983: 7011. För detta talar högre hyresnivå eljest leder tillatt avsätt-en
ningssvårigheter i den del beståndet föreredan minskningen hadeav som
uthyrningssvårigheter. Till detta kommer de särskilda problem föran-som
leds den ökande ombyggnadsverksamheten. Det i föregåendeberördesav
avsnitt. En ökad marknadsanpassning hyressättningen skulle sannoliktav
främst detta det privata hyreshusbeståndet, eftersom relativtgynna sett
störst hyreshöjningar då skulle drabba det äldre, centralt belägna bestån-
det. effektDenna ökar påpekats subventionsminskningen främstsom om

igörs det beståndet, eftersom det allmännyttiga bostadsföretaget inyare
regel har sitt fastighetsbestånd koncentrerat till dettamerparten delbe-av
stånd.

finnsDet skäl befara subventionsminskning främst drab-att att en som
bar de delarna bostadsbeståndet i stället leder till minskad mark-nyare av
nadsanpassning. tidigareSom påpekats kan blotta storleken de beloppav

omfördelasmåste minska främst hyresgäströrelsens, incita-parternas,som
till omfördelningar. Situationen komplicerad, finnsär och det riskment en

skillnaderna i hyresstruktur mellan olikaatt delar landet kommer attav
öka Det regionalaän ökar de skillnaderna på oaccceptabelt sätt.ettmer.

Slutsatsen är subventionsminskning i hyresssektom drabbaratt deen
5 naturligtvisfinnsDetboende olika enberoende på det det ellerär det äldre beståndetom nyare som prisbildning påimplicitfrämst drabbas. Störst blir påverkan på hyresnivån subventionsin-av en allmännyttiga flerbo-

dragning i eftersomdet stadshus,görs beståndet. siktPå lång minskar också mensom nyare
sällan köpsdessaytterstnyproduktionen inom den allmännyttiga sektorn. Effektens storlek beror säljs marknadenoch på

på vad händer omfördelningenmed hyror, dvs marknadsanpass-som intresse.mindreav detär av

o lotnA
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försiktigt förmodandediskussionertidigareningen. Slutsatsen är attettav
följd skatte-minskamarknadsanpassningen i regel kommer att som en av

kraftigtfall minskaNyproduktionen i såförslag. kommerutredningens att
iiomfattning, vad dei och än presenterasprognoser somsom angesmer

bilaga.denna
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ÖvrigtBilaga byggande

Inledning
De totala byggnads- anläggningsinvesteringamaoch i landet uppgick 1987
till 101 300 Mkr. dessaAv svarade bostadsbyggandet för 46 700 Mkrca ca

byggande"och "övrigt försåledes 54 600 Mkr. I tabell B.l.l visas hurca
denna fördelasvolym på antal sektorer i ekonomin föränd-ett samtsenare
ringarna inom varje sektor sedan 1970.

VIndelningen i byggnader och anläggningar har gjorts schablonmässigt sá
investeringarna inom varje sektor i nationalräkenskapemaatt förts till

endera kategorin. övrigtI byggande ingår investeringar inomposten
jord- och skogsbruk, fiske och byggsektorn. Posten samfärdsel" inklude-

järnvägar, flygplatser,vägar, hamnar, teleanläggningar.ochpost-rar a
framgårSom tabellen minskade byggandet med 10% totalt mellanav ca

1970 och 1984. Minskningen skedde intedock jämnt inom alla sektorer
koncentrerades främst till industrins och kommunernasutan byggande.

Det hänger kraftigamed den inedgången bostadsbyggan-senare samman
efterdet miljonprogrammets genomförande. förändringar-Inte heller har

Tabell B.l.l inom olika 1987i 1987Byggandet sektorer års priser genomsnittli-och.årliga förändringar sedan1970.ga

Bygg- För- Bygg- För- Bygg-
ande ändr ande ändr ande
1970 %/år %/år1984 1987

Byggnader
Näringslivet

Tillverkningsindustri 8200 -2.9 5500 13.8 8100+
Handel 3200 1.3 2700 10.1 3600+-Privata tjänster 800 0.84 5400 17.7 8800+ +
Övrigt byggande 2200 +4.4 4000 5.3 3400-Statliga myndigheter 2400 2800 10.6 2000l+ -Kommunala myndighe-

15500 -l.8 12000 105004.4ter -
Anläggningar

Kom VA ochgator,
markexploatering 9800 6.0 4 100 2.5 3800- -Samfärdsel 8300 0.3 8600 1.2 8900+ +
Energi 4500 +4,2 8000 1.7l 5500-

TOTALT 58900 -0.7 53100 +0.9 54600
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1970.Reparation underhåll 1987 års priser och förändringar sedanTabell B.l.2. och

Om- För- Om- För- Om-
fattn fattnändr ändr fattn
1970 %/år 984 %/årl 1987

Anläggningar 6000 +4.9 11700 +2.4 12500
exkl 9100 +2.8 13400 1.3 13900Byggnader +

bostäder
8600 5.7 18800 2.8 20400Bostäder + +

23700 43900 +2.2 46800Totalt +4.5

tillperioderna inom olika bilaga 8jämnt under de sektorerna. Iskettna
långtidsutredning beskrivs utvecklingen fram till 19841987 LU87års

utförligt.mera
framför1984 1987 ökade totala byggandet alltMellan och det något,

kraftig tillverkningsindustri,uppgång inom sektorernaberoende på en
tjänster. inom offentligaoch privata Byggandet den sektorn harhandel

fortsatt minska, inom statligaden sektorn. Härtill kommerävenatt nu en
inom energisektorn efter genomförandet kämkraftsut-kraftig nedgång av

byggnaden.
och underhållOmfattningen dess långsiktiga utveck-reparation samtav

ling visas i tabell B.l.2.
reparations-Som framgår tabellen har och underhállsvolymen ökatav

redovisade priodema.för samtliga sektorer under båda de Den långsam-
ökningstakten inte trendbrott.1984-87 behöver tyda på något slagsmare

naturlig förklaring skulle den kraftiga investerings-kunnaEn rättattvara
diskussionenökningen perioden se ovan i månunder den någonsenare

Ävenfrån reparations-dragit och underhållsverksamheten. meraresurser
förklaringar uppskattade volymen 1984triviala tänkbara. Denär ex.var

tillfällig avvikelse1985, kan eller konse-någotstörre än som vara en en
omfattning medsvårigheterna verksamhetens störrekvens mätaattav

tillprecision. något lägre volym 1984 skulle med hänsyn denEn att senare
perioderna utjämnas.perioden innebära skillnaden mellanså kort att

jämförtsvårigheterna reparationer underhållochDe större mätaatt
investeringar problemen de förra bådemed beror dels på avgränsa motatt

drift, dels del verksamhetenombyggnad och normal påmot att storen av
urskilja.i regi och därmed blir gällersker svår Detta storatt ex. enegen

af-anläggningar myndigheterdel byggnader och hos kommunala ochav
angivna nivåerna för verksamhetenfärsverksamheter. Om därmed de är

Jämförtutveckligen tillförlitlig.osäker den konstateradenågot så är mera
förhållandevis jämninvesteringarna sigmed har skäl väntaattman en

långsamtökningstakt. bestånd skall underhållas ändras mycketDet som
reparationer huvudsakligen bestån-behovet och underhålloch styrsav av

förändringarfysiska inte i speciellt tillfälligaåldrande och hög graddets av
faktorer.i yttre
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Utveckling byggandet fram till år 2000av
När det gäller möjligheterna bedöma framtidabyggandets kvantitativaatt
utveckling skall ha i minnet primärt förbyggandet sker mötaatt attman
olika efterfrågansamhällssektorers på byggnads- och anläggningskapital.
Byggandet skall tillgodosedels förändrad efterfrågan, försli-dels ersättaen

äldre kapital. Eftersom varje byggandeårs endasttet någonmotsvarar
förändring befintligaden stocken fårså redanprocents mycket småav

förändringar i efterfrågan byggnadskapitalpå effekter detnär gällerstora
efterfrågan byggande.på

förändradeDen efterfrågan byggnadskapital frånpå vissnågon sam-
hällssektor följakan allmän expansion verksamheten, införandetav en av

teknik inom sektorn regionalaeller omflyttningar. efterfrågadeDenav ny
alltidstocken elastisk möjligheternaär något till olika intensivtgenom

utnyttjande. Behovet nybyggande under viss period kan tillocksåav en
viss del reparationersättas med och underhåll de befintliga byggnader-av

svängningar i efterfråganDe på byggande detta till,upphovna. som ger
föranleder tidvis olika statliga för utjämnaåtgärder verksamheten ochatt
bidra till effektivareutnyttjande byggsektoms produktionskapacitet.av

framtidaPrognoser det byggandet blir denna bakgrund svåramot attav
med precision.göra någon gradstörre De måste baseras kunskaperpåav

dels sambandet mellan verksamhetsvolym och behovet byggnads-om av
och anläggningskapital inom olika samhällssektorer, dels sambandetom
mellan detta behov och investeringamas beroende sådana ekonomiskaav
faktorer vinst- kapitalkostnadsläge. Vidareoch informationkrävssom om
offentliga insatser för stimulera eller begränsa investeringarna allmäntatt
eller inom speciella olika perioder.sektorer under Sist inte minstmen
krävs för längre prognosperioder information utvecklingen de bak-om av
omliggande faktorer påverkar aktiviteten inom olika sektorer ochsom

indirektdärmed efterfrågandessas på byggnadskapital. Varje långsiktig
för byggandet måste därmed bygga på antaganden ellerytterstprognos

rörande utvecklingen ekonomiskacentrala variabler och denprognoser av
politik förs i fråga byggandet.som om

De beräkningar rörande byggandet diskuteras i följandedet utgårsom
huvudsakligen från olika scenarier beträffande utvecklingentre ettav
antal centrala makroekeonomiska variabler finansdepartementetsom av

förunderlag arbetet långtidsutredningen.med Scenarier-presenterats som
framgår tabell B. l nedan.na av

Uppgifterna för de olika scenarierna utnyttjatshar i antal analysmo-ett
deller varierande komplexitet.av

samtligaFör sektorer statliga och kommunala myndigheter byggerutom
beräkningarna i första utfördahand på analyser vid konjunkturinstitutet
Kl med hjälp flersektormodellavancerad speciellt belyserav en som
produktionen inom tillverkningsindustrin. Den beräknar investering-bl a

inom olika sektorer utifrån vinstförhållanden, tillgänglig kapacitetarna
efterfrågan i formoch dels slutlig förbrukning i formdels insatsleve-av av

till övriga producerande sektorer. Modellen har mycketranser en mar-
kerad just i tillverkningsindustrin.tyngdpunkt modellensAv sammanlagt
28 sektorer 20 olika industribranscher.utgörs Modellenav genererar upp-

l0 19-924
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i inom olikamateriella investeringar de sektorerna. Upp-gifter totalaom
frånomfattning i huvudsak dessautgårskattningama byggandetsom

ochiakttagna samband mellan byggandebedömningar från tidigareoch
investeringsutveckling.allmän

industrin från analyserhar resultaten KIsvissa andra sektorerFör än
ekonomiska-statis-från sektorsvisaresultaten enklaremedkompletterats

mellan utvecklingen byggnads-sambanden studeratstiska analyser, där av
ochsidan och bostadsbyggandetinvesteringarna inom sektor åresp ena

variabler i scenarierna den andra. Modellerna äringår de åtre av s.som
skattningsamtidighuvudsak innebär dettastock-adjustmenttyp. I aven

byggnadsbeståndverksamhetsvolym och önskvärtsambandet mellan
anpassningen dethastighet varmed skerviss och den närinom sektoren

faktiskt Skattningamaoch bestånd.skillnad mellan önskvärtuppstått en
från nationalräkenskapemavanlig regressionsanalys datahar skett med av

perioden 1987. Analyserna baserasbostadsstatistiken för 1950-och en-
naturligtvisfinansiella variabler, vilket ärinte någrareala och påbart på

till relativtmindre betydelse med hänsyn denbör hasvaghet, docksomen
prognosperioden.långa

upptäckasför rimliga samband skall kunnaförutsättning någraEn att
investeringarna inom sektornnaturligtvismodellermed detta slags är att

framförbeskriver. innebär alltDetmodellernapå det sätt attbeslutas
tillanläggningskapitalet kontinuerligt verksamhe-byggnads- och anpassas

samband med dedenna volym harinom sektorn ochvolym atttens
förklaringsvariabler. Manvariabler användasekonomiska kan somsom

finna samband i marknadsstyrda sekto-därför förvänta sig lättarekan attA
politiska därdirekti sådanaän styrs genom processermerasomrer

ioch kansketill olika utbyggnadsprogramdels koncentrerasbyggandet kan
till kapacitetsut-konjunkturläget ellertillviss det allmännamån anpassas

byggsektorn.nyttjandet inom
kommunförbu-bedömningar inomvidare påUppskattningama baseras

uppgif-perioden och påbyggnadsverksamhet underkommunernasdet av
Uppgifterna i dessa be-flerårsplaner.statliga verksfrån olikater senare

normaltperiodens deltidigare del medanfrämst periodenshandlar senare
allmänt.berörsendast mera

iingår detabellform antagandenredovisas i dels deNedan tresom
fram till 2000,ekonomiska utvecklingen årför allmännascenarierna den

förändringarna bygg-i formuppskattade konsekvensernadedels avav
period. Dessa utgörnadsinvesteringama under samman-senare ensamma

olikafrån de analyserna.Vägning resultatenav

Årlig variablermakroekonomiskavissa centralaförändring %realTabell B.l.3. av
år 2000.fram till

32Scenario l

2.5ll lBNP . 4.23.42.3Import
2.72.01.3konsumtionPrivat
1.21.2konsumtion 1.2Offentlig
3.02.00Bruttoinvesteringar
4.23.42.3Export



Tabell 3.1.4. Byggandetenligt LU-scenario inom1 olika sektoreråren 1987och 2000
i års1987 priser genomsnittliga årliga förändringar underperioden.samt

ByggandeMkr Genomsnittliga
årliga

1987 2000 förändringar %

Byggnader
Näringslivet

Tillverkningsindu-
stri 8 100 9 100 0.9+
Handeln 3600 3000 1.4-Privata tjänster 8800 9400 0.5+Övrigt priv byg-
gande 3400 2200 3-Statliga myndigheter 2000 2000 0

Kommunala myndig-
heter 10500 400 0.61l +

Anläggningar
Kom gator,VA och
markexploatering 3800 4300 1.0+
Samlärdseloch
kommunikationer 8900 8 500 -0.4
Energi 5500 9 100 3.9+.

TOTALT 54500 5900 0.6+

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

Byggande Mkr Genomsnittliga
årliga

1987 2000 Förändringar %

Byggnader
Näringslivet

Tillverkningsindu-
stri 8100 12700 +3.5
Handeln 3600 3800 +0.4
Privata tjänster 8800 l 600 2.1l +Övrigt priv byggande 3400 3 100 -0.7

Statliga myndigheter 2000 2000 0
Kommunala myndig-
heter 10500 12300 1.2+

Anläggningar
Kom gat0r,VA och
markexploatering 3800 6005 3.0+
Samfärdseloch
kommunikationer 8900 10400 1.2+
Energi 5005 200l l 5.6+

TOTALT 50054 72700 2.2+
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20001987och3 inom olika årenLU-scenario sektorerByggandetenligtTabell B.l.6.
perioden.årliga förändringargenomsnittliga under1987års priseri samt

GenomsnittligaMkrByggande
årliga

%Förändringar20001987

Byggnader
Näringslivet

Tillverkningsindu-
+5.3l59008100strin

1.7600 4 5003 +Handel
3.3135008800Privata tjänster +

Övrigt 0.938003400priv byggande +
000 02myndigheter 2000Statliga

myndig-Kommunala
+2.11370010500heter

Anläggningar
ochgator,VAKom

4.8800 7000markexploatering 3 +
Samfárdseloch

300 2.5128900 +kommunikationer
6.8130005005 +Energi

3.5700500 8554 +TOTALT

anläggnings-% byggnads-ochårlig real förändringGenomsnittligTabell B.1.7. av
olika scenariema.i deår 2000 inom olika sektorerfram tillinvesteringarna

32Scenario 1

Byggnader
Näringslivet

3.5 +5.30.9Industri ++
+1.70.41.4Handel +-Privata

+2.1 3.3+0.5 +tjänster
vrigt priv

-0.7 +0.9-3.3byggande
Statliga

000myndigheter
Kommunala

1.2 +2.10.6myndigheter ++
Anläggningar

ochgator,VAKom
3.0 +4,8markexploatering 1.0+ +

Samfärdseloch
1.2 +2.5-0.4kommunikationer +

+6.85.63.9Energi + +
+2.2 +3.50.6TOTALT +

B.1.7 dentabelliB.1.3-6 visassammanfattning tabellernaSom aven
olikaför deolikainom sektorerbyggandetutvecklingenberäknade av

scenariema.
påheltbaserasövrigt privat byggandeför industrin ochBeräkningarna

tjänsterprivatahandel ochsektorernaanalymodell.från FörKIsresultat
ekonomiska-frånresultatenjämförts med separataK1-analysemahar



137

statistiska analyser efterfrågande båda på bygg-sektorerna vadav avser
nadskapital och investeringsbeteende. därvid idet gäller handeln harNär

resultat erhållits för scenario skillnadernamedanstort sett samma
olika scenariernas imellan de resultat blir mindre denågot separata

sektorn privata tjänsteranalyserna. För antyder de analysernaseparata en
tillväxttaktlägre iän KIs modeller alla scenarierna.

för statligaByggandet myndigheter i brist indikationerhar på om mera
påtagliga förändringar volymen antagits oförändrad.

Investeringarna inom sektorerna kommunala myndigheter och gator,
markexploatering specielltVA och har studerats vad deras sambandavser

därvid erhållitsmed nybyggandet bostäder. De resultat bl. ut-av som a.
ifrån de tidigare i bedömningamadenna behandlade bostads-rapport av
byggandets utveckling jämförts uppskattningar från kommunför-har med
bundet.

det gäller myndigheternas förNär de kommunala byggande vård och
undervisning visar beräkningarna kommunförbundetmm hos på rela-en

kraftigtivt början l990-talet därefteruppgång under och återgångav en
periodens till nivå. ekonomisk-statistiskaslut 1987 års De analy-mot egna

relativt kraftig ökning i periodens början.tyder också på Den ärserna en
dock bedömningen från kommunförbundet samtidigtänsvagare som

periodens blir mindreminskningen eller i det expansivaslutmot mest
scenariet förbyts fortsatti stället i viss ökning.en

Beträffande investeringarna i VA och markexploatering överens-gator,
för scenario kommunförbundetsresultaten 2 väl med bedöm-stämmer

ningar. sigUtvecklingen för olika scenarierna skiljer betydligt ide dock de
analyser beaktas.där bostadsbyggandet

samfärdselinvesteringarna inom sektorerna och kommunikationerFör
energi inte finna kortsiktigaoch har det gått några enkla samband medatt

naturligtefterfrågerelaterade faktorer. tillnågra Detta med hänsynär rätt
de aktuella anläggningamas karaktär kan behövastora systemav som

utifrån långsiktigabyggas i dels ekonomiska be-störreut meraprogram
dömningar, olika politiska redovisadedels överväganden. De resultaten
baseras därför helt på Kl-analysen.

Beträffande utvecklingen inom energisektorn skall två kommentarer
förstadet kan de redovisade ökningstaktema någotgöras. För är ettge

överdrivet intryck dramatiska öknings-förändringar. höga relativaDeav
inomtaktema måste dock bedömas med hänsyn till investeringarnaatt

minskat kraftigt framgått tidigare isektorn de allra åren, såsenaste som
denna bilaga. Investeringarna ungefär vad1984 likat stora somvar ex

måsteberäkningarna visar för 2000 i scenarioår För det andra beräk-
ningarna för energisektorn betraktas betydligt underlagosäkraresom som
för siffror förde övriga sektorer.än Investe-presenterasprognoser som
ringarna energisektorn iinom kommer i grad bero vilken takthög att av

omfattning vilka energislag kärnkraftenoch och med andra kommer att
ersättas.

framgår skiljer sig omfattning iSom tabellerna B.l.4-7 byggandetsav
scenarierna. islutet perioden mellan de Medan det,avsevärt treav man

ekonomisk utveckling, pessimistiska scenariet fårvad ök-mestavser en
ning från till innebärande %,54 500 Mkr 59 000 Mkr, totalt 8 såca ca ca ger
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57%.motsvarandeökning till 85 700 Mkroptimistiskadet mest caen ca
kraftigt den allmän-alltså beroendeUtvecklingen inom byggsektorn är av

utvecklingVarje byggandetsekonomiska utvecklingen. prognos avna
bedömningar rörande denna.därför antaganden ochbaseras påmåste

bedömning vilket scenariomeningsfull ärUnderlag någongöraatt somav
iBeräkningarna visar ställetför studie.troligast inom dennasaknas ramen

långsiktigvarje bedöm-vidlådavidden osäkerhet måsteden mersomav
naturligtvis på eller räknautveckling. kan hoppasning byggandets Manav

fungerande åtgärder något reducerarolika välregeringenmed att genom
redovi-bli besvärande. Deutfallen i de kan bedömasden månde extrema

effektema sådana åtgärder.siffroma inbegriper intesade av

fram tillunderhållreparationer ochUtveckling av
2000år

stabila mellanmycket samband80-talen har råttUnder 1970- och repara-
sidan på beståndenoch storlekenunderhållsverksamheten åtions- och ena

sambanddessaanläggningar den andra. I den månoch åbyggnaderav
förändras i deomfattningen verksamhetenframöver beräknasbestår av

scenarierna visas i tabell B. .8.olika så lsom

årsår 2000 i 1987underhållsvolymerreparations- ochTabell B.l.8. Beräknade
olika scenarierna.priser i de

Scenario 3Scenario Scenario2l
Omfatt-Omfatt- Förändr FörändrOmfatt- Förändr

frånfrån ningfrån ningning
19871987 år 20002000 1987 år 2000år

16800 +2.316700 +2.316600 +2.2Anläggningar
Byggnader

18000 +2.017000 +1.616000exkl bostäder +l.l
+2.4+2.2 2800026000 1.9 27000Bostäder +

62800 +2.360700 +2.0600 1.758Totalt +

scenariernaolikaskillnaden mellan deframgår tabellenSom ärav
naturligt medinvesteringarna.mindre det gäller Detta ärbetydligt än när

2000årbestånd skall underhållastill delarna dehänsyn störreatt somav
periodeni byggande sker underfinns skillnader detredan och att som

förändringar.marginellainnebärrelativt endastsett
ochbeståndsamband mellanBeräkningarna påbygger att samma

framtiden.ihittills kommer gälla Attgälltunderhållsvolymer även attsom
bidrasjälvklart. Olika faktorer kanintedock alldeleskommer skeså äratt

Försämradförändrat reparations- underhållsbehov.långsiktigt ochtill ett
iansvarsförhållandenkonstruktioner och ändrademiljö, material ochnya

för hålla byggnadererforderliga insatsernatill debyggandet kan leda attatt
gällerför olika dettrendmässigt förändras årgångar. Närvisst skicki ett
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vissa anläggningsbestånd underhåll.byggnads- och talas eftersatt Dettaom
gäller järnvägar, VA-anläggningar kommunala bygg-vägar, vissaochex.

verkliga omfattningen underhållnader. Den detta eftersatta och dessav
konsekvenser Om blir alltför inom visstsvårbedömt. detär ettstort
bestånd kan sig punkt bygganärma där det lönsamtär attman en mera

för minskar drastisktistället Då underhållsbehovetnytt att reparera men.
naturligtvis sigmed eller ombyggnadsbehov. Man kan tänkaersätts ett ny

i vissa fall avsiktligt väljer inom vissahålla underhållet beståndatt attman
nivå från början i förändrade kravpå låg redan vetskap påatten om

byggnaden tillkommer leda ombyggnader.tätaatt
eftersatt underhåll skall reduceras kommer underhållsvoly-I den mån

tidigare tidigare nivån,öka jämfört med på två Dels har densätt.attmen
till eftersatta varit normalnivån.lett det underhållet, lägre Redanänsom

till långsiktigt nivån innebär ökning.övergången den normala alltså en
Därtill bristerna till liggakommer åtgärdandet leder måsteattatt av man

nivån i relativt tid.den normala under allmänhet lång Hur deöver en nu
framtidafaktorerna påverka de underhållsvoly-antydda kan komma att

troligtminst de osäker-svårbedömt. Det är än störreär attsagtmerna ger
framtida skillnadernahet utvecklingen det underhållet mellan deänom av

scenarierna för ekonomiska utvecklingen.olika den allmänna
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