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Förord 2021

Initiativet togs av Bengt Turner. Trots att mer än tjugo år förflutit erinrar
jag mig livligt den dag då IBF:s dåvarande prefekt och docent i
nationalekonomi lanserade idén.
 Boken skulle bli en kollektiv manifestation av det nya institutet vid
Uppsala universitet, då placerat i Gävle. Samlingspunkten skulle vara
Bostadspolitiska utredningens nyss lagda betänkande Bostadspolitik 2000
— från produktions- till boendepolitik (SOU-1996: 156). Forskare från
institutets alla discipliner bjöds in att utveckla synpunkter på innehållet.
Institutets mångfald skulle visas upp förstärkt med några samverkans-
partners utifrån. Trots uppenbara olikheter påminde det om EU, som
Sverige nyligen inträtt i, och unionens vackra motto In varietate
concordia, Förenade i mångfalden. I varje fall tilltalades undertecknad av
uppslaget om varierande disciplinperspektiv på samma text. Så jag räckte
raskt upp handen och anmälde mig frivilligt som Bengt Turners
medredaktör. Perspektiv och perspektivering var redan då och har sen
förblivit inslag i min egen forskning från jämförelsen mellan svenska och
norska opinioner under Norges Noxit ur unionen med Sverige 1905 till
samverkan mellan intressenter för utveckling och utvärdering av
offentliga interventioner.
 Olika synsätt och nya perspektiv blev också resultatet. I bokens
baksidestext summerade vi redaktörer innehållet så här.

Tjugohundratalets svenska bostadspolitik kommer att utmärkas av minskade
generella insatser riktade mot hela befolkningen och ökade selektiva inslag
riktade mot speciella grupper samtidigt som ekologiska, genusmässiga och
estetiska aspekter får större tyngd. Återtåg och nya värden, så låter sig den tänkta
utvecklingen uttryckas. … Globala synsätt tänkes också sippra ner i lokalt
byggande och boende.

Det var när IBF firade 25-årsminnet av sin tillkomst 2019 som
undertecknad förde fram idén att Bostadspolitik för tjugohundratalet
borde läggas ut på nätet. Naturligtvis förelåg ett uppenbart egenintresse
bakom detta. Men jag ville också hedra minnet av IBF:s utmärkt
kompetente förste prefekt, som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Och
IBF som institut. Och alla kapitelförfattare som villigt och entusiastiskt
ställde upp som bidragsgivare.



 IBF har gett ekonomiskt och praktiskt stöd till digitalisering och
utläggning på internet. Ekonomisamordnare Lena Lubenow har skickligt
skött praktiska saker kring tillståndsgivning och ekonomi.
Civiljägmästare Tage Vedung, Uppsala har skannat och ocr-at boken blad
för blad i pappersform samt läst igenom det digitaliserade resultatet, gjort
grovkontroller, skannat om och putsat till en del figurer och tabeller samt
bistått undertecknad i digitaliseringsfrågor. Textinnehåll, ortografi,
figurer och paginering är exakt densamma som i det tryckta originalet. Ett
fåtal uppenbara stavfel har vi dock korrigerat. Ibland skiljer sig textstorlek
och radavstånd något mellan sidor för att vi velat hålla fast vid
textsidornas ursprungliga innehåll. Alla bidragsgivare har vi lyckats hitta
och de har lämnat medgivande till att Uppsala universitet och IBF får
lägga ut deras verk digitalt i DiVA. Detta inkluderar efterlevande till de
tre författare som sorgligt nog inte längre finns ibland oss: Lars-Erik
Borgegård, Jim Kemeny och Bengt Turner. Till samtliga inblandade
framförs härmed ett varmt tack.

IBF, Uppsala, den 22 november 2021

Evert Vedung, medredaktör

Korrespondens kan riktas till
evert.vedung@ibf.uu.se
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Bostadspolitik för tjugohundratalet: återtåg
och nya värden
Bengt Turner och Evert Vedung

Tjugohundratalets svenska bostadspolitik kommer att utmärkas av
minskade generella insatser mot hela befolkningen och ökade selektiva
inslag mot speciella grupper som ungdomar, äldre och invandrare
samtidigt som ekologiska, genusmässiga och estetiska aspekter får
större tyngd. Återtåg och nya värden, så låter sig utvecklingen uttryckas.
Det gamla generella löses kraftigt upp och det nya miljö-medvetna,
könsjämlika och skönhetssträvande träder in, om ock i beskedlig skala.
Detta är en övergripande slutsats, som kan dras av det tjugotalet essäer
som presenteras i denna volym, under förutsättning att Bostadspolitiska
utredningens förslag genomförs.
 Essäerna tar nämligen sin utgångspunkt i Bostadspolitiska utred-
ningens betänkande Bostadspolitik 2000 — från produktions- till bo-
endepolitik (SOU 1996:156). Majoriteten av författarna är forskare vid
Institutet för bostadsforskning (IBF), men i vissa fall har institutets
kompetens stärkts med vetenskapsidkare från andra universitetsmiljöer i
Sverige. Vår ambition har varit att få till stånd en så allsidig granskning
som möjligt. I vissa fall ägnar sig skribenterna åt regelrätt, stundom
furiös kritik av ståndpunkter och slutsatser, i något fall skisseras
alternativ, i ytterligare andra fall väljer de att kommentera, berika och
vidga utredningens verklighetssyn. Forskarna ansvarar naturligtvis
själva för sina bidrag. Manuskriptet har förtjänstfullt ställts i ordning av
Carita Ytterberg, IBF.
 Bostadspolitiska utredningens slutvolym emotsågs med förväntan.
Kommittén skulle se över och korrigera tidigare fattade beslut om en ny
bostadsfinansiering och ge förslag om hur den tilltagande segregationen
i stadsbygden skulle åtgärdas. I regeringens direktiv underströks också
vikten av att bibehålla den sociala bostadspolitiken, samtidigt som det
finansiella sparbetinget hölls fram som en viktig restriktion.
 Den ekonomiska miljön är emellertid turbulent med ökad ar-
betslöshet, fallande priser, stigande bostadsutgifter, låg
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BOSTADSPOLITIK FÖR TJUGOHUNDRATALET

nyproduktion och tomma lägenheter. Orsakerna står att finna i en envis
lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, i kombination med tidigare gjorda
eller utlovade besparingar inom bostadspolitikens område. Mot denna
bakgrund kan direktivens dubbla ambitioner om fortsatta besparingar och
en bibehållen social bostadspolitik ses som en potentiell målkonflikt väl
värd ett närmare studium för en forskningsinstitution av IBF:s slag.

Huvudtesen
Alldeles oavsett uppläggningen av de olika kapitlen framstår ändå resultatet
av granskningen som anmärkningsvärt. Trots goda ambitioner och
intressanta genomgångar av situationen på den svenska bostadsmarknaden,
förmår inte utredningen utforma en aktiv politik. I stället präglas betänkandet
av passiva åtgärder som snarare välsignar än förändrar den rådande
situationen. Det intressanta är att, just i detta fall, innebär passivitet
paradoxalt nog också medverkan till ett paradigmskifte i bostadspolitiken.
Orsaken är den olyckliga kombinationen av tidigare besparingsförslag som
nu verkställs, och en besvärande makroekonomisk situation. Resultatet blir
att bostadspolitiken går från en generell till en selektiv politik, där åtgärderna
inriktas på speciella grupper som ungdomar, äldre och handikappade.

Tanken att speciellt utsatta bostadsområden skall bli föremål för särskilda
insatser ligger helt i linje med denna inriktning från generellt till selektivt.
Segregationsproblemet diskuteras begreppsligt och sakmässigt i flera
uppsatser. Segregation är inte ett problem utan en säck av problem, framhålls
det. Utredningen skiljer inte mellan tidigare arbetskraftsinvandring och
aktuell flyktinginvandring. Det finns ingen problematisering av de
konsekvenser som segregation respektive integration får för olika
hushållsgrupper. Det antihierarkiska underifrånperspektiv som skall
genomsyra förändringsarbetet i problemtyngda stadsdelar ses av flera
författare som något positivt samtidigt som det inte blir så lätt att genomföra.
Familjen tycks helt ha försvunnit som objekt för offentlig bostadspolitik,
vilket kan förstärka segregeringen. De medel som tänkes gå till lokala
utvecklingsprogram i segregerade områden kan knappast uppväga den för-
stärkta boendesegregation, som utredningens övriga förslag kan väntas leda
till.

Om den ena delen av vår huvudtes är att det gamla generella stegvis
upplöses och ersätts av selektiva åtgärder är den andra att
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INTRODUKTION

ekologi, estetik och genus kommer in som nya aspekter om än i be-
skedlig skala. Det är denna kombination som vi försökt fånga med
hjälp av begreppsparet återtåg och nya värden, där återtåg får stå för
det generellas reträtt och det selektivas framryckning och nya värden
får stå för ekologi, estetik och genus. Utredningen överväger att
inkorporera den ekologiska aspekten på byggande och boende i
kommunernas Agenda 21-arbete. Bostäder bör få miljö- och energi-
deklarationer. Genusperspektivet skall inte anläggas i separata projekt
utan integreras i övrig samhällsplanering. Kommunerna bör upprätta
estetiska program, som skall kunna tjäna som diskussion s-underlag
vid överläggningar med byggherrar.

Kommunerna har av tradition spelat viktiga roller för genomfö-
randet i svensk bostadspolitik. Allmänt sett leder utredningens förslag
till att kommunernas roll minskar i vissa avseenden och ökar i andra.
Inom traditionellt byggande och boende innebär statens till-
bakaträdande att kommunerna också träder tillbaka, eftersom det inte
är fråga om någon omflyttning av befogenheter mellan statligt och
kommunalt. I särskilt utsatta områden får kommunerna ett ansvar för
förnyelsearbetet men den statliga styrningen lämnar stort svängrum åt
kommunerna (och även andra aktörer). I fråga om ekologi, estetik och
genus får kommunerna nya uppgifter men även detta sker inom vida
ramar.

Slutligen må påpekas att det för första gången kommer in globala
aspekter i den lokala svenska bostadspolitiken. Detta inflytande härrör
från Agenda 21 för uthållig utveckling, som knäsattes i Rio 1992, samt
FN:s världskonferens för kommuner, Habitat II, vars deklaration
antogs i Istanbul 1996.

I enlighet med vår tes om återtåg och nya värden har vi valt att
organisera antologin under rubrikerna Generellt, Selektivt och Innovativt.

Generellt
Under rubriken Generellt ryms övergripande ekonomiska och politiska
aspekter på bostadspolitikens omdaning.

Bo Bengtsson och Jim Kemeny hävdar i uppsatsen Från en generell
marknadspolitik till en politik för ”dom andra” att utredningens förslag
innebär ett systemskifte från en generell bostadspolitik till en selektiv
och paternalistisk politik, som drar upp en gränslinje mellan ”givare”
och ”behövande”. Utredningen argumenterar dock varken för det nya
systemet eller mot det gamla. Tvärtom beskrivs målen
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alltjämt i den generella politikens termer och förslagen ges den
okontroversiella etiketten ”från produktionspolitik till boendepolitik”. I
stället för att pröva de ekonomiska förslagens sociala och politiska
konsekvenser behandlar utredningen genomgående de sociala frågorna
åtskilda från de ekonomiska. I artikeln pekar författarna på vilka frågor
som måste utredas och diskuteras för att man verkligen skall kunna ta
ställning till det föreslagna systemskiftet.

I uppsatsen Bostadspolitikens senare öde diskuterar Bengt Turner,
delvis med utgångspunkt i egna kalkyler, effekterna av de minskade
räntebidragen och förslagen om investeringsbidrag och stöd till utsatta
bostadsområden. Han konstaterar att utredningens förslag varken
stimulerar nyproduktion eller prisbildning på bostadsmarknaden.
Utredningens förslag om att ersätta räntebidrag med inves-
teringsbidrag är visserligen positivt i den meningen att subventionerna
ter sig säkrare för aktörerna, men det motverkas av att inves-
teringsbidrag skapar höga initiala kapitalutgifter för ett nybyggt hus.

Turner konstaterar vidare att utredningen inte analyserar de
fördelningseffekter som utredningens förslag för med sig. Ej heller analyserar
utredningen tillräckligt energiskt de ytterligare selektiva åtgärder som kan te
sig angelägna på en bostadsmarknad nästan helt utan generella subventioner.

Två förutsättningar som görs i SOU 1996:156 kan visa sig vara
oförenliga, om produktionskostnaderna i framtiden följer samma
mönster som de gjort under perioden 1968–1995. Denna potentiella
inkonsistens påtalas av Rune Wigren i Byggkostnaderna i framtiden.
Kommentar till Bostadspolitiska utredningens förutsättningar för
beräkning av framtida hyror. I Bilaga 3, sid 382, antar Bostadspolitiska
utredningen att produktionskostnaderna år 1998 uppgår till 10 000
kronor per kvadratmeter för flerfamiljshus. Samtidigt tänker man sig att
15000–20000 lägenheter skall byggas per år under perioden 1996–2000
(sid 101–102). Kalkyler tyder snarare på att produktionskostnaderna
kommer att ligga i intervallet 11200–17200 kronor per kvadratmeter,
mätt med 1995 års priser. I så fall har utredningen underskattat första
årets månadshyra med mellan 9 och 30 procent.

Ett av utredningens utpekade områden är hur bostadsförsörjningen
för ungdomar ska klaras långsiktigt, framhåller Tommy Berger i sitt
bidrag Ungdomar på bostadsmarknaden. Som utredningen mycket
riktigt betonar, har utvecklingen de senaste åren varit ogynnsam för
ungdomar: arbetslösheten är hög med åtföljande låga

8



INTRODUKTION

inkomster för gruppen, bostadsutgifterna har stigit markant och under en
följd av år har stora delar av smålägenheterna i det äldre beståndet
försvunnit. Trots detta bedömer utredningen att förutsättningarna för
ungdomar att skaffa sig en egen bostad inte har försämrats drastiskt under
de senaste åren. Utredarnas något förvånande slutsats baseras på analys
av data t.o.m. 1993. Just detta förhållande gör att utredningens
bedömning förefaller rimlig, men Berger ställer sig tveksam till om den
gäller idag.

Han ställer sig därmed också tveksam till om de förslag utredningen
lägger är tillräckliga. Det enda av förslagen som har någon reell
betydelse för ungdomarna är förändringarna i ungdomsbostadsbidraget.
Med det förslag som lagts kommer ickestuderande hushåll att få högre
bostadsbidrag, men eftersom förslaget ska finansieras inom bidraget,
medför det att studerandehushåll kommer att få försämringar. Det är
tveksamt att se detta som en förbättring för ungdomsgruppen som helhet,
menar Berger. En möjlighet är då att begränsa regelverket enbart till
gruppen yngre än 25 år, för att på så sätt rikta bidraget mot den grupp
som i allmänhet uppfattas som ungdomsgrupp.

Göran Lindberg påtalar i Finns det en roll för samhällsnyttan? faran
med att utredningen ägnar ett ganska förstrött intresse åt den
allmännyttiga bostadssektorn. Det hade varit bättre om utredningen
explicit hade diskuterat motiven för och emot en allmännyttig bo-
stadssektor samt tagit ställning till bärkraften hos dessa. Lindberg framför
också tanken att det är troligt att motiven för en sådan sektor fortfarande
är starka i landets expanderande delar men ganska svaga i
avfolkningsbygderna. Vidare anser Lindberg att utredningens ambition att
gå från en produktionspolitik till en boendepolitik är lovvärd, men att det
då är förvånande att inte förvaltningsfrågorna ges större vikt i förslagen.
Utredningen kommer in på det riksbekanta Holmaförsöket med
”självförvaltning” men missar helt andra utvecklingar, som är mer
grundläggande. Lindberg tänker då på utvecklingen att ge frontpersonal
(husvärdar, kvarterschefer etc.) en mediatorroll i förhållandet mellan de
boende och bostadsföretagen. Det framförs att samfälligheten skulle
kunna understödja denna utveckling genom utbildningsinsatser.

I en brytningstid för samhället ställs frågan om dess institutioner på
sin spets, menar Stellan Lundström i sitt kapitel Nya hus kräver nya
institutioner. Femtio års medveten bostadspolitik har gett lagar,
företag och kulturer, som måste förändras radikalt i den
mån som bostadspolitiken skall vara boendepolitik och inte en
produktions-
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politik. Rollfördelningen i byggprocessen är oklar och det är svårt att
kvantifiera risker. Därför har byggprojekten en uttalad optionskaraktär -
de kan med fördel skjutas på framtiden. Vill vi få en byggproduktion som
långsiktigt gagnar folkhushållet måste ett helhetsgrepp tas på
skattesystem, hyressättning, plan- och byggregler samt de organisationer
som traditionellt agerat som byggherrar främst kooperationen och de
allmännyttiga bostadsföretagen. I uppsatsen identifieras ett antal
angelägna åtgärder, som den bostadspolitiska utredningen helt bortsett
från.

Hans Lind noterar i sin uppsats Boendepolitik utan hyrespolitik.
Kommentar till en lucka i den bostadspolitiska utredningen att Bo-
stadspolitiska utredningen har strävat efter att formulera en långsiktigt
stabil bostadspolitik som har bred politisk uppslutning. Detta förefaller
vara ett av skälen till att frågor om hyressättning i stort sett lagts åt sidan i
utredningen. Detta hade kanske inte spelat så stor roll, om utredningen
enbart behandlat subventionssystem och stats-finansiella effekter. Nu står
emellertid frågan om boendesegregation också högt på utredningens
dagordning och hyressättningen kan då spela en viktig roll. Dagens små
hyresskillnader mellan mindre attraktiva och mera attraktiva områden ger
t.ex. inga skäl för mer ”etablerade” hushåll att välja mindre attraktiva
områden. Bostadsbidragen riskerar också att driva upp hyresnivåerna i
mindre attraktiva områden med ökad utflyttning av hushåll utan bidrag som
följd. Lind menar att en analys av dessa frågor hade varit på sin plats i
utredningen.

Selektivt
Under rubriken Selektivt behandlas sociala effekter av välfärdssamhällets
tillkortakommande.

Lars-Erik Borgegård konstaterar i sitt bidrag Segregationsbegreppet och
planeringsproblemet att boendesegregation och integration är centrala
områden i utredningen, och att inriktningen är klar: segregation är av ondo och
integration är av godo. Däremot finns ingen problematisering av begreppen
och vilka konsekvenser segregation respektive integration får för olika
hushållsgrupper. Förändringar av regelsystemet på bostadsmarknaden får
sannolikt konsekvenser för hushållens val av boende. Utredningen för dock
inte en sådan diskussion. När det gäller program för utsatta bostadsområden
sägs att ett underifrånperspektiv skall genomsyra detta förändringsarbete, men
hela processen för att erhålla statliga medel har en traditionell
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INTRODUKTION

uppläggning utgående från ett ovanifrånperspektiv. Inte heller tas svenska och
internationella erfarenheter tillvara för teori, metodik och praktiskt arbete vid
den integrerade planeringen för utsatta bostadsområden.

I avsnittet Regionala omflyttningar och invandrarnas boendekarriär
diskuterar Lena Magnusson processerna bakom den etniska segregationen
och de mekanismer på bostadsmarknaden, som verkar för att befästa och
förstärka segregationen. Utredningens förslag kan ge förbättrade
levnadsvillkor i dagens utsatta områden, men utredningen anger inte hur
uppkomsten av ytterligare utsatta områden skall undvikas. En sådan
faktor är omflyttningen inom landet, vilken medför en ökad koncentration
av invandrare till storstadsområdena. Omflyttningen i landet, från
regioner utanför storstäderna och med svag arbetsmarknad, ökar inflödet
till de invandrartäta bostadsområdena. Det är inte arbetstillfällen, som är
den primära dragningskraften, utan snarare behovet av social och kulturell
för-ankring. I avsnittet pekas också på vikten av att analysera mekanis-
merna bakom integrationsprocessen för olika etniska grupper på
bostadsmarknaden. Mycket talar för att vi kan förvänta ett annat
boendemönster bland dagens flyktinginvandrare än för gårdagens
arbetskraftsinvandrare. Vi kan också förvänta en långsammare in-
tegration, vilket bland annat innebär en minskad utflyttning från de
invandrartäta bostadsområdena.

Ove Ericsson noterar i sitt bidrag Kan social förnyelse åstadkommas
med lokala utvecklingsprogram? att utredningen föreslår att staten ska
stödja s.k. utsatta bostadsområden med 11,5 miljarder under åren 1998–
2010. Kommunerna ska kunna söka medel för lokala utvecklingsprogram
i områden, som de själva bedömer är i behov av förnyelse, och
tillsammans med bostadsföretag och andra intressenter bidra med minst
hälften av kostnaderna. Den avsevärda ökningen av insatser där de
befintliga boendes intressen och resurser tillmäts ett värde är i
kombination med det långsiktiga åtagandet ett steg i rätt riktning.
Uppgiften att ta vara på och varsamt stödja initiativ nerifrån kommer
dock att fordra en lyhördhet och ett handlag, som kräver en ny ödmjukhet
och ett omtänkande hos etablerade hierarkier.

Nils Hertting och Per Strömblad anlägger i sitt kapitel I samverkan
mot segregation? En fråga om problem, organisering och lokal
demokrati tre infallsvinklar på segregation. För det första hävdar
författarna att "segregationsproblemet" egentligen inte är ett problem.
Vad kommittén noga taget åsyftar med etiketten segregation
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är snarare en hel säck med (inter-)relaterade problem. För det andra
har kommittén vad gäller organiseringen av insatserna mot denna
säck av problem åtminstone delvis hamnat rätt. Hertting och
Strömblad menar att kommittén i en begränsad mening kan anses ha
upptäckt policynätverk som instrument för att realisera politiska
intentioner. En sådan strategi, hävdar författarna för det tredje, ställer
dock speciella krav på lokalt administrativt och politiskt ledarskap —
krav som inte självklart låter sig förenas med lokaldemokratiskt
inflytande på samma sköna vis som i kommitténs tankevärld.

Om målet med den bostadspolitiska utredningen var en ny
”boendepolitik” som kostar mindre men ändå inte äventyrar målen om
tillgång till bra bostäder för alla, så har den inte lyckats. Detta är
huvudtanken i Ingrid Sahlins bidrag Hjälper vi dem som behöver hjälp?
De kraftiga besparingarna kommer särskilt att drabba just de grupper
som för närvarande förlorar inkomst både relativt och absolut även på
arbetsmarknaden och inom socialförsäkringen. Det bostadssociala
ansvaret överlåts på kommunerna utan att de får lagliga medel för en
offentlig kontroll över bostädernas fördelning. Det föreslagna stödet till
lokala utvecklingsprogram kan knappast uppväga den förstärkta
boendesegregation som utredningens övriga förslag kan väntas leda till.
Sammanfattningsvis kommer förslagen att förvärra både segregationen
och fattigdomen i landet och dessutom öka risken för bostadslöshet.

Annika Almqvists artikel har titeln Var finns familjen i utredningen?
Familjen har varit central i svensk bostadspolitik. Detta har inneburit,
hävdar hon, att svenska familjers bostadsstandard under efterkrigstiden
har stigit betydligt; från mycket små och omoderna lägenheter till
moderna trerumslägenheter till småhus på fem rum eller fler. Boendet
har med denna utveckling blivit allt viktigare i många familjers
livsprojekt för såväl männen som kvinnorna och barnen samt för
familjen som gemensam enhet. I småhuset kan tendensen mot ökad
individuering förenas med dess mottendens intimisering.

Nedskärningarna av de generella bostadssubventionerna och bo-
stadsbidragen riskerar att i kombination med den ökade arbetslösheten
särskilt drabba familjer med låg inkomst. Dessa får sämre möjligheter
att bo i småhus, vilket för de som har en svag position på
arbetsmarknaden har särskilt stor betydelse för deras möjligheter att
utnyttja fritiden på ett för dem meningsfullt sätt och därmed kunna
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leva det liv de önskar. Detta kommer i ett samhällsperspektiv att bli synligt
som en ökad ekonomisk/social segregation.

Innovativt
Under rubriken Innovativt behandlas några nya perspektiv på bo-
stadspolitiken som tas upp i utredningen: ekologi, estetik och genus. Inga
av dessa aspekter har tidigare uttryckligen setts som integrerade delar av
bostadssektorn. De utgör alltså nya värden i bostadspolitiken.

För den händelse Bostadspolitiska utredningens förslag skulle
knäsättas av riksdagen och om riksdagens beslut troget skulle im-
plementeras på lokal nivå, så kommer stat─kommunrelationen på
bostadsområdet att i några avseenden förändras, hävdar Evert Vedung i
essän Statligt, kommunalt, globalt i svensk bostadspolitik. Den statliga
styrningen av den kommunala nivån minskar genom att staten successivt
drar sig tillbaka på det hävdvunna området subventioner till
bostadsbyggande och selektiva bidrag till boende. Härigenom sker också
en kraftig, stegvis nedtrappning av kommunernas uppgifter utan att dock
egentligen förhållandet mellan staten och kommunerna principiellt
ändras, ty den hävdvunna kommunala frivilligheten behålls. Samtidigt
ökar den statliga styrningen av den kommunala nivån genom att
kommunerna får ytterligare uppgifter vad gäller upprustning av utsatta
stadsbygder som lider av segregation; vidare breddas kommunernas
verksamhet genom att staten tillför dem värv som tidigare legat utanför
bostadsområdet, framför allt vad gäller ekologi, estetik och genus. I fråga
om samtliga dessa uppgifter lämnar staten stort manöverutrymme för
kommunerna att utforma program.

Intressant nog för emellertid utredningen också för första gången in
globala aspekter i det lokala bostadsarbetet. Kommunerna föreslås
integrera miljöaspekter på byggande och boende i det lokala arbetet för
uthållig utveckling som pågår enligt Agenda 21, vilken knäsattes i
samband med FN:s världskonferens för utveckling och miljö i Rio 1992.
Även den agenda som godkändes av FN:s världskonferens för kommuner
i Istanbul 1996 föreslås få återverkningar i Sveriges kommuner bl.a.
genom arbete för ett kretsloppssamhälle, mot segregation samt för en
social bostadspolitik under ändrade förutsättningar.

Den ekologiska aspekten tas upp av Terry Hartig i uppsatsen
Toward a more (social) ecological housing policy. ”Ecological
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sustainability can be pursued in part through housing policy, as the
commission of inquiry has recognized”, argumenterar han. ”We
encourage this view, but point to the need for ensuring the practical
support necessary to apply ecological sustainability as a fundamental
criterion for activity related to the construction and renovation of
housing”... ”An ecological perspective which places greater emphasis on
social factors affecting the pursuit of ecological sustainability will
produce additional ideas about ways to develop an ecological housing
policy.” Hans tillämpning av ett sådant perspektiv på utredningens
förslag om förbättringar av bostädernas estetiska kvaliteter innebär både
en kritik av dessa förslag och ett utvecklande av ytterligare alternativ.

”Hur mäter man vackert?” utropar Eila Jylkäs retoriskt. Hennes
uppsats med undertiteln Estetisk kvalitet i bostadsområden
problematiserar dels utredningens betoning av behovet av ett
humanistiskt helhetsgrepp i skapandet av bostadsområden med hög
estetiskt kvalitet och dels den i utredningen antagna kopplingen mellan
konst och estetik samt mellan högklassig arkitektur och trivsamma
miljöer. Tyngdpunkten ligger på område nummer två, av utredningen
kallat ”mätproblem i estetisk kvalitet”, där arkitekturens, konstens och
estetikens väsen samt frågan om smak diskuteras. Författaren pläderar
för demokrati och interdisciplinärt samarbete vid definitionen av
kvalitet i arkitektur.

Genusaspekten ställs i centrum i Gärd Folkesdotters uppsats Pla-
nering, jämlikhet och broderskap: En blick i backspegeln på exemplet
Gävle. Bostadspolitiska utredningen anser att jämställdhetsaspekter skall
vägas in i all samhällsplanering och att kvinnors direkta inflytande över
fysisk planering och byggd miljö skall förstärkas i alla kommuner. De
konkreta förslag till åtgärder som läggs fram kan få viss effekt på lång
sikt men knappast på kort sikt. Det har tagit lång tid ─ i Gävle ca 70 år
från den allmänna rösträttens införande ─ innan kvinnorepresentationen
blivit i det närmaste 50 % inom kommunfullmäktige och olika nämnder
och kvinnorna därigenom fått möjlighet till väsentligt inflytande på
kommunala beslut. Eftersom staten i hög grad dragit sig tillbaka från
bostadspolitiken och kommunerna inte längre har nämnvärt inflytande på
eller tillgång till bostadslån, finns makten över bostäder och byggande
emellertid nu till mycket stor del inom det privata näringslivet. Där är
det ännu lågt till ”Varannan damernas”. Även de kommunala
bostadsföretagen domineras fortfarande av män.
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I den bostadspolitiska utredningen sker en integrering av bo-
stadsfrågan, som blev ett aktuellt politikområde på 1930- och 40-talen,
med miljöfrågan som blev aktuell på 1960-talet, noterar Eva Sandstedt i
Integration av bostads- och miljöfrågan om risken för ekologisk
ingenjörskonst. Vi kan nu tala om "boendets miljöfråga". Kommittén
föreslår att denna fråga hanteras på kommunal nivå genom permanenta
planer samt på länsnivå. Sandstedt förhåller sig positiv till ett sådant
kommunalt organ för att tillvarata kompetens och erfarenhet såvida det
inte blir fråga en politisk tom gest. En sådan misstanke är inte helt
obefogad, menar hon. I utredningen finns nämligen ett reduktionistiskt
synsätt, där biosfärens miljöproblem hänvisas till "de enskilda
människornas livsföring". Dessutom ger visionen om att omdana Sverige
till ett kretsloppssamhälle inte endast inspiration utan också en aning om
en naiv ekologisk ingenjörskonst. En sådan bortser från de olika
maktintressena, de skilda vetenskapliga paradigmen samt svårigheterna
att definiera miljörisker.

Trenden: återtåg och nya värden
Efter denna genomgång bör vår huvudsakliga slutsats stå klar. Det
begynnande tjugohundratalets svenska bostadspolitik kommer att utmärkas
av en reducerad roll för den generella bostadspolitiken riktad mot hela
befolkningen och en ökad roll för selektiva inslag mot speciella grupper
som ungdomar, äldre och invandrare. Samtidigt kommer ekologiska,
genusmässiga och estetiska inslag att vinna terräng, även om denna tendens
är betydligt svagare än tendensen mot det selektiva. Återtåg och nya
värden, så låter sig utvecklingen uttryckas. Det gamla generella löses
kraftigt upp, fragmenteras och övergår i riktade insatser. Det nya
miljömedvetna, könsjämlika och skönhetsinriktade träder in om ock i
beskedlig utsträckning. Bostadspolitiska utredningen lämnar förslag, som
om de genomförs kommer att medverka till ett paradigmskifte i början av
det tjugoförsta seklet.
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Från en generell marknadspolitik till en
bostadspolitik för ”dom andra”
Bo Bengtsson och Jim Kemeny

Ett systemskifte i smyg
Om förslagen i den bostadspolitiska utredningens slutbetänkande
genomförs skulle det innebära ett systemskifte i svensk bostadspolitik. Vi
skulle gå från en generell politik inriktad på ”hela” bostadsmarknaden till
en selektiv tilldelningspolitik som drar upp en tydlig gränslinje mellan
”givare” och ”behövande”. I det följande kommer vi att visa att detta är
innebörden av utredningens förslag.

Märkligt nog diskuterar utredningen inte alls den sociala och politiska
betydelsen av ett sådant systemskifte. Tvärtom. Då målen för
bostadspolitiken formuleras används i stort sett samma honnörsord som i
de äldre dokument som legat till grund för den generella politiken. Alla
medborgare bör ha tillgång till bostäder med hög standard, heter det,
samtidigt som det ekonomiska stödet till boendet görs selektivt - i den
mån det inte avvecklas helt.

I stället för -att öppet diskutera innebörden av en övergång från
generell till selektiv politik lyfter utredningen fram en helt annan
distinktion ─ den mellan ”boende” och ”produktion”. Ett annat uttryck
för utredningens tal med dubbla tungor är att de sociala målen och de
ekonomiska förslagen konsekvent behandlas åtskilda i texten. Antingen
är man omedveten om de sociala konsekvenserna av sina förslag eller
också vill man inte göra dem tydliga och ta sitt politiska ansvar för dem.
Den senare tolkningen är mest anmärkningsvärd eftersom det är
riksdagspartiernas bostadspolitiska företrädare som suttit i utredningen.
Som vi utvecklar i det följande torde det bli svårt att ge legitimitet åt en
bostadspolitik som bygger på en uppdelning mellan ”vi och dom”.
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Svensk bostadspolitik ─ en generell marknadspolitik
Den bostadspolitik som etablerades i Sverige vid andra världskrigets slut
brukar ofta betecknas som ”generell”. Denna beteckning är möjligen något
missvisande eftersom den antyder att staten tar ett an svar för att tilldela
alla medborgare bostäder. I själva verket fördelas bostäder inte ─ som till
exempel skolan och vården ─ genom auktoritativ statlig tilldelning, utan
genom frivilliga kontrakt på marknaden mellan en köpare och en säljare
eller mellan en hyresgäst och en hyresvärd.

I stället uppfylls de bostadspolitiska målen genom statliga korrektiv till
marknaden i form av regleringar och subventioner. Dessa påverkar
förutsättningarna för de frivilliga marknadstransaktionerna men ersätter
dem inte. Eftersom korrektiven i huvudsak är av generell natur kan man
beskriva svensk bostadspolitik som en generell marknadspolitik. Även om
målen med politiken främst har varit att förbättra bostadsförhållandena för
de sämst ställda har medlen i huvudsak varit sådana som kommer alla
boende till del. (Belägg för denna tolkning av svensk bostadspolitik ges i
Bengtsson 1995 och en översikt över den historiska utvecklingen i
Bengtsson 1996).

Bostadspolitikens viktigaste ekonomiska styrmedel har varit ett generellt
produktionsstöd, tidigare i form av statliga bostadslån, numera i form av en
statlig kreditgaranti. Under större delen av efterkrigstiden, och mera
permanent sedan 1974, har detta stöd varit förenat med generella
subventioner till bostadsbyggande. Produktionsstödet har visserligen
kompletterats med behovsprövade bostadsbidrag, men dessa har i första hand
setts just som ett komplement till de generellt verkande medlen.

En viktig förutsättning för den generella marknadspolitiken är principen
om neutralitet mellan upplåtelseformerna som också formulerades i samband
med 1974 års bostadspolitiska beslut. Eftersom alla typer av hushåll skall
kunna bo i alla upplåtelseformer får inte någon upplåtelseform gynnas
ekonomiskt på någon annans bekostnad. (Spelet kring 1974 års beslut
analyseras i Lindén 1996.)

Den integrerade hyresmarknaden
Det kanske viktigaste institutionella inslaget i den svenska bostads-
politiken har varit de kommunalt ägda allmännyttiga bostadsföretagen,
som upplåter bostäder till alla hushåll utan särskild behovsprövning.
Tillsammans med bruksvärdessystemet för hyressättning har dessa företag
bidragit till att vi i Sverige har vad som kan be-
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tecknas som en integrerad hyresmarknad, där tanken är att kostnaderna
för bostäder skall avgöra hyresnivåerna snarare än möjligheten till vinst.

Den integrerade hyresmarknaden i Sverige (liksom i andra länder med
liknande system) karakteriseras av konkurrens på mer eller mindre
likartade villkor mellan privata och allmännyttiga hyresrättsbolag. Mot
det kan ställas det dualistiska hyressystem som finns i engelsktalande
länder (samt till exempel Belgien, Finland och Island). I dessa länder
existerar å ena sidan en oreglerad och osubventionerad privat
hyresmarknad, å andra sidan en hårt styrd offentligt ägd hyressektor med
behovsprövning och kraftigt begränsad tillgång.

”Allmännyttiga bostäder” översätts vanligtvis till engelska som
”public housing”, vilket på svenska i sin tur snarare motsvarar ”offentligt
ägda bostäder”. Men allmännyttig betyder ju egentligen ”till allmän
nytta”. Eftersom allmänheten inte har tillgång till offentligt ägda
bostäder i engelsktalande länder, behövs ett mer lämpligt begrepp för att
beskriva denna hårt styrda och behovsprövade hyressektor. Vi föreslår
som motsats till ”allmännyttan” begreppet ”särnyttan”.

Med hjälp av detta nya begrepp kan man presentera jämförande
bostadsstatistik på ett sätt som tydligare än det gängse understryker
skillnaderna mellan de två olika typerna av hyresmarknad, vilket
framgår av nedanstående tabell (bearbetning från Power 1993, s 10 och
Hedman 1993, ss 21–24).

Bostäders besittningsform I några länder (%)
2.   Några länder med dualistiskt hyressystem

privat
LAND äganderätt hyresrätt särnyttan allmännyttan
England 66   7 27 0
Irland 78 9 14 0
USA 70 25   5 0

1. Några länder med integrerad hyresmarknad
           privat
LAND äganderätt   hyresrätt     särnyttan     allmännyttan

Tyskland 37 38 0 25
Danmark* 52 25 0 18
Sverige* 40 20 0 23
*För Sverige tillkommer 17 procent bostadsrätt, för Danmark 5 procent privata
s.k. andelsboliger.
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Av tabellen blir det tydligt att de länder där allmänheten har be-
gränsad tillgång till det offentligt ägda hyresbeståndet (dvs med
”särnyttan”) har en betydligt högre andel äganderätt än de länder där
allmännyttan är tillgänglig för alla. Liknande mönster finns i andra
länder med dualistiskt hyressystem (till exempel Australien och Nya
Zeeland) respektive integrerad hyresmarknad (till exempel
Nederländerna, Schweiz och Österrike). Förklaringen till detta är
sannolikt att hyresboendet är mer attraktivt i länder med integrerad
hyresmarknad, varför färre hushåll känner sig tvingade att köpa sina
bostäder för att få ett anständigt boende.

Den integrerade hyresmarknaden kan ses som ett uttryck för idén om den
sociala marknaden som utvecklades av tyska ekonomer under
mellankrigstiden (se Kemeny 1995 för en utförlig analys av olika
hyresmarknadssystem och idén om den sociala marknaden).

Utredningsförslagen - ett systemskifte

Bostadspolitiska utredningens förslag skulle innebära att den generella
marknadspolitiken överges till förmån för ett system med riktade stöd
till vissa hushåll och områden. Samtidigt skulle det totala stödet till
boendet minska mycket snabbt, från en nettoutgift för staten på 18
miljarder kronor för 1998 till att bostadspolitiken (inklusive
fastighetsskatten) skall ”gå med vinst” från år 2005.

Kärnan i utredningens förslag är den ekonomiska omorganisering
av stödsystemet som leder till att bostadspolitiken ger ett överskott i
statsbudgeten från mitten av nästa decennium, vad utredningen i
tabellerna 26, 27 och 28 (ss 396–398) betecknar som ”statens netto för
bostadspolitiken”. År 2030 blir nettovinsten med utredningens båda
kalkylalternativ 19 miljarder respektive 23,8 miljarder.

Även det kvarstående - och selektiva - stödet skärs ner. Visserligen
tillkommer ett nytt bidrag på en halv miljard kronor (längre fram en
miljard) till utvecklingsprogram i problemområden, men detta skall
ställas mot de redan beslutade nedskärningarna i bostadsbidragen från
8,5 till 5,6 miljarder. Bostadsbidragen förutsätts därefter ligga kvar på
samma nivå fram till år 2030, vilket i praktiken innebär en fortsätt
minskning i reala termer för överskådlig tid framöver. Utredningens
ekonomiska förslag innebär alltså både en övergång till selektiv politik
och en nedskärning av det selektiva stödet!
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Ingenstans tar utredningen upp principfrågan om bostadspolitiken
över huvud taget skall gå med vinst ─ i detta avseende torde Sverige
faktiskt bli unikt om förslagen genomförs. Inte heller diskuteras hur
vinsterna i så fall skall disponeras. En möjlighet skulle vara att använda
överskottet för att lösa de sociala problem som utredningen ändå
diskuterar genom en förstärkt selektiv bostadspolitik. En annan är att
använda överskottet för mer generella ingrepp, till exempel för att
förstärka den integrerade hyresmarknaden genom subventioner till
nybyggnad, ombyggnad eller förvaltning av hyreshus. Att en utredning
med uppdrag att skapa en stabil och trovärdig bostadspolitik avstår från
att föra en sådan principdiskussion måste betraktas som ett förlorat
tillfälle.

Däremot pekar utredningen (s 91) på att överskottet ger ett utrymme
för att ånyo förändra bostadspolitiken i framtiden (dvs efter år 2005).
”Vi anser dock att utrymmet inte bör täckas in redan nu”, tillägger man
dock genast. Som utvecklas nedan kan emellertid redan införandet av
ett selektivt system göra det svårt att vinna gehör för en höjd
bostadspolitisk ambitionsnivå i framtiden.

Systemskifte utan argument
Märkligt nog genomför utredningen inte någon explicit argumentation
för ett systemskifte från generell marknadspolitik till selektiv
socialpolitik. I stället fokuserar den intresset på den betydligt mindre
kontroversiella övergången ”från produktions- till boendepolitik” som
det heter i titeln på betänkandet. Att politiken inriktas på det befintliga
beståndet snarare än nyproduktionen är emellertid en helt annan sak än
frågan om politiken skall vara generell eller selektiv. Redan
betänkandets titel kan därför uppfattas som ett försök att dölja vad
utredningsförslagen egentligen går ut på.

En vänligare tolkning är att utredningen bara tar för givet att ar-
gumenten för den gamla politiken inte längre gäller. Låt oss pröva den
ståndpunkten. Åtminstone tre olika skäl brukar anföras för att en
generell bostadspolitik gynnar de sämst ställda bättre än en selektiv
politik:
1) Den potentiella målgruppen kan bedömas vara stor, dvs en betydande
andel av befolkningen anses vara i behov av offentligt stöd. I så fall kan
generella medel vara ett effektivare sätt att uppnå ”selektiva” mål.
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2) Med generella och indirekta åtgärder i form av korrektiv till bo-
stadsmarknaden kan även resurssvagare hushålls efterfrågan få ge-
nomslag via marknaden, vilket inte är möjligt om dessa kategorier
tilldelas bostäder inom en särskild ”skyddad” och byråkratiskt reglerad
delsektor.

3) Generella medel kan bedömas vara mera legitima hos medborgarna än
de utpekande och åtskiljande selektiva.

Utredningen diskuterar egentligen inte något av dessa tre tänkbara skäl
för en generell politik. Dess redovisning av statistik om bo-
stadsförhållanden och boendekostnader kan dock indirekt tolkas som
att den skulle mena att argumentet om målgruppens storlek inte skulle
vara giltigt i dagens Sverige. Svenska hushåll bor i stort sett med hög
standard hävdas det, och inte heller boendekostnaderna anses vara
något problem, annat än för vissa kategorier av hushåll, nämligen
ensamboende föräldrar, ensamstående pensionärer och arbetslösa (s
26).

Redan detta kan dock ifrågasättas. Det statistiska material som utredningen
använder sig av har genomgående några år på nacken och mycket har hänt
under de sista åren. Arbetslösheten har ökat och permanentats för många
grupper. Inkomstnivån har minskat och hyresnivån har gått upp, inte minst
till följd av den pågående subventionsavvecklingen. Antalet
socialbidragstagare växer och utgifterna för socialbidrag undergräver
kommunernas ekonomi. Bostadsbidragen har nyligen skurits ner kraftigt.

Allt detta gör att många hushåll redan i dag flyttar till mindre lä-
genheter därför att de inte har råd med hyran. Med tanke på de
ekonomiska, och inte minst sociala, transaktionskostnader som följer
med ett byte av bostad finns ofta en betydande fördröjning i hushållens
anpassning av bostadskonsumtionen till nya ekonomiska villkor. Man
kan räkna med att de försöker dra in på andra utgifter innan de överger
sitt hem. Med fortsatta nedskärningar av både det generella och det
selektiva stödet kan en flyttvåg till mindre och sämre lägenheter
förutses. Samtidigt torde situationen på såväl arbetsmarknaden som
bostadsmarknaden göra det allt svårare för ungdomar att flytta
hemifrån. På litet sikt är risken uppenbar både för en ny trångboddhet
och för eftersatt standard på skötsel och underhåll för att hålla hyrorna
nere.

Det bör i sammanhanget noteras att bostadsutgifternas andel av hushållens
konsumtion redan 1994 - då subventionsavvecklingen alltså bara hade börjat
- låg på 24 procent, vilket var högre i Sverige
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än i något annat OECD-land (jfr Wigren 1997). Att med ett sådant
utgångsläge på kort tid avveckla de kvarstående generella subventionerna
och i stället låta bostadskonsumtionen fungera som intäktskälla för
statsbudgeten förefaller minst sagt riskfyllt.

De båda andra argumenten för generella åtgärder, det om de svagare
hushållens efterfrågan och det om politikens legitimitet, berörs över
huvud taget inte av utredningen. Argumenten kan dock knappast anses
ha blivit mindre giltiga än tidigare. I en tid då individernas autonomi
värderas högt borde snarare motsatsen vara fallet. Vi återkommer till
frågan om politikens legitimitet sist i uppsatsen.

Historiskt har den politiska enigheten om bostadspolitiken varit
betydande. Uppslutningen har varit stor bakom alla viktiga bostads-
politiska beslut under efterkrigstiden, och i stort sett har det bara varit
moderaterna och vänsterpartiet som tidvis stått för alternativ till den
generella marknadspolitiken. Inte minst var enigheten mellan partierna
stor om att införa generella subventioner till nyproduktionen i samband
med 1974 års beslut.

Den senaste borgerliga regeringen slog visserligen in på en mera
selektiv linje än tidigare då den - under vältaligt motstånd från op-
positionen - genomförde delar av den så kallade danellska utredningens
förslag. Då utredningen nu vill åstadkomma en ”långsiktigt hållbar”
bostadspolitik väljer den att gå betydligt längre än Danell, vilket
naturligtvis gör bristen på uttalad argumentation särskilt intressant.

Att utredningens förslag verkligen är mera långtgående än den
borgerliga regeringens politik kan illustreras med en enkel beräkning
utifrån utredningens egna kalkyler. Det selektiva stödets (bostadsbidrag
och utvecklingsprogram) andel av de totala statliga kostnaderna för
bostadsfinansieringen (från intäkterna bortser vi i detta sammanhang)
beräknas år 2005 vara 54 procent med utredningens förslag jämfört med
42 procent med den borgerliga regeringens gällande system. År 2030
beräknas andelen selektivt stöd enligt utredningens förslag bli hela 75
procent mot 23 procent med nuvarande system. På sikt innebär
utredningens förslag därför en omvändning av proportionen mellan
generellt och selektivt stöd från 3:1 till 1:3. (Beräknat ur tabellerna 26
och 27, ss 396–397; jfr även fig. 4 i Bengt Turners bidrag till denna
skrift. Det bör noteras att bostadstilläggen till pensionärer (BTP) - som
finansieras över socialdepartementets budget - inte ingår i tabellerna;
om dessa inkluderas blir omställningen än mer drastisk.)
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De sociala och politiska implikationerna av en sådan dramatisk förändring
av stödet till boendet diskuteras inte alls i betänkandet.

Från allmännytta till särnytta?
Som påpekats är den integrerade hyresmarknaden ett centralt inslag i
den svenska generella bostadspolitiken. Utredningen har inga särskilda
förslag om de allmännyttiga bostadsföretagen eller bruksvärde-
systemet, och den underförstådda uppfattningen tycks vara att
hyresmarknaden skall kunna fungera ungefär som hittills. Allt talar
dock för att de radikala förändringarna i finansieringssystemet också
kommer att inverka på hyresmarknadens funktionssätt.

En förutsättning för en generell marknadspolitik av svensk modell är
nämligen att allmännyttan inte ─ avsiktligt eller oavsiktligt ─ omvandlas
till en ”särnytta” för de mest utsatta hushållen. Den integrerade
hyresmarknaden bygger på att reglerna för kommunala och privata
bostadsföretag är i stort sett likvärdiga (vilket inte betyder att reglerna
måste vara desamma; konkurrens ”på lika villkor” kan mycket väl bygga
på olika regler för offentligägda och privata fastighetsägare så länge inte
den samlade effekten blir att den ena eller andra kategorien gynnas på
marknaden). Även om utredningen inte föreslår några formella
förändringar i villkoren för de allmännyttiga bostadsföretagen är risken
stor för att deras ställning på marknaden kommer att undermineras
genom de föreslagna förändringarna i finansieringssystemet i
kombination med kommunernas pressade ekonomiska läge.

Utredningen behandlar bostadsföretagens ekonomiska villkor i
kapitel 13. Det framhålls att de särskilda reglerna för de kommunala
bostadsföretagen tagits bort och att de ekonomiska riskerna därmed
ökat för dessa bolag. Samtidigt påpekar utredningen att det finns vissa
kvarvarande särregler ─ i synnerhet att bolagen måste tillgodose
bostadsbehovet för alla invånare i kommunen utan diskriminering. I
många fall kommer allmännyttan därför att se sig tvingad att hyra ut till
fattiga hushåll och till andra kategorier som kan betraktas som
ekonomiska risker för en hyresvärd, och som privata fastighetsägare
följaktligen inte kan förväntas vara villiga att acceptera som hyres-
gäster. Följden blir att de kommunalägda bostadsföretagen hamnar i ett
konkurrensmässigt underläge gentemot privatägda vinstdrivande bolag.

Å ena sidan antas alltså allmännyttan ta huvudansvaret för de sämst ställda
hushållens bostadsförsörjning, å andra sidan jämställs
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företagen i ekonomiskt hänseende med privata fastighetsägare så att
fiktionen om konkurrens på lika villkor kan upprätthållas. Om denna
fiktion skall ges något reellt innehåll måste även privata fastighetsägare
på något sätt förhindras att diskriminera låginkomsttagare, invandrare
och andra ”mindre önskvärda” hushåll i sin uthyrning. Om detta inte
bedöms vara möjligt, och resurssvaga hushåll därmed kommer att
koncentreras i det allmännyttiga beståndet, måste dessa företag
kompenseras för sina merkostnader om inte deras ekonomi skall
drabbas. Att inga förslag i denna riktning ens diskuteras måste betraktas
som en brist i utredningen.

Inte heller företagens ägare, kommunerna, tilldelas några nya
bostadspolitiska medel, och detta trots att utredningen betonar
kommunernas nyckelroll i bostadspolitiken. Med den avvecklade
statliga politiken torde i själva verket kommunerna vara den instans som
fortfarande har möjlighet att driva någon bostadspolitik alls.
Utredningen inser detta, men menar ändå att ”befintliga styrmedel” är
tillräckliga (ss 35–38).

Med befintliga styrmedel åsyftas närmare bestämt samhällsplanering och
lovgivning, markpolitik, kommunala bostadsföretag samt bostadsförmedling.

Av dessa är det bara är de allmännyttiga företagen och bostads-
förmedlingarna som kan användas för en aktiv bostadspolitik inriktad
på det befintliga beståndet och inte på nyproduktionen. Eftersom
bostadsförmedlingarna (i det fåtal kommuner där de alls finns kvar) i
dag normalt bara har tillgång till allmännyttiga bostäder är vi därför
tillbaka hos allmännyttan som den avgörande förutsättningen för
kommunens möjligheter att påverka förhållandena på den lokala
bostadsmarknaden.

Frånvaron av förslag för att kompensera allmännyttan för dess
bostadssociala ansvar leder först och främst till ökade kostnader för
företagen, vilket blir en belastning i konkurrensen. Men bibehållandet
av särreglerna i kombination med en förväntad ökad utförsäljning av
allmännyttans bestånd kommer också att leda till ökad bo-
endesegregation. Om allmännyttan i sitt kvarvarande bestånd skall ta
hela ansvaret för de sämst ställda hushållens boende blir effekten
naturligtvis en ökad koncentration av sådana hushåll.

Även om utredningen alltså inte framlägger några politiska förslag
beträffande allmännyttan och hyressättningen, framför den ändå några
synpunkter i ämnet. Dessa har dock närmast karaktären av
rekommendationer, som för övrigt - i den utsträckning de kommer att tas
på allvar - ytterligare kommer att försämra möjligheterna
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för allmännyttan att behålla sin marknadsledande roll. Utredningen
förespråkar dels att andelen eget kapital bör höjas i de allmännyttiga
bostadsföretagen, dels att i hyressättningen ökad hänsyn bör tas till den så
kallade lägesfaktorn. Sådana förändringar kommer, hur välmotiverade de än
må vara från kortsiktiga ekonomiska utgångspunkter, att uppmuntra å ena
sida en försäljning av allmännyttiga fastigheter i attraktiva lägen, å andra
sidan en sänkt standard i mindre attraktiva områden. I praktiken, om inte
formellt, skulle vi därmed vara på väg mot en dualistisk hyresmarknad av
anglosaxisk modell.

Mål utan medel ─ utredningen och de bostadssociala
frågorna
Traditionellt brukar argumenten för en selektiv bostadspolitik formuleras i
paternalistiska termer, som underförstår att de sämre ställda inte förstår sitt eget
bästa. (Att familjefadern skall hindras från att supa upp pengarna och i stället
använda dem på en bostad som ger barnen en sund uppväxtmiljö är bara en
variant av detta. I dagens debatt florerar mera etnocentriska formuleringar om
att ”lära sig bo i flerfamiljshus” och liknande.)

Utredningens språkbruk ger emellertid inte uttryck för någon sådan elitistisk
paternalism. Tvärtom skall målet för bostadspolitiken vara att ”... skapa
förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en
stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar” (s 21). Bortsett
från att några av värdeorden bytts ut liknar formuleringen den klassiska (från
1967) om att ”... hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade
och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader”.
Likheten blir ännu tydligare om man ser till de ”preciseringar av målen för
bostadspolitiken” som görs av utredningen (ss 22–23). Här återkommer mera
ordagrant de äldre formuleringarna om rätten till en god bostad och
boendemiljö, allsidig hushållssamman - sättning, möjlighet till kvarboende
samt om bostadens sundhet, ändamålsenlighet och goda kvalitet.

Trots att medlen alltså förändras radikalt är tydligen målen oförändrade. Hur
hanterar utredningen nu denna motsägelse? Svaret heter disposition.

Utredningens slutbetänkande är nämligen sammansatt på ett sådant sätt att
den första delen behandlar politikens mål samt ett antal - till synes godtyckligt
valda - ”sociala” frågor om segregation, boende
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Översikt över några icke-ekonomiska frågor 1 betänkandet
PROBLEM

Boendesegregation (Kap 4)

Den ekonomiska utvecklingen har
drabbat människorna i utsatta områ-
den särskilt hårt och polariseringen
mellan välbärgade och utsatta bo-
stadsområden har ökat (s 141).

Boende för äldre och personer med
funktionshinder (kap 5)

Tillgängligheten otillräcklig i det be-
fintliga bostadsbeståndet.

Ungdomars boende (kap 6)

Bostadsbeståndets sammansättning
förändras mot en minskad andel mind-
re lägenheter (s 181)

Jämställdhet (kap 7):

Mycket allmänt, t.ex.: "Ett ökat kvin-
noinflytande över boende och sam-
hällsplanering kan betraktas som ett
viktigt led i ökat brukarinflytande" (s
202).

Ekologiskt boende (kap 8)

Problem med energianvändning,
rivningsmaterial, hushållsavfall,
skadliga ämnen i husen, markbelast-
ning, trafik, m m.

Estetisk kvalitet (kap 9)

Estetiskt helhetsperspektiv saknas i
bostadsbyggandet

ÅTGÄRDER

Statliga bidrag till utvecklingsprogram
för de mest utsatta områdena (s 142).

Omprioritering av ombyggnadsarbete
inom ordinarie budgetarbete, Boverket
genomför kunskapsprogram. Inga nya
statliga resurser.

Hyresrabatter, kategoribostäder,
självbyggeri för ungdomar, ökad in-
formation om bostadsmarknaden.
Ändrade regler för bostadsbidrag -
dock utan att statens kostnader ökar.
(ss 182–190). Inga nya statliga resur-
ser.

Kommuner och Boverket satsar redan
nu vissa pengar. Inga nya statliga
resurser.

Omprioritering av ombyggnadsarbete
under ordinarie budgetarbete samt
införande av klassningssystem för
miljö och energi. Inga nya statliga
resurser.

Kommunala arkitekturprogram. Inga
nya statliga resurser.
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för äldre och handikappade, ungdomsboende och jämställdhet. I denna
del ingår även två andra icke-ekonomiska frågor, nämligen det
ekologiska perspektivet på boendet och frågan om boendets estetiska
kvalitet. I dessa delar av utredningen är språket ”politisk korrekt”, med
resonemang som är mycket allmänna och principiella. I det följande ges
en översikt över utredningens problemuppfattning och förslag till
åtgärder inom dessa områden.

Som framgår av sammanställningen rör sig utredningens ”förslag” i
dessa frågor antingen om principförklaringar utan substantiellt innehåll,
eller om att lägga över ansvaret på andra instanser såsom kommunerna
eller Boverket. Det enda förslag till nytt statligt stöd som framförs i
dessa delar är de nya riktade bidragen till utvecklingsprogram i ”utsatta
områden” med syfte att motverka boendesegregation. För detta ändamål
föreslår utredningen att 500 miljoner per år avsätts fram till år 2000 och
därefter en miljard årligen. Detta är för det första ett obetydligt belopp
jämfört med de nedskärningar som görs inom andra delar av systemet;
det motsvarar till exempel bara en sjättedel av den redan genomförda
prutningen av de selektiva bostadsbidragen.

Det är också signifikativt att denna enda nya statliga satsning innebär
en utpräglat selektivistisk politik. Boendesegregation ses som ett
problem för ett fåtal ”utsatta” områden och inte som ett allmänt problem
som skall bemötas med generella bostadspolitiska åtgärder. Inte heller
anser utredningen att boendesegregation är problematisk när den
innebär att svenska höginkomsttagare segregerar sig i ”insatta”
områden.

Vi har här ytterligare ett exempel på utredningens kluvenhet. Å ena
sidan diskuteras segregationsproblemet som en fråga om att ”...
människor ur olika sociala och etniska grupper tenderar att bo i skilda
bostadsområden och upplåtelseformer”. Detta anses bidra till
utanförskap och vanmakt (s 141). Men detta problem hänskjuts till ”…
mer generella åtgärder inom t.ex. arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitiken” (s 142, vår kursivering). Några generella bostadspo-
litiska åtgärder mot segregation diskuterar utredningen däremot inte.
Förslaget om utvecklingsprogram är entydigt riktat mot ”utsatta”
områden, och det bygger dessutom på en mobilisering av de boende
själva. Hur angelägen en sådan mobilisering än må vara är det svårt att
se hur den skulle kunna motverka segregationsprocessen. Tvärtom tycks
man acceptera segregationen och försöka göra livet drägligare i de
områden som drabbas.
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I övrigt föreslår utredningen inga nya statliga åtgärder med social
inriktning. I jämställdhetsfrågan, för att ta ett exempel, finns egentligen
inga förslag utan man hänvisar i stället till redan genomförda insatser
från kommunerna och Boverket. Antingen prioriterar utredningen
jämställdhetsfrågan mycket lågt, eller också anses frågan inte vara någon
politisk angelägenhet just när det gäller boendet. Detta är
anmärkningsvärt när antalet ensamstående föräldrar - de allra flesta
kvinnor - bara blir fler och fler, och när indragningen av
bostadssubventioner gör dem till en mycket utsatt grupp. Utredningen
accepterar ju den redan genomförda minskningen av bostadsbidragen
från 8,5 miljarder till 5,6 miljarder.

Det skall också noteras att utredningen ingenstans motiverar varför
man valt att ta upp till diskussion just de sex icke-ekonomiska
problemområden som redovisas ovan. Varför lyfter man, till exempel,
fram boendet för äldre och personer med funktionshinder och ungdomars
boende, medan flyktingar och invandrare eller ensamstående föräldrar
inte behandlas i särskilda kapitel? Några nya statliga åtgärder föreslås ju
inte för någon av grupperna. Om det finns någon tanke som ligger till
grund för just det val som utredningen gör redovisas den åtminstone inte.

Denna avsaknad av explicita resonemang kring de olika val som
utredningen gjort är för övrigt en genomgående svaghet i betänkandet.

De dubbla tungornas politik
Den andra delen av betänkandet behandlar ekonomiska frågor, såsom
bostadsfinansiering, bosparande, bidrag, skatter och avgifter. Genom att
ekonomiska (egentligen statsfinansiella) aspekter av bostadsfrågan
diskuteras i vissa delar av betänkandet och ”sociala” aspekter i andra
blir motsättningarna mellan de ekonomiska förslagen och de sociala
målen inte lika uppenbara som om problemen förts samman och ställts
mot varandra.

För den noggranne läsaren framstår därmed utredningen som ett
delvis osammanhängande tal med dubbla tungor. Frånvaron av politiska
förslag i den ”sociala” delen ger också denna en underordnad ställning
jämförd med den ”ekonomiska”, och detta oavsett att diskursen kring de
sociala problemen genomgående förs på ett värdeladdat och politiskt
korrekt språk. Det är som om utredningen kostar på sig en symbolisk
bugning mot den generella bostadspolitikens
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ideal innan dessa avlivas i de statsfinansiellt motiverade förslagen.
Till bilden hör också bristen på analyser av hur de föreslagna

ekonomiska åtgärderna skulle kunna påverka de sociala aspekter som
utredningen tar upp. Hur påverkas till exempel förutsättningarna för
ungdomars boende genom en bostadspolitik som förväntas gå med vinst?
Och hur drabbas olika kategorier av ungdomar av de förändringar som
utredningen föreslår? Hur stor del av dagens ungdomar kommer att kunna
dra nytta av det bosparande för egnahem som utredningen månar om -
återigen utan att föreslå något statligt stöd? Liknande frågor skulle kunna
ställas angående de äldres boende, jämställdhetsfrågorna och de andra
sociala aspekter som utredningen tar upp. Inte heller görs några prognoser
över hur förslagen kan inverka på sådana utsatta grupper som utredningen
valt att inte behandla i den sociala delen av rapporten, till exempel
ensamstående föräldrar och flyktingar.

Åtskillnaden mellan bostadspolitikens sociala och ekonomiska aspekter
gör det svårare att upptäcka de inneboende motsättningarna i utredningens
förslag - och omöjligt att relatera förslagen till målen. Vi kan naturligtvis
inte avgöra om detta är resultaten av omedvetenhet eller av en medveten
strategi. I ett större perspektiv än utredningens pekar även själva
uppläggningen på en förskjutning från ett socialt marknadsperspektiv på
bostadspolitiken till att se sociala problem som något som ligger utanför
bostadspolitiken och som kräver särskilda åtgärder - helst av andra
instanser.

I detta sammanhang är det värt att poängtera att utredningen väcker
tanken om återinförande av kategoribostäder, något som annars inte
accepterats i svensk bostadspolitik sedan trettiotalets barnrikehus.
Ungdomars bostadssituation skall förbättras genom ”satsningar på
produktion av billiga bostäder öronmärkta för ungdomar” (s 184).
Utredningen anser att man kan undvika att skapa ett kategoriboende för
ungdomar som kan ”... leda till återvändsgränder utanför den ordinarie
bostadsmarknaden” genom att sådana öronmärkta bostäder skapas
genom ombyggnad eller förtätning av den befintliga bebyggelsen.

Vad utredningen här hävdar är att kategoriboende för ungdomar är
förenligt med en i övrigt generell politik. Problemet är ju bara att
förslagen i övrigt innebär att den generella politiken överges! Om
politikerna gör allvar av att försöka etablera utredningens tvetungade
bostadspolitik kommer vi att få vänja oss vid sådana
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resonemang om att vad som förefaller selektivt i själva verket är generellt.
Hur man än gör kommer nämligen denna typ av bostäder att vara

kategoribostäder och ingenting annat. Om de ges en mycket låg
standard kommer de att få en utpekande och avskiljande effekt. Om de
ges en högre standard måste de å andra sidan subventioneras, och i
avsaknad av särskilt statligt stöd måste denna subventionering ske via
övriga hyresgästers hyror.

Den nya bostadspolitikens legitimitet
Avslutningsvis skall vi något beröra förutsättningarna för att utred-
ningens selektiva bostadspolitik skall få politisk legitimitet. För att göra
det skall vi först kort presentera en teori som utvecklats av den
amerikanska statsvetaren Margaret Levi och som introducerats i den
svenska debatten av Bo Rothstein, nämligen teorin för det villkorliga
samtycket (Rothstein 1993, ss 190–201; för en tillämpning på bo-
stadspolitiken se Bengtsson & Rothstein 1997).

Det villkorliga samtyckets teori syftar till att förklara under vilka villkor
som medborgarna kan tänkas acceptera statlig styrning inom olika områden.

Förutsättningarna för att få folkligt stöd för ett offentligt åt-
gärdsprogram anses sammanhänga med tre olika förutsättningar,
nämligen (1) att åtgärdsprogrammets innehåll uppfattas som rättvist,
(2) att programmet implementeras på ett sätt som uppfattas som
rättfärdigt samt (3) att alla medborgare uppfattas bidra solidariskt till
programmet.

I princip är förutsättningarna goda för att få legitimitet för en social
marknadspolitik som den tidigare svenska bostadspolitiken. Om
politiken gör det möjligt för alla att erhålla en god bostad genom
frivilliga kontrakt på marknaden kan ett paternalistiskt utpekande av
behövande undvikas. Politiken blir både neutral mellan medborgarna
och autonomibefrämjande. Från allmänt liberala utgångspunkter
uppfattas en sådan politik som mera substantiellt rättvis än en som
bygger på diskriminering och paternalism.

Vid en generell fördelning via marknaden behöver inte heller någon
bestämd grupp av mottagare skiljas ut och ingen individuell
behovsprövning och kontroll ske. På så sätt kommer medborgarna att
behandlas ”med lika omtanke och respekt”, vilket ger goda för-
utsättningar för proceduriell rättvisa. Ingen särskild kontrollbyrå-
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krati behöver inrättas, och risken är liten både för verkligt fusk och vilket
kan vara lika allvarligt - för misstankar om fusk.

Även i fråga om fördelningen av bördorna kan en generell politik
uppfattas om mera trovärdig än en selektiv tilldelning eftersom alla får
del av programmet och även nettomottagarna bidrar till kostnaderna; i
teorin för det villkorliga samtycket får därför det så kallade
rundgångsargumentet positiva förtecken (jfr Rothstein 1993, ss 197–
198).

De empiriska undersökningar som gjorts av allmänhetens inställning
till bostadspolitikens olika medel och institutioner tyder också på att den
generella marknadspolitiken har en relativt hög grad av legitimitet hos
medborgarna (se översikt i Bengtsson & Rothstein 1997). Sålunda tog
den borgerliga regeringen tillbaka det mesta av sitt förslag om
förändringar i bruksvärdesystemet då en TEMO-undersökning visade att
opinionen mot marknadshyror var stark. Andra undersökningar av andra
medel ger en liknande bild, och den skepsis mot den generella
bostadspolitiken som ofta kommer till uttryck hos akademiska ekonomer
tycks inte delas av allmänheten.

Undantaget från den positiva bilden av bostadspolitikens legitimitet
är just de selektiva bostadsbidragen, något som också är fullt i linje med
teorin för det villkorliga samtycket. Främst är det den proceduriella
rättvisan som är problematisk. Ett system där tilldelningen grundas på
såväl inkomst som bostadsförhållanden och familjeförhållanden kräver
en byråkratisk kontrollapparat som lätt blir både kostsam för staten och
kränkande för den enskilde, samtidigt som ”vi” ändå alltid kommer att
misstänka att ”dom” fuskar.

I den generella marknadspolitiken har de selektiva bostadsbidragen
varit ett komplement. Utredningen föreslår en övergång till en
bostadspolitik där de selektiva inslagen dominerar. Vissa hushåll
utpekas som ”behövande” och återstoden av befolkningen som
”givare”. I de nya bidragen till lokala utvecklingsprogram vidgas denna
åtskillnad mellan ”vi” och ”dom” till att inte bara gälla olika hushåll
utan även boende i olika områden. Vissa bostadsområden kommer att
utpekas som problemområden med särskilt behov av insatser från
skattebetalarna. Eftersom stödet i första hand kommer att riktas till
invandrartäta områden är risken uppenbar för att misstankar om
bidragsfusk kommer att korsbefruktas med andra fördomar.

Om vi tar teorin om villkorligt samtycke på allvar kommer denna
utpekande gränsdragning mellan givare och mottagare inte bara att leda till
minskad autonomi för de ”hjälpbehövande” hushållen. Den
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kommer också att leda till minskad legitimitet för bostadspolitiken hos
befolkningen i stort. Utredningen säger sig eftersträva en ”långsiktig
hållbarhet” i politiken. En sådan kan möjligen uppnås mellan de
politiska partierna - alla partier som varit representerade i utredningen
tycks i stort sett vara med på förslagen. Betydligt mera osäkert är svaret
på den för demokratin viktigare frågan om det går att få stöd för en
utpekande bostadspolitik bland medborgarna.

Om vi har rätt i att bostadspolitikens utformning påverkar sin egen
legitimitet är utredningen alltför optimistisk då den föreställer sig att ett
budgetmässigt överskott från bostadssektorn längre fram kan användas
för nya politiska satsningar inom området. Det kan bli politiskt svårt att
efter 2005 genomdriva ökade resurser till en bostadspolitik för ”dom
andra”, och kanske ännu svårare att gå tillbaka till ett generellt system.

Slutord
Den bostadspolitiska utredningen föreslår en omläggning av svensk
bostadspolitik som skulle bli den mest radikala under hela efter-
krigstiden. I vissa avseenden skulle förslagen betyda ett återinförande av
den bostadspolitik som rådde under första hälften av seklet. En övergång
från generell till selektiv politik kombineras med en kraftig nedskärning
av det ekonomiska stödet, så att bostadspolitiken kommer att gå med
vinst från år 2005. Det enda nya ekonomiska stöd som föreslås är en
selektiv subvention till ”utsatta områden”.

Bortsett från att det i diskussionen av ungdomsboendet finns ett
kategoritänkande som pekar mot en uppdelning på ”vi” och ”dom” också
i diskursen, förs argumentationen i betänkandet inte i paternalistiska
termer. Tvärtom läggs förslagen om en selektiv bostadspolitik fram utan
någon som helst principdiskussion. I stället framställs förslagen som en
övergång ”från produktions- till boendepolitik”, och sociala och
ekonomiska frågor behandlas genomgående åtskilda från varandra.

Det är inte vår sak som forskare att argumentera för den ena eller
andra linjen i bostadspolitiken. Vi menar däremot att det är angeläget att
politiskt beslutsfattande föregås av en öppen och ingående debatt, där
argumenten för och emot lyfts fram i ljuset och diskuteras. Alla
bostadspolitiska utredningar - från fyrtiotalets bostadssociala utredning
med sina grundliga inventeringar och mångordiga resonemang till
nittiotalets tidspressade danellska utredning - kan naturligtvis kritiseras
från olika utgångspunkter. Inget tidigare be-
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tänkande har dock lika konsekvent som Bostadspolitik 2000 - från
produktions- till boendepolitik undvikit att diskutera den politiska och sociala
innebörden av sina förslag.
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Bostadspolitikens senare öde

Bengt Turner

Det hävdas numera ofta att generella subventioner på bostadsmarknaden
inte längre är lika angeläget som det var under 60- och 70-talet. Ett skäl
är att utrymmesstandarden och tillgången på bostäder är så god att det
saknas anledning att använda knappa skattemedel för att främja
bostadskonsumtion på bekostnad av annan konsumtion.

Ett annat skäl är att subventionerna inte har en angelägen för-
delningsprofil, samtidigt som det finns en hypotes om att subventionerna
helt eller delvis kapitaliseras i högre byggkostnader. Ett viktigt
bakomliggande skäl är också att värna om statsfinanserna i ett läge då
Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och samtidigt skall försöka uppfylla
konvergensvillkoren i Maastrichtöverenskommelsen.

I denna tidsanda, och uppfylld av tanken att staten bör minska sin
närvaro på bostadsmarknaden, tillkom Danells utredning1. Däri
föreslogs, bland mycket annat, ett system för att systematiskt avveckla
räntebidragen på bostadsmarknaden och därigenom avsluta en lång
period med generella subventioner som viktigt bostadspolitiskt
instrument.

Den bostadspolitiska utredningens betänkande fortsätter i allt väsentligt
på den inslagna vägen. Därutöver lägger man till förslag som bl.a. innebär
att räntebidragen till nyproduktionen omvandlas till investeringsbidrag,
samtidigt som subventioner till utsatta bostadsområden införes.
Sammantaget innebär förslagen i den bostadspolitiska utredningens
betänkande drastiskt ändrade förutsättningar på bostadsmarknaden. Jag
skall i denna uppsats koncentrera mig på ekonomiska aspekter.

1 Avreglerad bostadsmarknad, SOU 1992:24 (del 1) och SOU 1992:47 (del 2), delbetänkande
och slutbetänkande av utredningen om statens stöd för bostadsfinansieringen.
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Utgångspunkten är denna: utredningens förslag medför en starkt
minskad subventionsnivå och en fördelning av kapitalutgifter över
tiden för ett nybyggt hus som markant avviker från det som gäller idag.
I ett följande avsnitt skall denna utgångspunkt beskrivas med material
från utredningen och med hjälp av egna bearbetningar.
De effekter som jag närmast skall intressera mig för är av tre slag:

 Hur påverkas byggandets volym?

 Hur påverkas prisbildningen på bostäder?

 Vilka fördelningseffekter leder förslaget till?

Enkla kalkyler som gjorts av utredningen visar på subventionsavtrappningen
över tiden. I figur 1 nedan jämförs effekterna av det nuvarande systemet med
utredningens huvudalternativ.

Det nuvarande systemet markeras med en grov heldragen linje,
medan utredningens förslag är markerad med två olika streckade linjer.
Den tunnare streckade linjen markerar omfattningen över tiden av de
räntebidrag som utredningen vill ge till beståndet. Jämfört med dagens
system innebär det en kraftig utfasning. Motivet är att man anser att det
nuvarande systemet, som ger ”eviga” räntebidrag till hyres- och
bostadsrättshus, är alltför dyrbart på mycket lång sikt.2

Den kraftiga streckade linjen inkluderar även de investeringsbidrag som
tänkes ersätta räntebidragen i nyproduktionen samt de särskilda bidragen som
skall ges till utsatta bostadsområden.

Det skall framhållas att figuren bygger på utredningens egna
förutsättningar. De innebär bl.a. 20 000 nya och 38 000 ombyggda lägenheter
per år, en inflationstakt på 2 %, en ränta på 7,5% och en belåningsgrad på
egnahem på 40%.3

2 Syftet med det ”eviga” räntebidraget var att åstadkomma rättvisa mot
småhusägarnas ränteavdrag. Om det är en viktig funktion bör kanske
investeringsbidraget i stället avvägas så att denna rättvisa skipas.
3 SOU 1996:156, s. 395ff.
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Figur 1. Räntebidrag och investeringsbidrag enligt nuvarande och
föreslagna system.

Slutsatsen blir att de generella subventionerna minskar kraftigt över tiden
både i det nuvarande och i det föreslagna systemet. Det kan förklaras med
en kombination av sänkt räntenivå, ändrade bidragsregler och en minskad
produktion. Det är uppenbart att de två senare faktorerna har ett samband:
minskade subventioner per enhet minskar också bostadsproduktionen
vilket ytterligare minskar subventionsvolymen.

Det framgår också tydligt att de subventioner som läggs till de
nedbantade räntebidragen i form av bidrag till nyproduktion och till
utsatta bostadsområden (och till ombyggnad) är små jämfört med de 35
miljarder som betalades ut under toppåret 1992.

Figuren innehåller också en intressant information. Den grovt
streckade linjen löper under några år över den grova heldragna linjen.
Innebörden i detta är att avväxlingen från räntebidrag till
investeringsbidrag (eller basbidrag som utredningen kallar det) är
statsfinansiellt kostsamt under etableringsfasen. Sammantaget blir det
ackumulerade underskottet 3,6 miljarder år 2002 innan det åter börjar
minska.
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Man finner också, något förvånande, att en total kalkyl över det
statsfinansiella utfallet visar att bostadspolitiken går med vinst år 2005.
Då har 12,6 miljarder i form av skatteeffekt av egnahemsägarnas
avdragsrätt och 5,6 miljarder i bostadsbidrag lagts till räntebidrag och
investeringsbidrag. Från detta har sedan 26,2 miljarder i form av
fastighetsskatt dragits från. Resultatet blir att bostadspolitiken slutar i
ett överskott på 0,4 miljarder kronor år 2005. Detta överskott växer
sedan stadigt under de följande åren.

Det är tveksamt om det är förenligt med intentionerna bakom
direktiven att Sverige som ett av få länder i Europa skall ha en bo-
stadspolitik som går med statsfinansiell vinst, definierad på detta sätt.

Ett ändrat utgiftsmönster

Småhus med äganderätt får enligt utredningens förslag inga räntebidrag
i framtiden. Det kommer sannolikt även att gälla för bostadsrättshusen,
även om det är beroende av hur skattereglerna ändras.

Hyreshusen behåller ett visst mått av subventioner genom att de kan
få räntebidrag (basbidrag), men förutsättningarna för nyproduktion
ändras ändå radikalt. För ett hyreshus som nybyggs, säg 1996, blir
kapitalutgiftsmönstret över tiden helt annorlunda med utredningens
förslag jämfört med det nuvarande systemet. Det framgår av figur 2,
nedan, som utgår från de förutsättningar som tillämpas av utredningen.
Inflationen är 2 procent, räntan 7,5% och produktionskostnaderna 10
000 kronor4.

Det framgår tydligt att utredningens förslag kännetecknas av realt
sjunkande bostadsutgifter över tiden. Det skall jämföras med dagens
situation där det stegvisa införandet av fastighetsskatt förstärker en
utveckling med realt stigande kapitalutgifter över tiden. Skillnaderna
kvarstår även om utredningens förslag skulle kompletteras med dagens
regler för fastighetsskatt. Utredningen förslår som bekant en
”subvention” i form av en utfästelse att inte införa fastighetsskatt efter
fem respektive tio år i enlighet med nu gällande regelverk.

4 10 000 kronor är naturligtvis lågt sett med dagens ögon, men utredningen
argumenterar för att subventionsavveckling och ökad effektivitet leder till
minskade produktionskostnader. Se vidare Wigren (1997).
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Källa: egna beräkningar med IBF:s simuleringsmodell över bostadsfinan-
sieringssystemet

Figur 2. Kapitalutgifter (kr/kvm) över tiden för ett nybyggt hyreshus enligt
nuvarande system (med fastighetsskatt) och enligt utredningens förslag.
Utgifter i 1996 års priser.

Bostadssubventionerna till nyproduktionen är under avveckling även i
dagens system. Det är en avgörande förklaring, tillsammans med den
ekonomiska recessionen i övrigt, till att nyproduktionen har sjunkit
markant under senare tid (figur 3).

Utredningens förslag om en annan tidsprofil — givet den pågående
subventionsavvecklingen — är välmotiverad, eftersom dagens
finansieringssystem inte är hållbar i en ekonomi som plötsligt och
oväntat saknar inflation. Ändock innebär förändringen kraftigt ökade
initiala kapitalutgifter, vilket kan te sig produktionshämmande för de
företag som har starka tidspreferenser, dvs värderar utgifter som ligger
nära i tiden ovanligt mycket. Det kan motverka den fördel som ligger i
att framtida, osäkra räntebidrag avväxlas mot säkra investeringsbidrag
(”up-front”). Nettoeffekten på nyproduktionen av en ofördelaktig
tidsprofil och en fördelaktig subventionsförändring är inte självklar.
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Källa: Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok, olika år.

Figur 3. Färdigställda bostäder i Sverige år 1954–1996.

Efterfrågan på bostäder
Hur kommer utredningens förslag att påverka byggande? På den
frågan är det inte helt enkelt att finna ett bra svar. Det beror på att det
kan vara svårt att veta om marknaden redan ”räknat hem” beslutade
subventionsneddragningar. Som bekant har ju Danells system varit
känd sedan lång tid tillbaka.

Den analys som gjordes för Utvärderingen av skattereformen5 kan
ha ett visst intresse i sammanhanget. Efterfrågan skattades med hjälp
av en framräknad priselasticitet på -0,35 för året 1984 respektive -0,25
för året 1986 och en inkomstelasticitet på 0,37 respektive 0,41. Med
dessa estimat som grund kunde efterfrågeminskningen som en följd av
1989–1991 års skattereform beräknas till cirka 10 procent vid givna
huspriser och med tillämpning på egnahemssektorn. Danellsystemet
från år 1993 med dess beslut om minskade räntebidrag och borttagna
investeringsbidrag minskade efterfrågan

5 Se Englund, P., P.H. Hendershott and B. Turner (1995).
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med ytterligare 3–4 procent. Sammantaget kan efterfrågan ha minskat med
upp till 15 procent.

Samtidigt kan en del av produktionsminskningen förklaras med
lågkonjunktur, regionala obalanser och en tidigare överproduktion av
bostäder under slutet på 1980-talet. Det är därför sannolikt att en
situation med lågt byggande och stor andel tomma lägenheter kommer
att fortsätta under ytterligare några år. I detta sammanhang framstår
utredningens förslag som tämligen obetydliga. En fortsatt
subventionsavveckling och en mera ofördelaktig tidsprofil (figur 2)
skall jämföras med mindre osäkerhet kring subventionsvolymen och ett
löfte om att inte införa fastighetsskatt. Till detta skall läggas en större
exponering för ränterisker. Sammantaget bör de extra effekterna av
utredningens förslag för byggandet inte bli alltför dramatiska.

Prisbildning
Utredningsförslagets effekter på prisbildningen blir sannolikt lika
marginella som effekterna på efterfrågan. I den nämnda studien av
Englund, Hendershott och Turner (1995) konstateras att den ob-
serverade 30-procentiga minskningen i reala huspriser (egnahem) bara
till en tredjedel eller hälften kan förklaras med skatte- och fi-
nansieringsreformen. Tidigare överproduktion av bostäder i kom-
bination med lågkonjunkturen förklarar en väl så stor del av prisfallet.
I den nämnda skriften (s. 61) utvecklas argumentationen ytterligare,

”Between the peak year of 1990 and 1993, the real price index of one-family houses
fell by 30 per cent. Our calculations suggest that no more than half of this was due
to the tax reform. Another major factor would appear to be the development of
income and income expectations during this period, when the Swedish economy
went from a boom in 1990 to a deep crisis two years later. The crisis has had a
profound impact on the expectations of many Swedes with regard to future market
income and social security benefits....”

Det är inte heller uteslutet att en del av prisfallet kan förklaras med att
en så kallad spekulativ bubbla, som byggts upp under 1980-talets senare
del, definitivt sprängdes under 1990-talets första år.

Alldeles oavsett utredningens förslag kan priserna knappast börja öka i
någon nämnvärd grad förrän om några år, då en förväntad efterfrågeökning
har hunnit verka på en marknad med ett fortsatt lågt byggande. Det är rimligt
att produktionsuppgång och prisökning
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följs åt på den marknadsutsatta delen av bostadsbeståndet. För kommunalt
ägda fastigheter kommer effekterna i stället att visa sig i en minskad andel
tomma lägenheter och ett ökat byggande.

Fördelningseffekter
Skattereformen och de fortsatta finansieringsreformerna har medfört ökade
utgifter för boendet och har bidragit till att bostadsutgifterna tar en allt större
del av inkomsten för flertalet hushåll. Mest drabbade förefaller hushåll med
låga inkomster ha blivit6.

Den bostadspolitiska utredningens förslag innebär ytterligare
subventionsavveckling, samtidigt som kvarstående subventioner blir
alltmer selektiva. Det framgår av nedanstående två figurer (Figur 4a och
b) som beskriver andelen generella subventioner, tolkat som räntebidrag,
och jämför denna andel med de selektiva subventionerna i form av
bostadsbidrag och bidrag till utsatta bostadsområden (utredningens
förslag). De generella bidragens andel minskar till 30 procent år 2010 om
utredningens förslag (och prognos) infrias, att jämföra med dagens system
där de generella subventionerna utgör 60 procent under detta år.

En intressant fråga är hur träffsäkerheten påverkas av övergången mot
en större andel selektiva subventioner. Frågan kan besvaras på tre nivåer.
För det första är hushåll med låga inkomster mer beroende av subventioner
än hushåll med höga inkomster - i absoluta termer. De förlorar därför på
en allmän subventionsminskning. För det andra är räntebidragen inte
särskilt effektiva som omfördelningsinstrument. Sett som en Lorenzkurva
ligger räntebidragen i stort sett på diagonalen7. Av detta andra argument
följer att vid given subventionsnivå främjas låginkomsttagarnas sak av en
övergång till mera bostadsbidrag.

6 Se Turner (1996) Ekonomisk debatt ...
7 Turner, Berger, Fransson & Waller (1993).
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Figur 4b. Räntebidrag, bostadsbidrag och stöd till utsatta områden 1982–2010 enligt
utredningens förslag.

43



BOSTADSPOLITIK FOR TJUGOHUNDRATALET

På en tredje nivå kan införandet av stöd till särskilt utsatta områden (se
Figur 4b, ovan) analyseras. Om detta stöd konkurrerar ut bo-
stadsbidragen på marginalen medför det en bibehållen träffsäkerhet
enbart under förutsättning att andelen behövande hushåll är stort inom
dessa områden. I figur 5 redovisas ett försök att mäta dessa
förhållanden. Utsatt område är här hela allmännyttans miljonpro-
gramområden, och behövande definieras som helt eller delvis bostads
bidragsberättigade hushåll.
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0%
Milj, progr. Allmännytta Priv. Bostadsrätt Äganderätt

hyresrätt

Figur 5. Andel hushåll med fullt bostadsbidrag (A), reducerat bidrag (B) och
utan bidrag (C). Enligt Bostads- och hyresundersökningen år 1993

Slutsatsen är att det i miljonprogrammets områden bor åtskilliga
hushåll som inte har eller är berättigade till bostadsbidrag. Skillna-
derna mot andra bostadsområden och upplåtelseformer är relativt små.
Det är därför knappast särskilt träffsäkert att rikta stöd till utsatta
områden. Det utesluter emellertid inte att det finns andra skäl för detta
(förslumningsbekämpning, stöd till allmännyttan för att hindra
utförsäljning, m. m.).
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Slutsatser och kommentar
Slutsatserna kan formuleras positivt eller negativt, allt beroende på den
utgångspunkt man har. Å ena sidan medför utredningens förslag att
nyproduktionen inte främjas, att prisbildningen inte stimuleras och att
fördelningseffekterna är alltfort besvärande. Detta är en negativ tolkning. Den
positiva tolkningen är att utredningens förslag inte nämnvärt förvärrar den
övergångsfas mot en lägre subventionsnivå som svensk bostadsmarknad
befinner sig i.

Avslutningsvis skall två aspekter belysas.
En första aspekt är ett konstaterande: utredningens förslag kan tolkas som

att bostadspolitiken läggs om mot en mer selektiv subventionspolitik, delvis
riktad mot svaga bostadsområden. Det senare innebär ett markant skift i en
bostadspolitik som alltid undvikit utpekanden. Ett exempel på detta är
bostadsbidragen som har gjorts så generella att den så kallade
stigmatiseringseffekten har kunnat undvikas. Med ett stöd till utsatta
bostadsområden slår man fast att vissa områden bebos av hushåll som är
ekonomiska och socialt svaga och därför behöver stöd, samtidigt som man
också konstaterar att dessa hushåll är så bundna till dessa områden att ett stöd
till bostadsområdena, indirekt hjälper dessa hushåll i tillfredsställande
omfattning. Negativt tolkat kan politiken sägas innebära att man accepterar
att vissa svaga hushåll för överskådlig tid är bundna till vissa områden.

Den andra aspekten berör frågan om det är rimligt att avveckla
subventionerna på bostadsmarknaden så drastiskt som utredningen föreslår.
Svaret beror naturligtvis på vad man förväntar sig att subventionerna skall
användas till. En miniminivå kan vara att sträva efter att,
 undvika kapitalförstöring
 hjälpa unga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden

 hjälpa hushåll med låga inkomster att få en socialt acceptabel bo-
stadsstandard

 minska segregationens skadeverkningar

 värna om en kretsloppsekonomi

 underlätta omflyttning.

Kapitalförstöring kan undvikas genom att stödja svaga bostadsmarknader
med bl.a. regionalpolitik. Unga hushåll kan hjälpas med etableringslån och
riktade finansieringssubventioner. Hushåll med
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låga inkomster kan hjälpas med inkomst- och sysselsättningspolitik, i
kombination med bostadssubventioner. Segregationen kan påverkas med
riktade stöd till bl.a. utsatta bostadsområden, och kretsloppstänkandet kan
värnas genom investeringsbidrag till miljöriktiga investeringar. Slutligen kan
omflyttning underlättas genom att staten håller transaktionskostnaderna på en
låg nivå.

Vad saknas i listan över mål och medel? Jo, där saknas ett mål om att
åstadkomma en nyproduktion av viss omfattning, och där saknas ett medel i
form av generella subventioner. Det är samtidigt utredningens hela kärna:
generella subventioner behövs inte, eftersom en hög produktionsvolym helt
enkelt inte är viktigt längre.

Om denna premiss accepteras kvarstår ändå kravet att övergångsfasen
skall göras så lindrig som möjligt, eftersom både kapitalförstöring och social
nöd bör undvikas. Samtidigt kan man fundera över varför utredningen inte
mera kraftfullt utvecklar eller diskuterar de selektiva medel som kan erfordras
för att åtgärda de sex punkterna ovan. Kanske blev det ändå för mycket
budgetpolitik, och för lite socialpolitik och bostadsmarknadsanalys?
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Byggkostnaderna i framtiden
Kommentar till Bostadspolitiska utredningens
förutsättningar för beräkning av framtida hyror

Rune Wigren

Problem och slutsats

Två förutsättningar som görs i SOU 1996:156 kan visa sig vara oför-
enliga, om produktionskostnaderna i framtiden följer samma mönster
som de gjort under perioden 1968–95. I Bilaga 3, sid 382, antar
Bostadspolitiska utredningen att produktionskostnaderna år 1998
uppgår till 10 000 kronor per kvadratmeter för flerfamiljshus. Samtidigt
tänker man sig att 15000–20000 lägenheter skall byggas per år under
perioden 1996–2000 (sid 101–102). Kalkyler tyder snarare på att
produktionskostnaderna kommer att ligga i intervallet 15000–17000
kronor per kvadratmeter, mätt med 1995 års priser. I så fall har
utredningen underskattat första årets förvaltningskostnad och därmed
underlaget för att beräkna hyran med mellan 38 och 70 procent.

Produktionskostnadernas utveckling 1968–19951

För bostadsbyggande som för all annan produktion gäller att kost-
naderna beror på varans utformning (kvalitet), faktorprisernas (löner,
materialpriser mm) höjd samt effektiviteten, dvs hur pass bra företagen
använder sina internt kontrollerade resurser. Det unika med datautbudet
kring bostadsbyggande är att man genom att dividera några olika
byggindex med varandra på ett enkelt sätt kan fördela de totala
produktionskostnadernas förändring på de nämnda tre
huvudkomponenterna.2 Om (C/P), är index för reala pro-
duktionskostnaderna år t, G, index för produktinnehållets värde år t,
(F/P), index för realt faktorpris år t och E, index för effektiviteten år t,
gäller att

1 Avsnittet bygger på Wigren (1995) och Engebeck & Wigren (1997).
2 Se Wigren (1995) för härledning av sambanden.
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(1) (C/P)t = [Gt (F/P)t]/Et

Alternativt kan man beskriva utvecklingen som relativa förändringar
per år. Iså fall blir uttrycket

 ( C / P )  G  ( F / P )  E
(2)             –––––––– =  –––– + –––––––––  -  ––––

C/P G F/P E

där  (C/P) skall tolkas som (C/P) t - (C/P) t-1 och analogt för övriga
variabler.

Genomsnittlig årlig procentuell förändring Index

68-75 75-80 80-85 85-90 90-95 68-95
1995

Produktens värdeinnehåll 0,5 2,0 2,5 -0,3 2,9 1,5 147
Reala faktorpriser inkl moms 2,8 2,8 -0,1 3,4 0,7 1,6 156
Effektivitet 3,1 -3,4 2,0 -3,6 4,0 0,6 119

Reala produktionskostnader -0,8 8,5 0,4 6,4 -0,4 2,5 196

Anm. På grund av SCB:s behandling av investeringsbidragen fr.o.m.
1991 är sifferunderlaget för åren 1991–1995 osäkrare än övriga data. I
görligaste mån har dock korrigeringar gjorts i tabellen.

Produktinnehållets värde, som är ett slags kvalitetsindex, visar hur
mycket dyrare (eller billigare) en kvadratmeter bostadsyta är att bygga
ett år jämfört med en kvadratmeter av 1968 års genomsnittsutformning
för given produktionsteknik och givna faktorpriser. Om index för
produktinnehållets värde år 1995 är 147 (se tabell 1) innebär det att för
i övrigt helt lika förhållanden skulle en kvadratmeter lägenhetsyta med
medelvärdet för 1995 års utformning kosta 47 procent mer att bygga än
samma kvadratmeter med 1968 års innehåll. Egenskaperna hos husen har
alltså ändrats väsentligt mellan de nämnda åren. Det gäller inte bara
storleken på lägenheterna utan också byggnadsmaterial, inredning,
isolering, installationer av hissar, husens ”skrynklighet”, läge mm.

En faktor i sammanhanget, som knappast kan kallas en egenskap hos
husen, är den regionala fördelningen av byggandet över landet. En höjd
andel av lägenheterna producerade i framför allt Stockholm
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men i viss mån också Göteborg leder till en ökning av index för
produktinnehållets värde. Ytterst beror givetvis detta på att
byggkostnaderna är högre i de två största storstadsregionerna än i landet
för övrigt. Som en paradox kan det kanske synas att minskad storlek på
lägenheterna leder till en ökning av index för produktinnehållets värde.
Det beror på att grundenheten är en kvadratmeter lägenhetsyta. En
minskad yta innebär då att kostnader för köks- och badrumsutrustning,
hissar, trapphus och annat som måste finnas till varje lägenhet oavsett
storlek slås ut på ett mindre antal kvadratmeter.

Faktorprisindex år t visar vad det skulle ha kostat jämfört med 1968 att
bygga en kvadratmeter lägenhetsyta i 1968 års medelhus med den
produktionsteknik som rådde i början av 70-talet men till de priser på
produktionsfaktorer som rådde år t. Divideras detta index med
producentprisindex får man alltså ett mått på den isolerade inverkan på
kostnaderna av förändrade faktorpriser ställt i relation till
producentpriserna. År 1995 var realt faktorprisindex för flerfamiljshus
156 i Sverige. Det skall då tolkas som att det vägda medelvärdet av
samtliga priser på produktionsfaktorer ökat 56 procent mer än
producentpriserna för industrivaror framställda i Sverige mellan år 1968
och 1995.

Index för effektiviteten år t mäter värdet i förhållande till de totala
kostnaderna av de resursbesparingar som skulle uppstå på grund av ändrad
produktionsteknik om en kvadratmeter av 1968 år medelhus hade uppförts
år t. Måttet har inte korrigerats för variationer i vinster, men annars är det
ett totalproduktivitetsmått av tämligen konventionellt slag. Tillväxten
mellan 1968 och 1995 var 19 procent. Som framgår av tabell 1 har dock
variationerna varit stora. Några perioder karaktäriseras av kraftiga
nedgångar, andra av motsvarande uppgångar.

Tabell 2. Bostadsbyggande 1990–1996 samt antagande om totalt bostadsbyggande
åren 1997–2000.

Antal lägenheter i 1000-tal
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Påbörjade 67,6 56,8 52,1 12,2 12,2 12,5 12,3 13,9 15,7 17,7 20,0

Färdigställda 58,4 66,9 57,3 35,1 21,6 12,7 13,0 12,9 14,2 16,1 18,2
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Produktionskostnaderna och konjunkturen
Det främsta skälet till att huvudkomponenternas förändring mellan åren
varierar är konjunkturen. Särskilt gäller detta effektiviteten som
uppvisar ett extremt beroende - både av den allmänna konjunkturen som
den mäts av relativ arbetslöshet och den konjunktur som mer specifikt
gäller byggandet av bostäder. Bostadskonjunkturen mäts på i princip
två olika sätt i undersökningen här. Båda bygger på att produktionen
under ett år jämförs med den kapacitet som fanns i byggsektorn under
tidigare år. Index för relativ bostadskonjunktur (Be) definieras som

3Xe

(3)         Be =
     X t - 1  X t - 2  X t - 3

där X, står för medelvärdet av antalet påbörjade och färdigställda
lägenheter år t. Om Bt = 1 byggs lika många lägenheter år t som i
genomsnitt under de tre föregående åren. Om däremot Be > 1 är pågående
produktion år t större än medelvärdet för de tre tidigare åren och omvänt
om Be < 1.

Om Y, står för antalet påbörjade lägenheter år t mätt i tusental, definieras
index för absolut bostadskonjunktur (At) på följande sätt

(4) At = 0,01 [Yt - 0,25 (Yt-1 + Yt-2 + Yt-3 + Yt-4)]
I detta fall är den magiska gränsen 0. Det är nämligen då At = 0 som byggandet
år t är lika stort som genomsnittet under de fyra närmast föregående åren.

Hur konjunkturförloppen sett ut sedan 1968 visas i Figur 1. Där har
det också lagts in en prognos för tiden 1996–2000. I fråga om
bostadsbyggandet har uppgifterna i princip hämtats från antagandena i
SOU 1996:156. 1996 års nyproduktion av lägenheter föreligger redan,
så att dessa får stå ograverade. För 1997–2000 antas att produktionen
successivt stiger upp till en igångsättning av 20 000 lägenheter (se
tabell 2). Färdigställda lägenheter (Zt) fr.o.m. 1997 har beräknats från
formeln
(5) Zt = 0,333 Yt + 0,513 Yt-1 + 0,154 Yt-2



Figur 1. Bostadskonjunkturen mätt på två sätt 1968–2000.

där koefficienterna har skattats på data från 1968–95. (Y, är som tidigare
påbörjade lägenheter år t.)

Även med så modesta förändringar som en ökning av byggandet från 12
300 påbörjade lägenheter 1996 till 20 000 vid sekelskiftet ger en kraftig
uppgång i den relativa bostadskonjunkturen. Botten nåddes 1994 men även
1995 och 1996 präglades av en djup lågkonjunktur i bostadsbyggandet.

De båda måtten på bostadskonjunkturen ger en påfallande likartad
utveckling. Det finns dock vissa skillnader, inte minst när men ser framåt från
1995. Uppgången blir betydligt mindre markerad om bostadskonjunkturen
beskrivs med det absoluta måttet (figur 1).

Den allmänna konjunkturen beskrivs med andelen öppet arbetslösa enligt
definitionen i arbetskraftsundersökningarna. Antagandet för framtiden är att
regeringens mål på 4 procent uppnås år 2000. Se figur 2.
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Regressionsekvation: Beroende variabel = In (index för effektiviteten)
Oberoende variabler Para- Standard-

metrar     fel
Konstant 4,213 0,215
Absolut bostadskonjunktur år t -0,407 0,040
Diff. i absolut bostadskonjunktur mellan år t och år t-1 0,202 0,059
In (relativ bostadskonjunktur år t-1) -0,130 0,027
Absolutvärdet av diff. i relativ bostadskonjunktur år t och t-1 -0,177 0,064
Relativ arbetslöshet år t -0,044 0,007
Diff. i arbetslöshet mellan år t och år t-1 0,031 0,010
Vinstmarginalen i entreprenörledet år t+1 -0,031 0,005
Projektstorlek 0,180 0,032
Trend: 0,01 (1900-byggår) 1,340 0,262
(Åren med produktionskostnadsbelåning) 0,01 (1900-byggår) -0,023 0,015

R2 = 0,95; F = 29,77; Durbin-Watson test: 2,10; antal observationer: 27.
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Som antytts är det i första hand effektiviteten i faktoranvändningen som
samvarierar med konjunkturen, även om de övriga huvudkomponenterna
också tycks vara beroende åtminstone av byggkonjunkturen. Här skall
emellertid kalkylerna inskränkas till inverkan på effektiviteten, eftersom
den tveklöst är den starkaste. Sambandet visas i tabell 3.

Utan att gå djupare in på regressionsekvationen i tabell 3 kan det
konstateras att konjunkturen i olika varianter spelar en slags huvudroll
med trenden och projektstorleken som främsta stöd. Även
vinstmarginalernas växlingar torde vara en återspegling av bygg-
konjunkturen. Lägg märke till att den allmänna konjunkturens inverkan på
effektiviteten är motsatt bostadskonjunkturens. Allt annat lika betyder
alltså sjunkande arbetslöshet en ökning av effektiviteten.

Om man förutsätter att vinstmarginalerna i entreprenörledet och
projektstorleken förblir desamma 1996–2000 som de var år 1995, kommer
effektiviteten att utvecklas på det sätt som visas i figur 3. Ett 95-procentigt
konfidensintervall har skattats och beskrivs med begreppen övre och nedre
gräns. Med de antaganden som gjorts i fråga om bostadsbyggandets och
arbetslöshetens utveckling kommer effektiviteten av sjunka till 1998 för
sedan åter stiga uppåt. Om antagandet om arbetslöshetens nedgång inte
skulle hålla, får det som resultat att effektiviteten utvecklas sämre.

Vad kan man tro om utvecklingen när det gäller övriga två hu-
vudkomponenter. I fråga om produktens värdeinnehåll antas helt enkelt
att ingenting händer, samma hus byggs år 2000 som 1995. När det gäller
faktorpriserna kan man med stor säkerhet utesluta momshöjningar.
Räknar man bort omsättningsskatten ökade faktorpriserna realt i
genomsnitt med 1 procent per år 1977–95. (Ett trendbrott inträffade just
1977.) Det får bli huvudalternativet för framtiden. Man kan emellertid
tänka sig en utveckling där priserna på byggmaterial inte ökar mer än
priserna på svenska industrivaror i allmänhet. I så fall skulle
faktorpriserna i framtiden stiga med enbart 1/2 procent per år.
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Figur 3. Effektivitet i faktoranvändning 1968-2000.

Produktionskostnaderna 1996–2000 och
förvaltningskostnaderna år 1998
Genom att använda sambandet mellan huvudkomponenterna och
de reala produktionskostnaderna enligt ekvation 1 kan man
beräkna vad kostnaderna skulle bli i framtiden - givet att gjorda
förutsättningar håller. Att det rör sig om tämligen kraftiga
ökningar framgår av figur 4 men även av tabell 4, om man vet att
produktionskostnaderna 1995 var 13 506 kronor per m2

lägenhetsyta. Det kan tilläggas
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att figur 4 förutsätter att de reala faktorpriserna stiger med 1 procent per
år.

Figur 4. Produktionskostnader per m2 lägenhetsyta 1968–2000
(prognos: 1996–2000). (Deflator: Producentprisindex för industrivaror,
1995 = 1.)
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Tabell 4. Produktionskostnaderna per m2 lägenhetsyta 1996–2000.

År Reala faktorpriserna ökar med Reala faktorpriserna ökar med
1 procent per år 1/2 procent per år
Övre Medel Nedre Övre Medel Nedre

1996 15800 14 800 13800 15700 14700 13100

1997 16200 15 200 14300 16100 15100 14200

1998 17200 16200 15200 17100 16100 15100

1999 16600 15600 14700 16500 15600 14600

2000 16300 15200 14200 16200 15100 14100

Tabell 5. Förvaltningskostnad exkl värdeminskning per månad år I.

Utredningens
kalkyl

Min kalkyl
Lägsta produk-
tionskostnad

Högsta produk-
tionskostnad

Ränteutgift 3388 5233 6966

Drift 1740 1740 1740

Summa utgifter 5128 6973 8706

Avkastning på eget
kapital (7,5 %) 608 923 1045

Kostnad exkl värde-
minskning 5734 7896 9751

Hur underlaget för hyressättningen år 1 påverkas av att produktionskostnaderna
ligger 52–72 procent högre än de 10 000 kr per m som Bostadspolitiska
utredningen utgår från i Bilaga 3 (s 382)3

3  Ett problem är att ”uthyrningsbar yta” (SOU 1996:156, s 382) inte med
lätthet kan översättas till ”lägenhetsyta” i den bemärkelse som SCB an-
vänder begreppet i produktionskostnadsstatistiken. Att behandla de två
begreppen som identiska innebär att underskatta kostnaderna i min kalkyl
i tabell 5. Så görs emellertid. De hyresnivåer som räknas fram är alltså
snarare under- än överskattningar.
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framgår av tabell 5. Min kalkyl ligger som lägst 38 procent högre än
utredningens och som högst 70 procent högre.

Något skulle man väl kunna sänka kostnaderna genom att minska
produktens värdeinnehåll. För att komma ner till 10 000 kronor per
kvadratmeter krävs dock att värdeinnehållet reduceras så kraftigt att det
blir lägre än det var 1968. Det verkar inte realistiskt.
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Ungdomar på bostadsmarknaden

Tommy Berger

Inledning
När Generationsutredningen avlämnade sitt betänkande, lyfte man fram
boendets betydelse: ”En egen bostad är symbolen och själva platsen för ett
självständigt liv. Det är därför av största vikt att våra ungdomar har
möjlighet att i rimlig ålder efterfråga och få tillgång till en bostad skild från
föräldrahemmet.” (SOU 1994:77, sid 15). Denna betoning av boendets
betydelse återfinns också i direktiven till Bostadspolitiska utredningen och
uttrycks av utredningen: ”När ungdomar etablerar sig i vuxenlivet spelar
bostaden en central roll. Bostaden är en symbol för självständigheten från
föräldrarna, ger ett ökat ansvarstagande och utgör en bas för vidare
etablering i vuxenvärlden. I Bostadspolitiska utredningens uppdrag har
därför ingått att utreda hur bostadsförsörjningen för ungdomar skall kunna
säkras i framtiden.” (SOU 1996:156, sid 175). Detta föranleder några olika
frågor:

Vad menar utredningen med ungdomar?

Vad menas med att säkra bostadsförsörjningen för ungdomar?

I vilken mån kommer utredningens olika förslag, om de genomförs, att
uppfylla denna övergripande målsättning?

De två första frågorna kan behandlas ganska kortfattat. Den tredje frågan
behandlas utförligare i och med att de olika förslagen granskas, främst då
förslagen till förändringar i bostadsbidragssystemet. Dessutom berörs
ungdomar i utredningens avsnitt om bosparande. Detta kommenteras därför
speciellt.
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Hur länge är man ungdom?
Det är inte självklart var gränsen mellan ungdom och vuxen går. Det är
kanske inte ens är meningsfullt att försöka bestämma någon gräns. Det
finns dock ett praktiskt skäl, och det är att vid utformandet av regelsystem
kan gränsen dras med hjälp av biologisk ålder. Vid uppnåendet av en viss
ålder har man inte längre rätt till vissa förmåner, medan man kanske kan få
företräde till andra områden. För Bostadspolitiska utredningen är det
intressant att åldersbestämma gränsen för ungdomar i och med att
ungdomsbostadsbidraget har ålder som en parameter. Gränsdragningen
diskuteras dock inte. Implicit kan man dock anta att utredningen drar
gränsen vid 28–29 år. Dels genom att man inte föreslår någon ändring i
bostadsbidragsreglerna i detta avseende, dels genom att man redovisar
statistik för ungdomar i olika åldersintervall och där gruppen 25–29 år
utgör en grupp. I den mån utredningen tar upp åldersgränser, tänker man
sig snarare en höjning än sänkning. I avsnittet om bosparande för ungdomar
resonerar man nämligen om möjligheten att höja åldersgränsen till 35 år.

Det kan med visst fog påstås att det redan idag är en väl vidsträckt syn
i ungdomsbostadsbidraget på var åldersgränsen ska dras. Det är få
regelverk som sträcker sig så högt upp i ålder som just detta bostadsbidrag.
Studerar man hushållen avseende hushållsmönster, inkomster och boende,
finner man också att gruppen 25–29 år i flera avseenden avviker från
gruppen 24 år och yngre. Det finns fortfarande en överrepresentation av
hushåll utan barn och särskilt ensamstående hushåll. Andelen
ensamstående utan barn sjunker dock kraftigt jämfört med den yngre
gruppen, medan andelen sammanboende med barn är markant högre
(Berger, 1996a). Inkomsterna är också markant högre, beroendet av
studiemedel är markant lägre. Men främst kanske det framgår av andelen
som har lämnat föräldrahemmet, som är 90 procent eller mer för gruppen
25–29 år (Turner m.fl., 1994). Det finns därför ett statistiskt stöd för att
dra en ungdomsgräns vid ungefär 24–25 år. I flera studier (Lundgren-
Modig, 1984, Lindén, 1990, Teeland-Rummel, 1996), dras
ungdomsgränsen vid denna ålder utan att det egentligen diskuteras. Med
anledning av detta finns anledning att överväga en sänkning av den övre
åldersgränsen i ungdomsbostadsbidraget. Detta har också föreslagits av
ungdomspolitiska kommittén.
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Ungdomars bostadsförsörjning
I avsnittet 6.3 Slutsatser och möjliga åtgärder, skriver utredningen:
”Ungdomars svårigheter på bostadsmarknaden orsakas primärt av att framför
allt ungdomar under 25 år har drabbats hårt av utvecklingen på
arbetsmarknaden. .... De minskade arbetsinkomsterna drabbar ungdomarna i
ett arbetsmarknadsläge då boendekostnaderna stigit kraftigt och rörligheten i
beståndet är begränsad. Ungdomarnas situation försvåras ytterligare av
strukturella förändringar i bostadsbeståndet som innebär att andelen
smålägenheter minskar. Trots dessa svårigheter har knappast ungdomarnas
situation på bostadsmarknaden genomgått någon drastisk försämring.”

Den utveckling som utredningen beskriver vad gäller inkomster,
bostadsutgifter och bostadsbeståndets förändring, överensstämmer väl med
andra rapporter av ungdomars boendeförhållanden (Ungdomsstyrelsen, 1996,
Berger, 1996a). Utredningens slutsats kan synas förvånande, eftersom man
med den beskrivna utvecklingen förväntar sig att ungdomars möjligheter att
etablera sig på bostadsmarknaden skulle ha försvårats markant. Andelen
ungdomar i eget boende har också gått ner något under perioden 1982–1993.
1987–1993 är det dock inte någon nergång (figur 1).

Det som ligger bakom utredningen slutsats är antagligen ett resonemang
av följande typ: Eftersom det, trots stora förändringar på bostadsmarknaden,
är en likartad andel ungdomar som har skaffat sig ett eget boende, torde
bostadsförsörjningen ha fungerat likartat under perioden. Var
bostadsförsörjningen för ungdomar säkrad tidigare, är den det även nu och i
framtiden. Mot detta går att rikta flera invändningar.

För det första sträcker sig den period som utredningen studerat bara fram
till 1993. Efter 1993 har utvecklingen vad gäller inkomster och bostadsutgifter
förvärrats genom ökad arbetslöshet och ökade hyror.

För det andra var det troligen så att skattereformens vittomfattande
förändringar inte hade fått full genomslagskraft till 1993. Relativ-
prishöjningarna av boendet förväntas leda till en anpassning av
boendekonsumtionen i minskande riktning. För ungdomar innebär anpass-
ningen att man flyttar hemifrån senare än vad man har gjort tidigare. Denna
anpassningsprocess hade inletts, men troligen inte fått full effekt redan 1993.

För det tredje kom stora bostadsutgiftsökningar i samband med
skattereformen att kompenseras av såväl sänkta skatter som ökade
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bostadsbidrag. Så har inte varit fallet under perioden 1993–1996. Då
har utvecklingen varit den omvända. Ökade egenavgifter och vissa
ökningar av kommunalskatten har krympt de disponibla inkomsterna.
Reglerna för bostadsbidrag har begränsats genom att valmöjligheten
mellan ungdomsbostadsbidrag och bostadsbidrag för äldre hushåll utan
barn har försvunnit i och med att det senare bidraget har tagits bort.
Detta har medfört att ungdomshushållen har fått minskade
bostadsbidrag.

Den slutsats utredningen dragit behöver inte vara fel, men det finns
flera tveksamheter, vilket pekar mot att det under de senaste åren har
blivit avsevärt svårare för ungdomar att kunna etablera sig på
bostadsmarknaden.

1982 1985 1987 1989 1991 1993

Figur 1. Andel ungdomar i eget hushåll (-24 år)

Förslagen
Bostadsbidrag
En stor grupp ungdomar är beroende av bostadsbidrag för sitt boende. De blir
därmed mycket känsliga för förändringar i bidragsreglerna. Under 1996 har
bostadsbidragen för hushåll utan barn och äldre än 29 år avskaffats. Den
tidigare möjligheten att välja mellan denna bostadsbidragsform och
ungdomsbostadsbidraget har därmed förvunnit, och följden har blivit att ett
antal ungdomar har blivit utan bostadsbidrag. En simulering med 1995-
respektive 1996-års regelverk, visar att andelen hushåll som får bostadsbidrag
sjunker kraftigt. I den yngsta ålderskategorin sjunker andelen från 51 pro-
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cent till 26 procent. I de andra ålderskategorierna sjunker andelarna från 30
till 10 procent, respektive från 15 till 6 procent. Även andelarna av hushåll där
bostadsbidragen är av stor betydelse, sjunker på ett likartat sätt.
 Utredningens förslag till förändringar i ungdomsbostadsbidraget innebär att
den högsta bostadsutgiftsgränsen sänks, och att inkomstavtrappningen
samtidigt minskar. Marginaleffekterna kommer därmed att minska. Med
simuleringar för gruppen ickestuderande ungdomshushåll, kan man notera att
bostadsbidragen genom dessa förändringar kommer att öka en hel del. I
genomsnitt för gruppen ökar bidragen med nästan 50 procent. Andelen hushåll
som får bostadsbidrag ökar, liksom andelen hushåll där bostadsbidraget täcker
minst tio procent av bostadsutgiften (figur 2). Trots en kraftig ökning för
ungdomshushållen, är bostadsbidragets betydelse efter förändringarna lägre
än vad de hade varit med de regler som gällde 1995.

Förutsättningen i utredningens uppdrag var att bostadsbidraget totalt sett
inte skulle öka, varför de redovisade ökningarna måste finansieras med en
sänkning för studerandehushåll.
 Ungefär en tredjedel av bostadsbidragen går till hushåll i gruppen 25–29 år.
Genom att utesluta denna grupp, kan ytterligare förstärkningar ske för
ungdomshushållen, alternativt att begränsningar för gruppen 25–29 år kan
medverka till att studerandehushållen inte behöver få några försämringar. Det
kan uppfattas som en nackdel att det blir särregler beroende på om man
studerar eller förvärvsarbetar. Dessa olägenheter torde dock inte vara så stora
att det uppväger fördelen av att öka stödet till ungdomshushåll utan att det
drabbar studerandehushåll.
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Figur 2. Andel hushåll med bostadsbidrag, respektive andel där bostadsbidraget
täcker minst 10 procent av bostadsutgiften, 21–24 år

Ungdomsbostäder
Utredningen diskuterar möjligheten att producera billiga lägenheter för
ungdomar som en metod att underlätta bostadsförsörjningen. Det är möjligt
att detta är en framkomlig väg, men det finns anledning att var tveksam. Det
går att hyra en lägenhet för mindre än 800 kronor per kvadratmeter och år.
Detta kan då sägas utgöra taket för vad en nyproducerad lägenhet får kosta.
Vad den underliggande produktionskostnaden kan vara är beroende av vilka
antaganden om räntebidrag/investeringsbidrag, ränta och avskrivningar som
görs. Med dagens räntenivå och avskrivningar om 3 procent per år kan
kapitalutgifter för produktionskostnader om cirka 8500 kronor per
kvadratmeter täckas. Detta är avsevärt lägre än dagens produktionskostnader
och det kan sättas frågetecken kring vilken kvalitet som dessa lägenheter kan
byggas med. Ett fortsatt beroende av räntebidrag eller investeringsbidrag är
antagligen nödvändigt.

Även om det går att få fram bostäder av lägre kvalitet, är det tveksamt
om det är vad ungdomar önskar. Vid studier av ungdomars värderingar
av egenskaper hos bostäder, visar det sig att ungdomars värderingar av t
ex bostadsområden inte på något avgörande sätt skiljer sig från
genomsnittliga hushåll (Magnusson-Berger,
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1996, Teeland-Rummel, 1996). De egenskaper i bostadsområdena som
hushållen i hyresrätt uppfattar som mest betydelsefulla, överensstämmer
i hög utsträckning med de egenskaper som ungdomar uppfattar som
viktiga. De egenskaper som ungdomarna värderade högst hos bostaden
var tillgång till tvättstuga, frys och spisfläkt (Teeland-Rummel, 1996,
sid 29). Detta tyder på att ungdomarna ställer traditionella och höga
kvalitetskrav på sitt boende. De har vuxit upp med en hög
bostadsstandard och det vill de troligen ha även fortsättningsvis.

Speciella ungdomsbostäder innebär att ett kategoriboende inleds,
vilket inte har varit aktuellt i Sverige på mycket länge.
(Studentlägenheter och ålderdomshem är knutna till en speciell
livssituation, vilket gör att sådana boendeformer inte är jämförbara med
ungdom som kriterie för visst boende.) Om man vill införa ett
kategoriboende, måste man betydligt utförligare än utredningen
diskutera för- och nackdelar med ett sådant alternativ.

En helt annan metod än att bygga ungdomsbostäder, är i stället att
bygga bostäder i attraktiva lägen (eller som är exklusiva på annat sätt) för
att locka de hushåll som är beredda att betala extra för dessa faciliteter att
lämna sina äldre, relativt billiga lägenheter. Genom omflyttningar frigörs
därmed lägenheter för ungdomsboende.

Information
Utredningen föreslår att ungdomar ska få tillgång till en samlad information
om den lokala bostadsmarknaden. Detta för att underlätta möjligheterna att
skaffa sig en bostad.

Information är bra i sig. Det är dock inte det som är avgörande för
om man kan få en bostad idag. Arbetslöshet med låga inkomster är det
överordnade skälet till att ungdomar inte kan skaffa sig en bostad.
Bristen på information torde spela en mycket marginell roll. Det är inte
heller någon som påvisat att ungdomar har stora bekymmer med sitt
boende och sin ekonomi av ren okunskap. Även om det är behjärtansvärt
med ökad information, är det inte ett område som det behöver satsas
extra resurser på.

Uppföljning av studenternas bostadssituation
Med allt fler studerande vid högskolor och universitet, kommer behovet
av att ha en bättre kunskap om de studerandes situation, bl.a. boende,
att öka. Utredningens förslag synes därför väl motiverat. Redan idag
finns det dock antagligen en ganska god kunskap hos de
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kommuner där högskolor och universitet är belägna. Denna källa kan utnyttjas
bättre än idag.

Bosparande
I olika sammanhang har man funnit att stöd till speciella sparformer endast
marginellt har påverkat det totala sparandet. Huvudeffekten har i stället
varit att man har bytt sparform (SOU 1992:97). Detta är utredningen väl
medveten om och behandlar i sitt betänkande (sid 271). I sin bedömning
fäster dock utredningen tydligen större vikt vid de argument som man
framför för ett bosparande: ”Bosparande är viktigt för att öka individens
valfrihet i framtiden vad gäller bostadskonsumtion och val av bostadsort.
Det är därför sannolikt viktigt att lära ungdomar att bosparande är en
förutsättning för att skapa den framtida kontantinsatsen eller för att göra
andra investeringar i boendet.” (sid 270).

Det stora problemet för ungdomar är inte att de konsumerar för mycket
och sparar för lite, utan att de har för låga inkomster. Med det
perspektivet är det utmanande att som utredningen mena att ungdomar
behöver lära sig betydelsen av sparande. De flesta ungdomar kan inte
spara, hur gärna de än vill.

Man kan fråga sig om de ungdomar som trots allt har möjlighet att
själva spara, eller har föräldrar som bidrar till deras sparande, är det den
rätta gruppen att uppmuntra? Dessa ungdomar har redan goda möjligheter
att etablera sig på bostadsmarknaden.

Ett stöd till bosparande innebär också att vissa upplåtelseformer stöds -
bostadsrätt och äganderätt. Den rimliga inriktningen är att stödja boende i
sig och inte vissa upplåtelseformer. De belopp som är tänkta att stimulera
ett bosparande, används då bättre i bostadsbidragssystemen. Då blir stödet
neutralt mellan upplåtelseformer och dessutom fördelningsmässigt
träffsäkrare.

Ungdomar i eget boende?
Den utveckling som har varit under de senaste åren har varit ogynnsam
för ungdomars möjligheter att skaffa sig och ha ett eget boende. En
avgörande faktor som inkomsten har för hela gruppen ungdomar haft en
ogynnsam utveckling. Hyresutvecklingen har inneburit reala ökningar
under de senaste åren. Moderniseringen av bostäder under lång tid har
lett till ett minskat antal små lägenheter i det äldre, billigare beståndet.
Dessutom har omoderna och halvmoderna lägenheter rustats så att de har
fått hög standard. Denna
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utveckling har belagts av utredningen med tillgänglig statistik fram till
1993. Utvecklingen efter 1993 har i flera avseenden varit än mer
ogynnsam för ungdomar, varför det på goda grunder kan ifrågasättas
om ungdomars bostadsförsörjning är säkrad idag. Om den inte är det,
är också utredningens förslag otillräckliga för att klara denna
målsättning.

Det enda av utredningens förslag som innebär någon reell för-
stärkning för ungdomar, är förslagen på förändringar i bostads-
bidragssystemet. Dessa förändringar leder till att bostadsbidragen ökar
för ickestuderande ungdomar. De simuleringar som har gjorts avser
dock endast ickestuderande hushåll. Om man inom ramen för bo-
stadsbidragen ska finansiera denna förbättring för ickestuderande
hushåll, innebär det att bostadsbidragen för studerande kommer att
minska kraftigt.

Sammanfattningsvis kan sägas att förutsättningarna för ungdomars
etablering på bostadsmarknaden under de närmaste åren är dåliga.
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Finns det en roll för allmännyttan?

Göran Lindberg

De allmännyttiga bostadsföretagen har sedan några år berövats alla rester
av den särställning som en gång kraftigt främjade deras utbyggnad. Den
tidigare gynnade positionen har t o m vänts till sin motsats på grund av
de ökade kraven på eget kapital och ägarnas, dvs kommunernas,
ansträngda ekonomiska ställning. Någon draghjälp för sektorns
konsolidering ställs knappast i utsikt i utredningens betänkande. Av detta
kan vi dra slutsatsen att om sektorn skall överleva så måste det bli på
egna meriter. Man letar dock förgäves i betänkandet efter en diskussion
av vilka dessa meriter eventuellt kan vara. Det ganska förströdda
intresset som ägnas denna fråga kan bli ödesdigert för sektorns framtida
överlevnad i en situation där kommunernas ekonomi är svag och där
starka aktörer på fastighetsmarknaden hävdar att kommunernas ägande
av bostäder snedvrider konkurrensen. Det hade varit värdefullt om
utredningen öppet hade diskuterat motiven för att kommunerna skall äga
bostäder och argumenten för och emot detta engagemang.

I utredningens betänkande framhålls visserligen att de allmännyttiga
bostadsföretagen tillhör de styrmedel för bostadspolitiken som står
kommunerna till buds men det ges knappast någon förklaring av vad
detta innebär och knappast heller några anvisningar eller konkreta
exempel på hur detta styrmedel kan utnyttjas.

Det förtjänar att erinras om att ett av de starkaste skälen för att
kommunerna direkt skulle engagera sig som aktörer på bostads-
marknaden var att man ansåg det lämpligt att samhället fick ett in-
strument för att kunna korrigera snedheter och trögheter som tycktes
drabba denna marknad i högre grad än andra marknader. Erfarenheterna
från utvecklingen i de expanderande tätorterna under industrialismens
tidigare decennier pekade på att det var önskvärt med någon form av
samhällsintervention för att få bostadsmarknaden att fungera utan
starka spekulationsinslag, förslumning och besvärande bostadsbrist.
Med kommunerna som byggherrar och värdar skulle bostadsmarknaden
komma i balans.
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Teorin som framfördes år 1946 av experterna1 i den dåvarande
bostadspolitiska utredningen var således att kommunernas engagemang
skulle påverka hela bostadsmarknaden till det bättre. 2

Få svenskar har idag egna minnen av trettiotalets bostadsnöd och det
går givetvis att hävda att dagens aktörer och dagens förhållanden är
annorlunda beskaffade än dåtidens. Bland annat är de sektorer där de
boende själva äger de bostäder som de bebor, dvs egnahemssektorn och
bostadsrättssektorn, betydligt större än då. Det är därför inte säkert att en
minskad allmännyttig bostadssektor skulle leda till att bostadsmarknaden
började uppträda på samma sätt som före kommunernas engagemang. Det
tidiga 90-talets spekulationsvåg på fastighetsmarknaden borde dock
stämma till viss eftertanke beträffande riktigheten i maximen att en ”fri”
marknad alltid är att föredraga framför en marknad där samhället direkt är
involverad som ägare. Kanske ligger det starkaste skälet för att det kan
vara viktigt med ett direkt ägandeintresse för samhället på bostads-
marknaden fortfarande i den ”försäkring” mot äventyrligheter på samma
marknad som detta medför.

Argumentet ovan har särskild tyngd i de heta tillväxtregionerna i
Sverige och det är ju också där som intresset för en utförsäljning är som
starkast bland privata fastighetsaktörer. I avfolkningsbygder, där de
allmännyttiga bostadsföretagen ofta har en prekär ekonomisk situation, är
naturligtvis riskerna med en utförsäljning betydligt mindre. Om en
utförsäljning i de senare slaget av kommuner skulle ge möjlighet för
företagsamhet och ökad sysselsättning genom att de olönsamma
fastigheterna kunde utnyttjas för andra ändamål än boende, vore det
naturligtvis befängt om staten skulle förhindra detta.

Min poäng är alltså att utredningen borde ha varit klarare i sin
argumentation för och emot en allmännyttig bostadssektor. Som det nu är
råder det en betydande osäkerhet om varför det bör finnas allmännyttiga
bostadsföretag med kommunerna som ägare. Utredningen kunde ha rensat
luften med en deklaration om att huvudargumentet för att ha sektorn kvar
fortfarande är att ge kommunerna

l Bland andra Gunnar Myrdal och Alf Johansson.
2 Det framhölls att de allmännyttiga bostäderna var något som alla medborgare skulle
ha nytta av och kunna bo i. I flertalet andra länder ser man den allmännyttiga sektorn
som speciellt riktad till dem som inte kan få bostad på normalt sätt på den fria
marknaden.
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chansen att hålla de lokala bostadsmarknaderna fria från osund spekulation.
Utredningen gör i inledningen av betänkandet en viktig markering när

den skriver att man vill lägga huvudvikten vid en politik för boendet i
stället för bostadsproduktionen. (s 21). Med detta menar man att den
hittillsvarande bostadspolitiken haft ett alltför starkt inslag av generellt
produktionsstöd som gjort att inte minst välsituerade hushåll ytterligare
har kunnat höja sin bostadsstandard. I den neoklassiska ekonomiska
teoritraditionen hävdas gärna att även om ett allmänt produktionsstöd
direkt gynnar de välsituerade så får de mindre bemedlade ändå glädje av
stödet på grund av de kan flytta in i de bostäder som de rika tidigare har
bott i. Teorin brukar kallas filterteorin. Även om denna skulle rätt beskriva
eller till och med förklara vad som faktiskt sker när det byggs nytt för de
välsituerade, är det naturligtvis inte självklart att man skall ta teorin som
norm för hur ett samhälles bostadspolitik bör vara beskaffad. Det är möj-
ligt och t. o. m. högst troligt att det finns bättre och effektivare sätt höja
den allmänna bostadsstandarden än att i stor skala fortsätta med
produktionssubventionerna. Det hedrar kommittén att man kommit fram
till denna insikt.3

Följdriktigt har kommittén i sitt betänkande ägnat huvudintresset åt
andra delar av boendefrågan än just stöd till nyproduktionen. Särskilt
fokuseras utvecklingen av boendet för speciellt utsatta brukargrupper och
för de boende i särskilt utsatta miljöer. De allmännyttiga bostadsföretagen
kommer därigenom oavsiktligt i fokus. Det är ju ett faktum och ingen
tillfällighet att dessa företag hyser en oproportionerligt stor del av de
speciella brukargrupperna och att de är stora aktörer i de utsatta miljöerna.
I utredningens betänkande uppmärksammas visserligen detta men man är
återigen mycket vag beträffande innebörden av det. I själva verket utgör
ju förhållandet att de allmännyttiga bostadsföretagen redan är djupt
involverade i dessa frågor starkt ökade möjligheter för samhället att bidra
till att situationen blir bättre

Förtjänstfullt trycker utredningen hårt på att uppgiften att göra invandrarna i
de segregerade förortsmiljöerna fullt delaktiga i det

3 Dock skulle man kunna invända att insikten inte riktigt gjort sig gällande i förslagen. En
avvecklingsplan för rätten att göra avdrag för bostadsräntor i egna hem och motsvarande
avtrappning investeringsbidragen till de andra upplåtelseformerna skulle ha varit mera konsekvent.
Nu föreslås t.o.m. en utvidgning av avdragsrätten till bostadsrättsinnehavarna för räntorna på
föreningens lån.
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svenska samhället är något som bör ske i samverkan mellan flera
myndigheter och alla goda krafter. Men i utredningen är man samtidigt
påfallande försiktig med att ge några detaljerade anvisningar om hur ett
sådant arbete skall bedrivas. Motivet för den försiktiga hållningen är väl
närmast att man inte vill lägga hämsko på lokal uppfinningsförmåga och
lokala initiativ.

Under senare år har flera allmännyttiga bostadsföretag utvecklat och
omsatt nya idéer för en bostadsförvaltning som är mera lyhörd för de
boendes behov och önskemål. Av dessa nämner utredningen enbart det för
sina skattekomplikationer bekanta och omdebatterade självförvaltnings-
försöket på området Holma i Malmö. Utredningen är uppenbart djupt
imponerad av de påtagliga resultat som uppnåtts i detta försök men det är
ändå märkligt att man så tydligt vågar peka ut ett enstaka projekt, som
något slags ideal för den kommande utvecklingen. Det är nämligen bäddat
för stora besvikelser om man tror att införande av ”självförvaltning”4 på
detta sätt är en universalmedicin mot problemen i de utsatta områdena.

Det hade varit på sin plats med en något djupare analys av holma-
försöket. Då skulle det kommit fram att bakom detta projekt finns ett
omfattande förberedelsearbete i form av utbyggda kontakter och
kommunikation mellan bostadsföretaget och de boende. Upprättandet av
denna goda kommunikation utgör förmodligen en förutsättning för och
en nyckel till framgången.5

På flera ställen i landet börjar bostadsföretagen inse att det är på detta
kommunikationsplan mellan ”gräsrötterna” och ”förvaltningen” som det
ännu finns mycket ogjort och där stora vinster i form av ett bättre boende
finns att hämta. Det handlar konkret om att ge frontpersonalen i företagen
uppdrag att självständigt men i nära samarbete med de boende sköta det
mesta som har med bostadsförvaltningen att göra. De nya befattningarna
går under olika namn som husvärdar, kvarterschefer eller ansvariga
fastighetsskötare men grundidén är överallt densamma; nämligen att
upprätta

4 Beteckningen är snudd på bedrägeri. Den ”självförvaltning” det gäller är ju enbart att
en del av de boende frivilligt åtar sig att sköta trappstädningen och delar av den yttre
skötseln i det egna bostadsområdet. För arbetet får deltagarna sin hyra reducerad.
Bostadsförvaltningen innebär ju som bekant betydligt mera än detta.
5 Den stora mediala uppmärksamhet som försöket rönt är naturligtvis också ett
metodologiskt problem när man skall försöka dra generella slutsatser från detta fall.
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bättre kommunikation mellan bostadsföretagen och de boende samt inte
sällan mellan de boende inbördes.

Kommunikation mellan ”gräsrötterna” och de olika organisationer och
system som finns i samhället är den verkligt kritiska punkten i allt
reformarbete, oavsett vilket politikområde det gäller. Idéer om förändringar
måste förankras hos dem som det närmast berör och de senare måste få
påverka utformningen. För att detta skall åstadkommas behövs inte sällan
personer som kan verka som mediatorer mellan de enskilda människorna
och organisationerna på olika samhällsnivåer. För att vända de utsatta
bostadsmiljöerna med sina stora marginaliserade befolkningsgrupper är det
sannolikt nödvändigt att denna slags kommunikation upprättas.

Integration av invandrare i det svenska samhället handlar naturligtvis inte
bara om boendet. Andra minst lika viktiga delar är ar - betslivet, hälsan,
utbildningen och kulturlivet. Men man kan ändå hävda att bostadsföretagen
har en nyckelroll i sammanhanget genom att alltid vara på plats. Jag tror att
det därför är klokt att ge dessa företag en central roll i ansträngningarna att
göra invandrarna delaktiga i vårt samhälle.

Med tanke på slutbetänkandets underrubrik (”från produktions- till
boendepolitik”) hade man förväntat sig att utredningen skulle ha ägnat
förvaltningsfrågorna större uppmärksamhet. Även om bostadsföretagen
numera av egen kraft tycks vara kapabla att utveckla sin förvaltning finns
här delar där samhället skulle kunna göra god nytta för ett framtida gott
boende. Jag tänker härvid inte minst på utbildningen av det vi provisoriskt
kan kalla boendevärdar. Detta är ett eftersatt område där även små insatser
kan ge stora vinster.
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Nya hus kräver nya institutioner

Stellan Lundström

Inledning

”Bostadspolitik 2000 - från produktions- till boendepolitik” är en titel
som ska markera ett trendbrott inom bostadspolitiken. Fokus ska
flyttas från byggandet till de boende. Konsumenterna - individer och
hushåll - med olika preferenser och ekonomi ska lyftas fram. En yttre
förutsättning för bostadspolitiken är att både spelplan och spelregler
ändras allt snabbare. Det krävs då en fundamental analys av
bostadspolitikens förutsättningar, metoder och möjliga effekter.

I denna uppsats avgränsas diskussionen till en översikt avseende
förutsättningarna för nyproduktion av bostäder. Och nyproduktion är
något, som trots betänkandets underrubrik, diskuteras i relativt stor
omfattning av utredningen. Att vi under några år förväntas bygga nya
hus i begränsad omfattning kan ge grund för två olika utsagor: 1) ”Det
behövs bara ett fåtal nya hus - vi har byggt upp en överstor
bostadsstock” eller 2) ”Det finns hinder för byggandet som har att
göra med aktörerna och deras yttre förutsättningar”.

”Sanningen” ligger som alltid någonstans mitt mellan. På kort sikt
torde den första utsagan vara relevant medan utsaga nummer två är
kritisk på längre sikt. Uppenbart är dock att vi genom ett antal beslut,
och var för sig små förändringar, gått från en ytterlighet till en annan.
Vi har efter hand gått från ett byggande inom ramen för en form av
planhushållning, där samhället i vid mening stått den ekonomiska
risken, till ett marknadsstyrt system där risken läggs på den enskilde
bostadskonsumenten och byggherren. Den aktuella bostadspolitiska
utredningen bekräftar denna trend. Vi har fått en tydlig riskövervältring
och dessutom en omedelbar ökning av den osäkerhet samtliga aktörer
känner i byggprocessen.
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Många exempel världen över visar att byggandet av nya hus mycket väl
kan fungera under olika grad av samhällelig styrning och kontroll.1 Poängen
är att ett stort inslag av marknadslösningar också kräver institutioner, regler
och kulturer som är anpassade till detta. Den diskussionen förbigår den
bostadspolitiska utredningen, ty frågan ligger delvis inte inom direktiven
och den är politiskt kontroversiell. Men det är svårt att bygga nytt med gamla
institutioner!

Syftet med denna uppsats är för det första att lyfta fram ett antal
centrala frågor och beskriva hur ett institutionellt system kan utformas
inom ramen för ett byggande och boende som i högre grad är
marknadsstyrt.2 För det andra är syftet att peka på några konsekvenser om
det institutionella systemet, och fokus i debatten, inte förändras.

De nya förutsättningarna
Nyproduktionen är låg, och kan förväntas vara så under flera år. Ofta
förklarar vi detta med näraliggande och mätbara faktorer som dyr
produktion3, höga realräntor, svag efterfrågan, avtrappade subventioner
eller högt skattetryck och hög fastighetsskatt. Med utgångspunkt från
dessa enkelt mätbara faktorer kan vi göra kalkyler som illustrerar olika
samband4. Tesen här är dock att en stor del av förklaringarna till det
måttliga byggandet ligger på ett djupare plan, och i förhållanden som
sällan eller aldrig diskuteras. Här åsyftas följande sex förhållanden:

1 Bengt Turner, Christin Whitehead och Johanna Jacobsson gör i en bilaga med
expertrapporter till utredningen (sid 275 ff) en genomgång systemen för beskattning,
finansiering och subventioner i 13 länder.
2 Med ett marknadsstyrt byggande och boende avses här att priset får större
betydelse för fördelningen av resurser, att risken ligger hos den som investerar
och att slutkonsumenten i större utsträckning betalar ur egen ficka.
3 Den nu arbetande Byggkostnadsutredningen fokuserar på investerings-
variabeln - byggherrens och entreprenörens kostnader. Wigren (1995),
Konkurrensverket m fl (1996) har gjort djupare analyser av byggmarknaden.
4 Denna typ av kalkyler visas i olika tappningar av Bejrum-Lundström (1992, 1996) samt
av den Bostadspolitiska utredningen, bilaga 3.
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En ny samhällsekonomisk situation ökar den politiska risken

Historiskt höga realräntor, låg inflation, svag tillväxt och hög ar-
betslöshet skapar tillsammans med invecklade regelsystem och ett högt
skattetryck en politisk risk. Det tar sig uttryck i att olika bo-
stadspolitiska åtgärder ofta har effekter som inte kan förutses. Och
systemen ändras ideligen. Därmed förknippar aktörerna på bygg-och
bostadsmarknaderna systemen med hög risk. Exempel härpå är
fastighetsbeskattningen och systemet med räntebidrag.

Samhället tudelas ekonomiskt

Den mycket tydliga trenden att samhället tudelas ekonomiskt gör att
olika typer av generella åtgärder och institutionella system ifrågasätts.
Sveriges karta ritas om i nya färger där den ekonomiska basen i den
geografiskt dominerande delen ─ ”landsbygden” ─ slås undan.
Kapitalet, ungdomen och kompetensen sugs in till tillväxtorterna. Men
även inom de ekonomiskt starka orterna utbildas områden som på olika
sätt är negativt segregerade. Nybyggande på marknadsmässiga villkor
kommer endast till stånd inom speciella nischer på marknaden där ett
efterfrågeöverskott ger en ordentlig lönsamhetsmarginal.

Ny riskfördelning ställer andra krav på gamla institutioner
Förändringar i spelplan och spelregler har gett en ny riskfördelning.
Och alla aktörer ─ byggherren, kommunen, finansiären och slut-
konsumenten ─ känner större osäkerhet jämfört med tidigare. Största
förändringen är för byggherren, som på ett helt annat sätt än tidigare
förutsätts bära den ekonomiska risken. En given och stabil
riskfördelning har ersatts med osäkerhet där regelverk, institutioner
och processer inte hittat sina optimala former.

Byggprojektet har fått klar optionskaraktär
Ett byggprojekt med många osäkra variabler ─ hyra, produktions-
kostnad, ränta, skatt etc ─ har en uttalad optionskaraktär. Tomten, med
eller utan fastställd detaljplan, kan ses som en realoption.5 Vänta och
se blir en strategi för många. Det är inte nödvändigt bygga just nu och
det kan vara ytterst lönsamt att skjuta på bygget, och även att förändra
dess art och omfattning. Det kan också uttryckas

5 Gunnelin (1995) beskriver teorin för hur värdet av realoptioner kan beräknas.
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som att ett bygge nu kräver en extra lönsamhetsmarginal. Den marginalen
tenderar att bli större ju osäkrare de påverkande faktorerna förväntas vara.
Med bygget som option kommer sannolikt en stor del av byggandet enbart
att inriktas på de riktigt betalningsstarka grupperna - medelklassen lämnas
utanför. 6

Hushållens mobilitet är i högre grad grund för nyproduktion

En nyproduktion av lägenheter för de grupper som har råd att betala ur egen
ficka ställer nya och högre krav på hushållens mobilitet. Flyttkedjorna måste
fungera med låga transaktionskostnader för samtliga led. Viktigt i denna
kedja är att ungdomarna har råd med sitt första boende. Arbetslöshet bland
ungdomarna försenar idag deras entré på bostadsmarknaden. I den andra
ändan av flyttkedjan upplever många äldre och köpstarka hushåll, som bor i
villa, att det saknas konkurrenskraftiga alternativ till deras per capita stora
bostadskonsumtion.

Kortare ekonomisk livslängd förändrar lönsamhetskalkylen och
byggandet
Många ledande byggherrar och investerare tror att de ekonomiska
livslängderna för byggnaderna ska vara väsentligt kortare än de som gängse
förväntas. 20 år är under vissa förutsättningar7 inget orimligt antagande i
stället för 30 till 40 år som de flesta kalkyler bygger på.8 Investeringen ska
tjänas ihop på kortare tid och risktagandet ökar (högre ränta) vilket ger krav
på högre hyror och lägre investeringskostnader.

6 Karantonis (1997) indikerar att bostadsbyggandet och filtreringsprocesserna
inte fullt ut fungerar när man i Australien svänger från utbuds- till
efterfrågestöd.
7 En ökad hyresdepreciering och snabbt ökade underhållskostnader i allt
mer teknikintensiva byggnader ger, särskilt i tillväxtorter, förutsättningar
för en snabbare byggnadsavskrivning. Bejrum-Lundström (1992) behandlar
kalkylmässigt olika grad av hyresdepreciering. Behovet av ökade
avskrivningar markeras av den Bostadspolitiska utredningen. 50 års skat-
temässig avskrivning (2 procent per år) föreslås ändras till 33 år (3 procent
per år)
8 Den bostadspolitiska utredningen räknar i sitt delbetänkande (1995) med en
hyresdepreciering på 1 procent och mindre. Detta ger ekonomiska livslängder
över 40 år.
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Tänkbara åtgärder
De områden för åtgärder som här kortfattat diskuteras ska ses som
uppkast till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. Flera av
förslagen är komplexa och griper långt utanför den traditionella
bostadspolitikens ram.

Att minska den politiska risken

Investerare och bostadskonsumenter möter i alla samhällssystem en
politisk risk. Internationaliseringen gör också att påverkan i allt större
utsträckning sker utifrån och att politiken i växande utsträckning blivit
beroende av de stora företagens agerande och de finansiella
marknaderna.

Sett i ett betydligt snävare perspektiv kan vi diskutera
bostadspolitikens klassiska strävanden att genom skatter, finansiering
och subventioner åstadkomma neutralitet mellan upplåtelseformer och en
lämplig paritet över tiden vad avser bostadskostnaderna. Dessa strä-
vanden ger emellertid idag betydande risker, vilket på olika sätt illustre-
ras i figur 1.9

I figur 1 framgår med stor tydlighet att det finns mycket varierande
regler för de tre upplåtelseformerna. Denna regeluppsättning ger å ena
sidan oanade möjligheter att ändra detaljer, men också en omöjlighet
att över tiden upprätthålla neutralitet. Hushållen kan rimligen inte hålla
sig informerade om alla detaljer i dessa system. Och svängningar i
realräntor, BNP och inflation ger i kombination med dessa regler stora
ekonomiska effekter som är svåra att genomskåda i förväg.

I figur 2 och 3 illustreras problemet med bristande paritet och
svårigheterna att förutsäga framtiden i olika system. Bostadsutgifternas
förändring jämförs för nyproduktion i bostadsrätt givet dels
”Danellsystemet” - diagram 2 -, dels ett system utan skatter, ränteavdrag och
subventioner - diagram 3.

1 Figur 1 är hämtade från ett icke publicerat arbetsmaterial (Bejrum-Lundström).
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HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT ÄGANDERÄTT
RÄNTEBIDRAG Som hyreshus Som hyreshus alt

som småhus
Som småhus

FASTIGHETSSKATT Som hyreshus Som hyreshus Som småhus

INKOMSTSKATT* Inkomst av nä-
ringsverksamhet

Schablonbeskatt-
ning av föreningen

Ingen

STAMPELSKATT) Jur person 3%
Fys person 1,5%

Ingen vid köp av
bostadsrätt

Fys person 1,5%

INTECKNINGS-
AVGIFT

2% på intecknat
belopp

Ingen vid köp av
bostadsrätt

2% på intecknat
belopp

REAVINSTSKATT 30% av vinsten 30% av halva vins-
ten

30% av halva vins-
ten

AVDRAG FÖR DRIFT
OCH UNDERHÅLL”

Ja Nej Nej

AVSKRIVNINGAR 2% per år Inte skattemässiga Inte skattemässiga

AVDRAG FOR
RÄNTOR

Ja Ja för föreningen*” Ja
för bostadsrätts-
havarens personliga
lån

Ja, genom kvitt-
ning av statlig
skatt

RESERVATIONS-
MÖJLIGHETER

Periodiserings-
fond

Underhållsfond Nej

UPPSKOV MED
REAVINSTSKATT

Nej Baserat på bostads-
rättens pris

Baserat på småhu-
sets pris

*  Stämpelskatten är temporärt reducerad med 2/3, dvs till 0,5 procent för fysisk
person och till 1 procent för juridisk person. Reduktionen upphör vid 1997 års
utgång.

** En temporär skattereduktion motsvarande 15 procent av arbetskostnaden gäller även
för bostadsrättshavare och småhusägare under 1996.

*** En bostadsrättsförening kan pga schablonbeskattning endast utnyttja
begränsade marginalskatteeffekter. Om bostadsrättsföreningen fördelar alla
lån på medlemmarna minskas räntebidragen till samma nivå som för
småhus.

Figur 1. Sammanställning av regler för subventioner, finansiering
och beskattning i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.
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Figur 2. Bostadsutgift i reala termer med dagens system (”Danell”) i nyproduk-
tion 1996 givet produktionskostnad 10 000 kr per kvm, 15% kontantinsats och
7,6% låneränta.

De realt stigande kostnaderna de första åren i ”Danellsystemet” får stora
konsekvenser för både hushåll, banker och statskassan. Och diagram 2
jämfört med 3 kan leda till den slutsatsen att bostadspolitikens strävan
efter neutralitet och paritet genom ingrepp i beskattningen och genom
olika former av subventioner leder till ökad risk. Genomsynligheten i
systemet är begränsad och utgiftsmönstret över tiden blir ytterst
osäkert när räntebidrag trappas av och fastighetsskatt fasas in i en
situation med låg inflation. I specifikt denna situation får vi en
”felaktig” paritet ─ kostnaderna ökar i reala termer i takt med att huset
föråldras.

Nu kan vi kanske dra den slutsatsen att den bostadspolitiskt betingade
risken skulle minska betydligt om vi avskaffade hela fastighetsbeskattningen
(inklusive ränteavdragen) och samtidigt slopade subventionerna, jmf
diagram 3.10 Detta måste då först diskuteras

1 0 Detta kan liknas vid de förändringar i beskattning, finansiering och subventioner som
vidtagits på Nya Zeeland, jmf den redogörelse Turner m.fl. gör i expertbilagan till den
Bostadspolitiska utredningen.
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Figur 3. Real bostadsutgift (räntor, amorteringar, drift och underhåll) i ett system
utan skatter, subventioner och ränteavdrag i nyproduktion 1996 givet
produktionskostnad 10 000 kr per kvm, 15% kontantinsats och 7,6% låneränta.

mot bakgrund av två omedelbara effekter med andra riskdimensio-
ner:11

För det första den statsfinansiella situationen. Den bostadspolitiska
utredningen: Överväganden och förslag (sid 78) visar att ett slopande av
kvittningsrätten för räntor avseende småhus i stort sett balanserar mot
fastighetsskattens storlek (båda beloppen ligger mellan 15 och 20
miljarder kronor). Kvittningsrätten för räntor på bostadsrättshavarnas
personliga lån kostar sannolikt staten mindre än 2 miljarder kronor.
Statens inkomster från stämpelbeskattningen och skatten på
realisationsvinst är sannolikt någon miljard större.

Sett snävt kameralt och statsfinansiellt skulle det vara möjligt att
kvitta all fastighetsbeskattning avseende småhus och bostadsrätter mot
ränteavdragen. Kvittningen skulle ge kollektivet småhusägare och
bostadsrättshavare ett par miljarder i plus och vara möjlig att utföra från
statens sida utan alltför stora budgetförsvagningar. På

11 Här lämnas diskussionen om bostadsbeskattningen som del av kapitalbeskattningen
åt sidan.
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plussidan i en sådan reform kommer utomordentligt stora förenklingar för såväl
gemene man som fiskus.

För det andra inkomstfördelningen mellan hushållen. Vissa villaägare
med nedamorterade lån skulle få en stor förstärkning av köpkraften medan
de med högbelånade hus skulle få högre boendekostnader. En reform är
därför fördelningspolitiskt kontroversiell och en förändring måste fasas in
över flera år.

På lite längre sikt ger ett slopande av avdragsrätten för räntor att eget
kapital prioriteras som finansieringsform jämfört med lånat kapital. Vi
kan vänta oss högre insatser av eget kapital på småhus-och
bostadsrättsmarknaderna. Detta kan av många tolkas som något positivt.
Omvänt kan det innebära att många hushåll utestängs från delar av
bostadsmarknaden då de saknar sparkapital. Ett på något sätt
subventionerat bosparande skulle då kunna ges ytterligare motiv.

Landsbygden ges speciella regler

En trend med geografisk och ekonomisk tudelning av Sverige kan på sikt
förstärkas om bostadsstocken på de svaga orterna inte förnyas genom ny-,
till- och ombyggnad. Detta kan motivera lokalt anpassade regler för
avgifter, skatter och subventioner. Olika former av åtgärder måste vara mer
selektiva. I förlängningen kräver detta att kommunerna på olika sätt ges
större inflytande, till exempel genom att fastighetsskatten görs kommunal
eller att generella bestämmelser om strandskydd anpassas till lokala
förhållanden. Häri ligger också att ansvaret för och genomförandet av
fysisk planering kan anpassas till den enskilda kommunens situation.

Nya och förnyade institutioner inom nytt ramverk

Att skapa nya och förnya gamla institutioner är ett omfattande och svårt,
men troligtvis en av de viktigaste åtgärderna som bör vidtas inom ramen för
bostadspolitiken. De existerande institutionerna, och deras behov av
förändring, illustreras här med tre olika typer av åtgärder av olika karaktär:12

För det första kommunens roll i byggprocessen. Kommunerna har haft
och har en klar roll som byggare och förvaltare av infrastruktur. Med
infrastruktur avses numera inte bara vägar, VA etc utan

12 Stora frågor som t. ex. de kommunala bostadsföretagens framtida ställning och
fastighetsbeskattningens utformning lämnas här åt sidan.
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även servicefunktioner inom IT-området och samordning av kulturaktiviteter
som skapar en god miljö för hushåll och företag.

Rolldiskussionen rör huruvida det bör ingå i kommunens ansvar för
infrastrukturen att även tillhandahålla bostäder för gemene man.13 En klar
motsättning finns i att kommunen är ägare till en dominerande aktör på
bostadsmarknaden - det kommunala bostadsföretaget - samtidigt som
kommunen har planmonopol. Problematiken förstärks av att
bostadsföretaget, särskilt utanför tillväxtorterna, är finansiellt svagt och
äger de lägenheter som först kan tömmas om det kommer ett konkurrerande
utbud. Om den beskrivna dubbelrollen anses ha en väsentlig negativ effekt
bör kommunen avveckla den dominerande ställningen på hyresmarknaden
och utveckla rollen som ansvarig för infrastrukturen. Det senare kan
innebära en förstärkt planeringskompetens och ökade satsningar på
infrastrukturen inom IT-området, bl a i syfte att öka informationsutbudet på
bostadsmarknaden.

En developmentfunktion i byggprocessen. När bostadsprojekten ska tas
fram på kommersiella villkor (här i betydelsen att slutkunden betalar ur egen
ficka och risken läggs på den som satsar eget kapital) krävs helt nya former
av bedömningar avseende marknad, lönsamhet och risk. Dessa bedömningar
måste göras samtidigt som de tilltänkta bostäderna tar sin första form och
inbegriper såväl detaljplan som husens funktion. Den kompetens som fullt ut
krävs för dessa bedömningar saknas idag och byggprocessen är med några
undantag uppstyckad på ett flertal aktörer.

Idéen med en särskild developmentfunktion är att det finns en aktör som
genererar, beställer och säljer hela projektet. Detta ger utrymme för vertikal
integration i stora företag, men också ett utrymme för en helt ny typ av
företag - developers som genererar projekt som sedan överlåts till
specialiserade investerare och förvaltare. Denna nya institution - developern
- har som funktion att minska transaktionskostnaderna i systemet och ge en
bättre riskkontroll över hela processen.

Bostadsrätten reformeras avseende beskattning, finansiering och
riskfördelning. Bostadsrätten är en form av indirekt ägande som vuxit sig
starkt inom ramen för den tidigare förda bostadspolitiken. Det är nu mycket
som talar för att bostadsrätten marginaliseras i nyproduktionsledet och blir en
nisch för de riktigt välbeställda i bra marknadslägen. Reformbehovet går ut på
att öka genomsynligheten

13 Frågan om kommunens roll tas upp av Konkurrensverket m fl (1996).
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i upplåtelseformen, minska riskexponeringen och skapa förutsättningar för att
föreningar med hus som ska moderniseras klarar detta utan subventioner.

Reformerna kan exempelvis åstadkommas genom att bostadsrätten
skattemässigt likställs med villaboendet ─ bostadsrättshavaren blir
skattesubjekt i stället för föreningen. Den ekonomiska planen ges ökad
status som informationsbärare och reglerna om fritt utträde ur föreningen
slopas för att minska kreditgivarnas räntekrav.14 Regler för
kapitaluppbyggnad införs för att säkerställa ett eget kapital när fastigheten
måste byggas om. Dessa och andra regeländringar är tämligen drastiska,
men torde krävas för att bostadsrätten ska behålla sin ställning som
upplåtelseform.

Att minska byggprojektens optionskaraktär
Den stora osäkerhet som byggherren/investeraren upplever i flertalet av
de för lönsamheten styrande parametrarna ger att det krävs en stor
lönsamhetsmarginal för att projekten ska bli av i dagsläget och inte
skjutas på framtiden. Kraven på lönsamhet skärps också när flertalet
traditionella byggherrar har en svag finansiell ställning. Viktigt är
också att byggmarknaden har drag av monopol. Det innebär att
byggherren inte behöver vara först för att vinna marknaden, ty tomten
och läget är delvis unikt. Flertalskonkurrens i den sedvanliga meningen
existerar inte. För att öka den lönsamma projektvolymen finns då ett
antal tänkbara åtgärder på en bred skala, till exempel att:
 Införa detaljplaner med snäv tidsgräns, och eventuellt böter om inte

planen fullföljs
 Verka för vertikal integration där en aktör kontrollerar en större del av

byggprocessen - integration framåt
 Göra slutkunderna (de boende) delaktiga i hela byggprocessen -

integration bakåt
 Enligt ovan införa en developmentfunktion som kontrollerar

byggprocessen
 Ge möjlighet till att skriva längre hyreskontrakt

14 Reglerna om s.k. fri exit minskar i betydelse i takt med att kontantinsatserna ökar.
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 Införa någon typ av samhällelig garanti för räntenivå och ränteutveckling
- jmf dagens räntebidragssystem. Systemet ska på något minska
ränterisken.

 Lägga fast en bostadspolitik avseende skatter, subventioner och
finansiering som av aktörerna uppfattas vara långsiktigt hållbar. Till
exempel avskaffa all fastighetsbeskattning enligt diskussionen ovan.

OOvanstående punkter kan lätt utökas. Det viktiga är att inse den speciella
problematiken som ligger i den över tiden ökade optionskaraktären hos
byggprojekten och vidta åtgärder som gagnar alla parter.

Att hantera kortare ekonomiska livslängder

De förväntade kortare ekonomiska livslängderna kan först mötas med en ny
attityd till boendet. Den innebär att boendet i högre grad ses som
konsumtion och i mindre grad som investering.15 Många av de tekniska
lösningarna i husen måste redan på ritbordet ha en inbyggd kortare
livslängd än som gängse hittills varit fallet. Det innebär, liksom inom
bilindustrin, att producenten noga tar reda på vad kunden vill ha och är
villig att betala för. Många i produktion billiga åtgärder kan då visa sig ge
ett stort mervärde för kunden och vice versa.

Med tanke på nya krav om kretsloppsanpassning bör vissa hus redan vid
uppförandet anpassas till rivning och återanvändning. I andra
marknadslägen bör flexibilitet skapas för att medge en successiv anpassning
till ny efterfrågan. Till exempel kan våtutrymmen och kabeldragning
anpassas så att en lägenhet om fem rum snabbt ställs om till en 3:a och en
2:a. Flexibilitet kan också innebära att byggnaderna enkelt kan monteras
ned och flyttas.

Att underlätta hushållens mobilitet

Om nyproduktionen i allt väsentligt ska ske för välbeställda med höga
inkomster ställs höga krav på mobilitet och att bostäderna allt efterhand de
åldras finner nya nyttjare. En byggmarknad som lång-

15 Att se boendet som konsumtion kan också få skattemässiga konsekvenser. Till exempel att det
tillskapas ett gemensamma skattemässigt begrepp privatbostad - för villa- och
bostadsrättsboendet. Detta begrepp kontrasterar då mot näringsfastighet. Den yttersta
konsekvensen av bostaden som konsumtion är att fastighetsbeskattningen (inklusive
ränteavdragen) avskaffas.
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siktigt förmår att förnya bostadsbeståndet i en lämplig takt - dvs ger underlag
för en fungerande bostadsmarknad - förutsätter då att:
 De tendenser till geografisk segregation som finns, framför allt i

storstadsregionerna, bryts upp så att begagnade lägenheter kommer
medelklassen till godo.

 Det skapas alternativ för ungdomar som gör att de smidigt kan komma in
på bostadsmarknaden.

 Det finns en tillväxt i samhället och en köpkraftsutveckling som gör att
medelklassen kan spara till kontantinsatsen för ett eget boende.

 De transaktionskostnader som finns på bostadsmarknaden i form av
skatter, avgifter, sökkostnader etc. hålls så låga som möjligt.

 Det skapas attraktiva alternativ till boende för de många äldre hushåll
som framför allt nu bor i villa med nedamorterade lån.

 Att byggandet utanför tillväxtregionerna finner lämpliga former av
samhällets stöd i form av speciella regler och institutioner.

Generellt sett bör hushållens möjligheter att i olika avseenden anpassa sitt
boende prioriteras upp på den bostadspolitiska dagordningen. Sätter vi de
boende i centrum har nyproduktionen på kort sikt liten betydelse.

Konsekvenser av ett oförändrat institutionellt system
Om vi går in i 2000-talet med ett oförändrat institutionellt system avseende
bostäder är det uppenbart att:
 Bostadsbyggandet kommer att vara fortsatt mycket lågt i relation till

tidigare vilket utgör en risk för kompetensförsörjningen inom branschen,
men också en risk för att svängningarna i priser och byggkostnader blir
stora i framtiden.

 Sveriges geografiska och ekonomiska tudelning accelererar med krav på
ännu större samhälleliga åtgärder i framtiden.

 En nyproduktion för de välbeställda, utan fungerande mobilitet på
bostadsmarknaden, leder till ökad segregation - geografiskt, ekonomiskt,
kulturellt vilket får idag oöverskådliga konsekvenser.

 Institutioner i form av bostadsrätten som upplåtelseform och de
kommunala bostadsföretagen förlorar sin betydelse och utsätts

87



BOSTADSPOLITIK FÖR TJUGOHUNDRATALET

för ett omvandlingstryck vars kraft och riktning det är svårt att
förutsäga.
Om det politiska modet finns att förändra spelreglerna och institutionerna på
bostadsmarknaden så bör det ändå göras med eftertanke. Erfarenheten från
”avreglering” av andra marknader ─ kreditmarknaden, taximarknaden,
elmarknaden etc ─ är att det krävs en ordentlig analys innan beslut fattas.
Här kan vi kanske konstatera att allt är lugnt - den bostadspolitiska
utredningen har inte ens börjat analysen!
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Boendepolitik utan hyrespolitik
Kommentar till en lucka i den bostadspolitiska
utredningen

Hans Lind

Inledning

Det är lätt att se ett antal skäl för den bostadspolitiska utredningen att lägga
hyresfrågorna åt sidan. En viktig bakgrund till utredningen är den
statsfinansiella situationen, och en fokusering på åtgärder som har med statens
utgifter att göra är då naturlig. Stödet till bostadsproduktion och
bostadskonsumtion hamnar i centrum. I direktiven betonas också behovet av
långsiktig och stabil bostadspolitik, vilket i praktiken innebar att det var viktigt
med enighet över de traditionella blockgränserna. Eftersom det kunde förväntas
vara svårt att nå en sådan enighet om principerna för hyressättning talar detta
mål också för att lägga hyresfrågorna åt sidan.

I direktiven betonas vidare målet att öka integration och minska segregation. I
debatten om hyressättning är ett klassiskt argument mot ”marknadshyror” - mot
en hyressättning där utbud och efterfrågan spelar en större roll - att marknadshyror
leder till mer segregation. Högre hyror i en orts centrala delar leder till att hushåll
med låga inkomster flyttar därifrån. Dessa resonemang kan tolkas som att dagens
hyressättningssystem är det minst problematiska ur ett segregationsperspektiv.

Att lägga hyressättningsfrågorna åt sidan framstår alltså som tämligen
logiskt givet utredningens utgångspunkter. I denna uppsats vill jag emellertid
ifrågasätta det kloka i detta beslut och peka på några samband mellan dagens
hyressättningssystem, bidragssystemets uppbyggnad och ökad segregation
på bostadsmarknaden.

Direktiven till utredningen säger inte explicit att hyressättningen ligger
utanför utredningens uppdrag. I direktiven finns en formulering om att
utredningen ska se på ”vilka omställningsåtgärder som kan behövas bl a för
att underlätta rörligheten.” (s 363). Med tanke på att höjda hyror är en
standardmetod för att öka rörligheten i ett bestånd finns här en antydan
om att uppdragsgivaren inte skulle
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opponera sig om även hyressättningsfrågorna togs upp. Utredningen kan inte
skylla på den som formulerade direktiven.

Hyressättning och segregation
Det klassiska temat när det gäller hyressättning och segregation är alltså
att ökade hyresskillnader mellan attraktiva och mindre attraktiva områden
leder till ökad inkomstmässig segregation. Ökade hyror i attraktiva
områden leder till att hushåll med låga inkomster flyttar därifrån: de har
inte råd att bo kvar, eller så är de i mer behov av pengar och kommer att
vara mer benägna att flytta därifrån än hushåll med högre inkomster.

Ökade hyresskillnader kan emellertid också bidra till att minska den
inkomstmässiga segregationen på stora delar av bostadsmarknaden. Tanken
är följande. Vi börjar med frågan varför ett hushåll med relativt goda
inkomster skulle välja att bosätta sig i ett område som de anser vara mindre
attraktivt, trots att de har alternativ. Ett första konstaterande är rimligen att
utan hyresskillnader är det svårt att hitta några sådana motiv.
Hyresskillnaden kan emellertid ge ett motiv: hushållet väljer att bosätta sig
i ett mindre attraktivt område därför att man då får mer pengar över till
annat.

En vanlig föreställning tycks vara att det är en liten grupp av stabila
hushåll med ”normala” inkomster som är känsliga för hyresnivån. Finns det
någon hyresnivå som är sådan att en ”etablerad” svensk barnfamilj skulle
välja att flytta till en miljonprogramsförort med mycket hög andel
invandrare? Låt oss först konstatera att rent empiriskt så vet vi inte hur
hyreskänsliga ”etablerade” hushåll är, men jag tror att vi inte bör glömma
bort att de ”etablerade” hushållen är en mycket heterogen grupp och att
segregationen kan påverkas även om en relativt liten grupp är hyreskänslig.
Det finnas rimligen grupper som vill lägga mycket pengar på resor eller
hushåll som en stor del av året bor i sin sommarstuga, och som därför kan
vara intresserade av att hitta en billig bostad.

I en bilaga till bostadspolitiska utredningen, där ett antal bostadsföretags
strategi behandlas, skriver Annika von Scheele följande:

”Kreativa idéer om hyressättningens effekter diskuteras i vissa kommuner. Där
vill företaget sänka hyresnivån radikalt för att attrahera hyreskänsliga
hyresgäster. Med hyreskänsliga menas de som själva betalar sin hyra.”
(Expertrapport s 86)
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När man i utredningen diskuterar åtgärder mot segregation nämns dock
inte hyressänkningar explicit som en faktor som kan vara viktig. När
utredningen diskuterar innehållet i de handlingsprogram för mindre
attraktiva områden som ska tas fram nämns inte heller hyressänkningar.
Enligt min mening är detta en betydande brist i utredningen.
Hyressänkningarnas roll är sannolikt underskattad.

I rättvisans namn ska dock sägas att det finns några kommentarer om
hyressättningen i utredningen, även om dessa ej direkt kopplas till
resonemangen om segregation. I nästa avsnitt ska vi se närmare på dessa
kommentarer.

Utredningen kommentarer till hyresstrukturen
På ett antal ställen i utredningen finns kommenterar till hyressättningen
och det centrala i dessa kommentarer är att man anser att hyrorna bör
sänkas i sämre lägen:

”Den utjämning av hyrorna som bruksvärdesystemet och hyresför-
handlingarna skapat har dock åstadkommit att hyresgäster i fastigheter i
sämre lägen kommit att få betala förhållandevis höga hyror. En bättre
värdering av lägesfaktorn skulle innebära att hyran kunde sänkas i mindre
attraktiva områden.” (s 312)

”Enligt kommitténs mening har förändringar i värderingar av t.ex. en bostads
lokalisering och av bostadsområdens allmänna attraktivitet inte fått önskvärt
genomslag i bruksvärdet. [...] Kommittén anser att hyressättningen på ett
bättre sätt bör avspegla människors prioriteringar.” (s 27)

I utredningen finns dock inga diskussioner om vad en sådan förändring
skulle få för konsekvenser i olika avseenden, d.v.s. det presenteras inga
egentliga motiv till varför man anser att en sådan förändring bör ske.
Några förändringar av det juridiska regelverket för hyressättning och
skälighetsprövning av hyror föreslås dock inte, utan man säger:

”Vi anser att den nödvändiga anpassningen av hyresnivåerna - i de flesta
fall nedåt - bör ske inom ramen för nuvarande system för hyressättning. Vi
vill därför uppmana bostadsmarknadens parter att mer flexibelt använda
bruksvärdesystemet. Vi anser att hyresnivån bör vara avsevärt lägre än idag
i vissa bostadsområden, t.ex. i områden med en stor andel tomma
lägenheter.” (s 27)

Innan man kommer med denna typ av allmänna uppmaningar bör
man fråga sig vad det finns för hinder för en sådan utveckling. Var-
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för har sådana förändringar inte redan gjorts? Åtminstone tre svar på denna
fråga är tänkbara:
Möjligt svar 1. De kommunala bolagen gör felaktiga bedömningar. De tror att
en hyressänkning skulle minska intäkterna. I själva verket är dock
priskänsligheten större än vad de tror och därför skulle hyressänkningen i
verkligheten gynna företaget ekonomiskt.

Jag tror det kan ligga något i detta svar, men om utredningen tror att detta
ligger bakom dagens hyressättning vore det viktigt för utredningen att
underbygga bedömningen att hyressänkningar leder till högre intäkter. Då
borde rimligen uppmaningen få större effekt.

Möjligt svar 2. De kommunala bolagen skulle, åtminstone under ett antal år,
förlora pengar på att sänka hyrorna i mindre attraktiva områden. Bolagen har
inte den ekonomiska styrkan att de kan klara en sådan minskning. Om detta
ligger bakom lär det knappast hjälpa med allmänna uppmaningar om att ändra
hyresrelationerna!

Möjligt svar 3. De kommunala bolagen skulle, åtminstone under ett antal år,
förlora pengar på en sådan hyressänkning. Det enda sättet att finansiera
åtgärden är att höja hyran i mer attraktiva lägenheter. Detta motsätter sig dock
hyresgästföreningen, bl a med hänvisning till att det skulle gynna de privata
fastighetsägarna.

Även i detta fall är det svårt att se vilken effekt allmänna uppmaningar skulle
ha. Eller finns i bakgrunden ett outtalat hot: Om hyresgästföreningen inte
ändrar policy så kommer bruksvärdesystemet att ändras?

Sammanfattningsvis vill jag hävda att en mer ingående diskussion om
hindren för en utveckling mot lägre hyror i mindre populära områden hade
varit på sin plats i utredningen. I det sammanhanget borde man enligt min
mening också ha diskuterat bidragssystemets roll för hyresnivåerna.

Bostadsbidrag, hyresnivåer och alternativ till dagens
”rundgång”
Tanken att produktionsbidrag kan driva upp produktionskostnaden tycks idag
vara nästan allmänt accepterad. Om staten ökar sina subventioner till viss
produktion, vare sig det är bostäder eller annat, kan det leda till att säljarna på
denna marknad höjer sina priser. Oro för denna effekt ligger bland annat
bakom omläggningen av
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produktionssubventionerna så att subventionen frikopplas från den verkliga
kostnaden. Bidraget ska t. ex. vara relaterat till antal lägenheter eller antal
kvadratmeter. Bidraget ska inte vara en viss andel av produktionskostnaden.
Genom att bidraget inte beror av produktionskostnaden får byggherren
starkare incitament att pressa ner kostnaderna och stå emot försök från
underleverantörer att höja priserna. Vid ett fast bidrag leder ju varje minskning
av kostnaderna till en motsvarande ökning av vinsten för byggherren.

Denna typ av resonemang har som sagt blivit tämligen allmänt
accepterat när det gäller produktionssubventioner, även om den mer
exakta storleken på bidragens kostnadseffekt är mer kontroversiell. En sak
som saknas i utredningen är emellertid en analys av om det finns
motsvarande effekter när det gäller bidrag som direkt går till
konsumenterna. Kort sagt: Leder bostadsbidrag (och andra liknande
bidrag) till att hyrorna blir högre än vad de annars skulle bli? Utredningen
verkar utgå från att ett sådant samband inte finns. Man säger om
bostadsbidragen att ”Bidragens storlek måste enligt vår mening anpassas
till utvecklingen av hyresnivån.” (s 26). Detta tycks förutsätta att
hyresnivån i sin tur är oberoende av bidragens nivå.

Låt oss börja med en stiliserad historisk tillbakablick på samspelet
mellan bostadsbidrag och de kommunala bolagen. Bostadsbidragen skulle
öka efterfrågan på bostäder och de kommunala bostadsbolagen skulle
producera för att tillgodose denne efterfrågan. Utan en ökad produktion
från dessa bolag fanns risken att effekterna, särskilt på kort sikt, främst
blev ökade hyror i det befintliga beståendet. Privata byggherrar kanske
bedömde situationen så osäker, bl.a. för att efterfrågan byggde på bidrag,
att de inte vågade bygga även om efterfrågan var hög. Därför var det viktigt
både med bostadsbidrag och kommunala bolag för att få en ökad
boendestandard.

I den bostadspolitiska utredningen är utgångspunkten dock att
bostadsbyggandet kommer att vara lågt. Bostadsbyggandet kommer
dessutom främst att rikta sig mot betalningsstarka grupper och inte vara
till för att direkt förse hushåll med relativt låga inkomster med en bättre
bostad. Bostadsbidragens roll är inte längre att öka produktionen.

Så länge som en liten andel av hushållen har bidrag är det lätt att förstå
argumentet att bidraget ska omfördela lägenheterna så att t.ex. barn-
familjer gynnas och ensamstående missgynnas. Men vad händer när en
betydande del av hushållen i de minst attraktiva områdena har bidrag av
olika slag? Det klassiska ekonomiska svaret är naturligtvis att det bidrar
till att hålla hyrorna uppe. Pressen på bolagen att
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sänka hyrorna blir mindre och motiven för hushållen att motarbeta
hyreshöjningar försvagas om de inte behöver betala hela hyreshöjningen ur
egen ficka.

I en situation med ett givet bestånd och en stor andel hushåll med bidrag
kommer en del av bidraget att hamna hos fastighetsägaren och då särskilt
hos de kommunala bolagen eftersom dessa äger mycket bostäder i mindre
attraktiva områdena. På detta sätt hjälper staten de kommunala bolagen och
i förlängningen kommunen som gått i borgen för bolaget. Vi kan se detta
som motsvarigheten till de statliga pengar som pumpats in via konkurser
och bankstöd på den privata sidan.

Om de högre hyrorna som bidragen leder till får konsekvensen att hushåll
som betalar ur egen ficka i högre grad flyttar från dessa områden måste
slutsatsen bli att dagens bostadsbidrag leder till ökad segregation. För att
minska risken för denna effekt kan man tänka sig att ett bolag som sänker
hyrorna under en viss nivå får ett statligt bidrag som motsvarar en del av de
statliga pengar som annars skulle gått till bostadsbidrag.

Det är enligt min mening också viktigt att fråga sig om bidragens
konstruktion är den bästa. Ser vi på situationen utifrån parallellen med
produktionsbidragen borde inriktningen vara att frikoppla bidraget från
hyresnivån. En extrem variant av detta är att avskaffa bostadsbidraget och
ersätta det med ett extra inkomstprövat barnbidrag.

Sammanfattningsvis saknar jag alltså en diskussion om samspelet mellan
bostadsbidrag och hyresnivåer och frågan om bidragssystemets utformning
bidrar till segregation genom att hålla uppe hyrorna i de mindre attraktiva
områdena.

Avslutning
Förhållandet mellan boendesegration och hyressättning kan vidgas till
frågan om vilken roll hyreskontraktets utformning spelar för vilka som
väljer att bo i hyreshus. Jag tror det är viktigt att se på hur olika
kontraktsvillkor kan missgynna eller gynna vissa grupper och hur detta i
sin tur kan påverka attraktiviteten i hyresboendet. Mitt intryck är att det
idag finns kontraktsvillkor som missgynnar ”stabilare” hushåll som ser
mer långsiktigt på sitt boende. För ett sådant hushåll kan en såpass kort
uppsägningstid som 3 månader ha ett begränsat värde och det kan vara så
att hushållet skulle välja 6 månaders uppsägningstid om man då fick en
något lägre hyra. En
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längre uppsägningstid leder ju till lägre risk för fastighetsägaren och
fastighetsägaren borde därför vara beredd att sänka hyran något om denna risk
minskade.

Idag är det också så att hyresnivån i de flesta bolag är oberoende av hur
länge hyresgästen bott i lägenheten (eller hos hyresvärden). Eftersom
hushåll som flyttar oftare innebär högre kostnader innebär principen om lika
hyror egentligen att de som bor länge betalar en del av de kostnader som
orsakas av de som flyttar ofta. Detta höjer hyresnivån för de som bor länge
och denna hyressättning bidrar till att göra alternativen till hyresboende mer
fördelaktigt för dessa hushåll. Flera bolag har idag börjar experimentera med
t ex en hyresfri månad efter att hyresgästen bott ett visst antal år.

Avslutningsvis vill jag alltså hävda att en diskussion om boende-
segregation, och åtgärder för att minska boendesegregation, blir mycket
ofullständig om inte hyressättning och hyreskontraktens utformning tas med i
bilden. Att försöka utforma en ”boendepolitik” utan att ingående diskutera
hyrespolitiken är ett tvivelaktigt projekt.

95





Segregationsbegreppet och
planeringsproblemet

Lars-Erik Borgegård

Inledning

Några av målen med de bostadspolitiska utredningarna under de senaste
decennierna har varit en rättvis fördelning av bostäder - och en strävan
efter att blanda olika grupper av hushåll. Mot dessa mål kan ställas det
faktiska utfallet av olika processer i form av boendesegregation, d.v.s. den
rumsliga åtskillnaden mellan människor med olika karakteristika. Trots
goda intentioner har boendesegregationen ökat. I flera statliga utredningar
riktas intresset mot den tilltagande segregationen och vad som kan göras
för att motverka denna. En fråga som emellertid belyses relativt dåligt i i
två av de senaste statliga utredningarna är begreppen segregation (SOU
1996:156) och integration (SOU 1996:55). Begreppen segregation och
integration tas i det närmaste för givna och inte heller diskuteras
konsekvenser av segregation och integration för olika aktörer som
individer, grupper av individer och lokalsamhälle.

Nedan diskuteras alternativa synsätt av metodologisk och praktisk natur av
begreppen segregation och integration, segregationsdrivande faktorer samt
några problem som uppkommer, när staten vill rikta åtgärder till ”utsatta
bostadsområden”.

Begreppen segregation och integration - synsätt och
problem
Att precisera vad som är problemet med boendesegregation

Boendesegregation har alltmer kommit upp på den politiska dagordningen.
Det kan därför vara av intresse att studera vilka utgångspunkter den
bostadspolitiska utredningen (SOU 1996:156) arbetar med vad gäller att
formulera de problem som ligger under boendesegregationen.
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Det finns olika utgångspunkter när det gäller att beskriva de problem som
omfattas av förändrade levnadsvillkor som individer och hushåll möter
idag, t.ex. uttryckt i form av en ökande polarisering i samhället. En sådan
utveckling kan ses t.ex. i form av ökande inkomstskillnader mellan
hushåll samt en ökande geografisk uppdelning mellan områden med
resursstarka respektive resurssvaga hushåll. Sverige är inte ensam om
denna polariseringsprocess. Den engelska forskaren Anne Power (1996)
har i flera studier visat att det är de mest resurssvaga hushållen som
pressas ut i de sämsta bostadsområdena.

Den senare processen medför att rika områden blir rikare och fattiga
områden fattigare. I sin tur reser detta ett principiellt metodologiskt
problem, nämligen om det finns något samband mellan hushållens
demografiska, socio-ekonomiska och etniska karakteristika och området
i sig med dessa fysiska och sociala karakteristika. Den amerikanske
sociologen Julius Wilson (1987) menar att området i sig ”smittas” av
hushåll med vissa karakteristika. Hög arbetslöshet inom ett
bostadsområde genererar ännu högre arbetslöshet. Det finns också andra
forskare, vilka menar att vissa områden lider av en ”kollektiv
depression”, om de försummas av myndigheterna (Sekne 1996, s 21). Den
tyske sociologen Jürgen Friedrich (1996) menar däremot att det inte finns
empiriska bevis för denna enkla korrelation mellan hushållskarakteristika
i ett bostadsområde och bostadsområdets tillstånd.

Utgångspunkter
Mot denna bakgrund är det därför viktigt att definiera vilket problem eller
vilka problem som man i utredningen avser att belysa och åtgärda. Utgår
man från individerna, bostadsområdet eller en kombination av dessa?

I utredningen (SOU 1996:156, s. 28) finns ett antal variabler vilka
beskriver individernas problem. Otrygghet, isolering, vanmakt och en
känsla av utanförskap är några sådana och dessa problem är också
förknippade med brist på arbete, dålig utbildning samt - för många
invandrare - bristande språkkunskaper. Dessa förhållanden är i och för
sig kända från många studier av levnadsvillkor, något som utredningen
också påpekar, men också säger har ökat under senare år. De individuella
problemen kan t.ex. gälla vilken ”aspirationsnivå” olika individer har för
sig själva och sina familj e-medlemmar. Vilka handlingsalternativ ser
man framför sig i livsprojektet - och vilka konkreta utfall ger detta - att
protestera, att anpassa sig eller att flytta?
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Det finns också en annan problembeskrivning, vilken relateras till
bostadsområde, där mer fysiska egenskaper som storskalighet, förslitning,
dålig miljö, brister i service och kommunikationer är några kännetecken.
En stor del av dessa problem, dock långt ifrån alla, samvarierar med de
områden som byggdes under miljonprogrammets tid. En tänkbar
konsekvens av detta problem är att ett visst bostadsområde får en negativ
stämpling, vilket i sin tur gör det mindre attraktivt.

Ett tredje problemområde, vilket kan sägas vara en form av syntes, är att
söka sammanföra hushållens problem med egenskaper i bostadsområdena och
benämna detta tillstånd och denna process ”segregation”. Att använda
begreppet segregation som sammanfattande begrepp på ett antal problem av
mycket olika natur, är inte utan komplikationer. Begreppet segregation är inte
helt lätt att använda som en analytisk kategori för att åtgärda det som
utredningen menar är missförhållanden.

Segregationens orsaker diskuteras i utredningen och det anges dessutom
att det finns påtvingad och frivillig segregation (SOU 1996:156 s. 127 ff).
Trots dessa påpekanden är det ändå den traditionella svenska modellen från
1960- och 70-talen som genomsyrar hela utredningen, nämligen att
segregation är av ondo och att den skall åtgärdas, medan integration är av
godo samt att en sådan process skall eftersträvas. Denna förenklade bild är
emellertid inte invändningsfri. Man kan tänka sig att boendesegregationen
är ett tillstånd som är gynnsamt för vissa grupper i samhället, medan den
kan vara ogynnsam för andra. Genom att inte problematisera och ge en mer
nyanserad bild av segregationen blir föreställningen om segregationen som
något dåligt i sig schablonartad.

Vilket är det överordnade problemet?
En huvudfråga gäller om segregationen är det förhållandet att individer är
otrygga, isolerade, känner vanmakt och står utanför samhället - eller om
det är bristen på arbete, dåliga kunskaper i svenska språket; eller om det är
den ökade uppdelningen av skolor; eller brister i bostadsområdet och den
negativa stämpling som bostadsområdet har fått; eller det strukturella och
institutionella förhålla n den med så olika faktorer som omställning av
näringslivet och en ökad polarisering av arbetskraft, anvisning av bostad,
kostnader för bostaden; eller om det är segregationen i sig, d.v.s. det
faktum att människor med vissa egenskaper bor hopklumpade?

Det är naturligtvis många av dessa förhållanden som samtidigt verkar och
ger ett utfall som är negativt och som innebär att många
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individer har dåliga levnadsförhållanden. Dessutom finns stora varia-
tioner mellan individer och bostadsområden. Ett exempel kan ges,
vilket visar att ett område kan ändra karaktär med relativt enkla medel.
Utredningen tar själv upp bostadsområdet Holma i Malmö. De boende
ombads att komma med kommentarer kring vilka de största problemen
var i området - och svaret var otrygghet och skräpighet. Människor var
rädda och området såg ständigt osnyggt ut. Genom en rad åtgärder, där
de boende aktivt deltog i förändringsprocessen, omvandlades
bostadsområdet på några år. Idag trivs människor där (Alfredsson &
Cars 1996, Larsson 1996). Området är fortfarande mycket segregerat
vad gäller t.ex. utländska medborgare. Detta exempel pekar på det
diskutabla att ensidigt slå fast att segregationen i sig är det överordnade
problemet i ett bostadsområde.

Det är först när problemen är definierade som metoder för att angripa
problemet kan formuleras och åtgärder genomföras.

Alternativa sätt att diskutera segregation och integration

Ett överordnat mål i bostadspolitiken är att söka påverka utvecklingen
i riktning mot en ökad integration och minska tendenser och yttringar
av segregation. Bakom denna ideologi ligger begrepp som rättvisa samt
ovilja mot särlösningar.

Begreppen segregation och integration ger också vissa ideologiska
låsningar. Till viss del har begreppen segregation och integration en rumslig
dimension. Det är denna som diskuteras nedan. Man kan bo segregerat, men
vara integrerad i det svenska samhället och man kan bo ”integrerat”, men
vara segregerad från det svenska samhället. Integrationen har sålunda en
ekonomisk, kulturell, politisk och social sida. Segregationen har på
motsvarande sätt samma dimensioner, och inte enbart den geografiska -
rumsliga sidan.

För att illustrera svårigheten att tala i termer av segregation och
integration, kan frågan ställas vad politiker på olika nivåer kan göra
för att förändra segregationsmönstret? Och vad gör dessa för att öka
integrationen? Svaret på dessa båda frågor kommer säkert att bli
förutsägbara och där olika aktörer i slagordstermer slår fast det-
politiskt-korrekta, d.v.s. segregation är av ondo, och integration är
något av godo (Plan nr 3 1996). Därför ger begreppen ”segregation och
integration” låsningar. Genom att omformulera frågorna till att i stället
anknyta enbart till en rumslig dimension ”avideologiseras” frågan.
Därför behöver frågan om segregation och integration formuleras till
t.ex. hur ser koncentration och spridning av vissa hus-
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hållsgrupper i kommunen? Hur förändras detta mönster och vilka
tänkbara förklaringar finns till dessa förändringar? Vilka förändringar
kan hänföras till den förda bostadspolitiken etc? Det kan antas att det
rimligtvis blir andra svar på segregations-integrationsfrågan om fokus
ligger på frågor kring koncentration och spridning.

Nedan används sålunda begreppen koncentration och utspridning
samt ges exempel från litteraturen och den allmänna samhällsdebatten
om vad som talar för respektive mot dessa rumsliga förändringar.
Vad talar mot koncentration?
Det finns en rädsla för särlösningar i samhället. En isolering av
människor är av ondo, när man ser murar byggas upp mellan människor.
Samhället är uppbyggt bl.a. kring en interaktion mellan människor med
utbyte av idéer och åsikter. Detta är något som skapar förutsättningar
för en demokratisk process, och därför är koncentration av
hushållsgrupper med vissa karakteristika något negativt. Det finns
också en rädsla för missnöjesgrupper, vilka kan uppstå om människor
med vissa gemensamma och avvikande idéer bor samman. Det
avvikande, ”vi och dom” är också ett hot. Det finns också en rädsla för
att människor hamnar i vanmakt och att demokratin blir hotad. En annan
hotbild är en rädsla från stat, kommun och bostadsföretag att
bostadsområden förstörs, nöts ner för snabbt samt att områden kommer
i vanrykte. I sin tur kan detta medföra att kommersiell service och
samhällsservice har en tendens att bli ojämnt fördelat mellan
bostadsområden, att kriminalitet koncentreras till vissa områden, oftast
de med svaga resurser och dålig infrastruktur.
Vad talar för en koncentration?
En faktor som talar för en koncentration är närheten till likasinnade, inte
minst i ett initialskede efter ankomst till landet eller bostadsområdet i
fråga. Detta ger en trygghet för de nyanlända, inte minst för olika
invandrargrupper. Tryggheten gäller emellertid inte för ”alla invandrare”,
dels för att olika behov finns mellan grupper, dels för att motsättningar
finns mellan grupper av en viss nationalitet (t.ex. kurder och andra
grupper från Turkiet). I de fall tryggheten eftersträvas betyder detta också
att vissa grupper får stöd av den egna gruppen, vid ”fientligheter” med
andra grupper, vid diskriminering, eller motsättningar till övrig
befolkning. För en koncentration talar också goda möjligheter att ta
kontakter, bilda nätverk och få
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igång verksamheter. I sin tur innebär detta t.ex. att det finns ett större
underlag för viss service, kommersiell, offentlig och service som riktar sig
till den egna grupper, om det finns ett tillräckligt stort befolkningsunderlag
i området. Det är också relativt lätt för samhället att koncentrera planerade
insatser till ett visst område (t.ex. hemspråk, tolkservice etc). För de hushåll
som är mer välbärgade finns i många fall ett intresse att sluta sig samman,
att koncentrera sig till vissa attraktiva om råden.
Vad talar för utspridning?
En grundinställning i det svenska samhället är att människor skall bo blandat,
för att därmed underlätta inlemmandet i samhället. I grunden förutsätts att
människor av olika bakgrund och åldrar träffas, utbyter åsikter och
värderingar, och att de därigenom fogas in i samhället. Ideologin är att
kontaktytorna mellan människor bör vara stor och många. Fostran av
människor bör ske i ett samhällsperspektiv, där skolan är en viktig bärare av
gemensam kunskap och gemensamma normer. Från vissa grupper finns en
önskan att integreras i det svenska samhället, och detta uppnås genom att
flytta från den egna gruppen för att sträva mot att få bättre resurser, t.ex.
skola och svenskundervisning, eller ett boende som liknar genom-
snittsbefolkningens.
Vad talar mot utspridning?
Med utgångspunkt från den egna gruppen, så minskar möjligheterna att behålla
gruppens karaktär och särart. Ett visst antal människor med viss bakgrund
behövs för att ge underlag för service o.s.v.. Det finns också ett behov av
trygghet för olika utsatta grupper. Från majoritetsbefolkningens sida kan också
finnas intressen att inte få avvikande grupper till ”sitt” bostadsområde. Även
från samhällets sida finns intressen att undvika att vissa grupper, t.ex. de i
behov av hemspråksundervisning, är för utspridda.
Diskussion
Det vi sålunda kan se är att argumenten som talar för och emot koncentration
respektive utspridning är mycket beroende av från vilken utgångspunkt man
ser detta, vilket perspektiv man har och vilken aktör man utgår från:
”samhället”, enskilda myndigheter, enskilda grupper och individer, såväl i
ett visst bostadsområde som utanför detsamma.

De är flera dimensioner som diskuteras ovan och som talar för och emot
koncentration resp. utspridning av olika hushållsgrupper.
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Det finns en ideologisk dimension, uttryckt i form av rättvisa och ett
avståndstagande från särintressen. Det finns också en ekonomisk
dimension, vilket tar sig uttryck i form av underlag för service av olika
slag, och där också ökat slitage på bostadsområde och vandalisering är
några komponenter. Ytterligare en dimension är kulturella uttryck där
t.ex. avvikande beteenden ingår, där olika former av kriminalitet är en
ytterlighet. Slutligen finns en grundläggande dimension, nämligen den
samhällsordning hela samhället bygger på, en fostran in ett demokratiskt
samhälle.

Ytterligare en dimension är den tid grupper med vissa karakteristika
i vissa bostadsområden har bott koncentrerat. Utredningen vänder sig,
med all rätt, mot om en koncentration av resurssvaga grupper blir mer
eller mindre permanent.

Argumentationen mot koncentration tar sin utgångspunkt från
samhället och dess olika institutioner: stat, kommun, bostadsföretag etc,
i vilket en sådan linje fördöms. Inställningen att koncentration av vissa
hushållsgrupper har en del fördelar, utgår snarast från individernas behov
och vilja. Något tillspetsat kan sägas att mot koncentration talar i första
hand ett ovanifrånperspektiv och för koncentration talar i huvudsak ett
underifrånperspektiv. En sådan klassificering av boendesegregationen är
av intresse för hur samhället förhåller sig till boendesegregationen och
vilka åtgärder som riktas mot segregationen. Problematiseringen av
koncentration och utspridning och dess konsekvenser för olika hushåll,
spelar en stor roll för hur stat, kommun, bostadsföretag och andra aktörer
kan agera när det t.ex. gäller vilka insatser som skall riktas mot utsatta
bostadsområden.

Segregationsdrivande faktorer
Segregationsmönster och -processer ändras till följd av en mängd externa och
individuella förhållanden, varav institutionella och administrativa regler är
betydelsefulla. Utredningen pekar direkt och indirekt på segregationsdrivande
och -hämmande förändringar. Ett antal institutionella regler har ändrats under
de senaste åren och flera av dessa påverkar direkt eller indirekt den sociala
och geografiska sammansättningen av olika hushållsgrupper.

Utredningen diskuterar frågan om hyresnivån och menar att
bruksvärdessystemet bör tillämpas mer flexibelt. Generellt sett bör
hyressättningen bättre avspegla människors prioriteringar (s 27). Det är
i första hand de lägenheter i storskaliga bostadsområden och
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områden med stor andel tomma lägenheter där hyran bör vara avsevärt lägre.
Huvudprincipen är sålunda att en större spridning av hyresnivå bör ske - en
utveckling som f ö har ägt rum under de senaste åren. I princip betyder detta
att hyrorna kommer att öka i centrala och attraktiva lägen och kanske minska
i perifera och oattraktiva lägen

Ett tänkbart, och därtill troligt resultat är att de betalningsstarka hushållen
fortsätter att efterfråga bostäder i attraktiva lägen med relativt sett hög
hyresnivå. Ett annat tänkbart - och avsett resultat är att de betalningssvaga
hushållen som redan bor i områden vilka inte är attraktiva, får sänkta
hyresnivåer och därmed får en ökad disponibel inkomst. Ett annat tänkbart -
och troligt utfall - är att betalningssvaga hushåll söker sig till dessa områden
med relativt sett låg hyra, varvid koncentrationen av dessa hushåll ytterligare
ökar.

Det har gått en privatiseringsvåg genom västländernas ekonom i-er. Denna
våg har också omfattat bostadsföretagen, inte minst de ”allmännyttiga”
företagen och dess motsvarigheter i olika länder. En fråga som är av intresse
är - vid jämförelse mellan Sverige och andra länder - om den allmännyttiga
sektorns storlek och förändringar av denna i sig spelar någon roll för
koncentration av vissa hushållsgrupper i detta bestånd? Hypotesen är sålunda
att en krympning av den allmännyttiga sektorn ger en ökad
boendesegregation. Frågan om ett eventuellt samband mellan privatisering av
den allmännyttiga bostadssektorn och en ökad boendesegregation är svår att
entydigt besvara, något som sammanhänger med olikheter i definitioner i olika
länder, svårigheter att mäta boendesegregation o.s.v.. Dock är en försiktig
slutsats från en jämförelse mellan ett antal västländer att det finns ett sådant
samband (Abramsson & Borgegård 1996). Mot denna bakgrund är det därför
intressant att konstatera utredningens mening att de kommunägda bolagen har
en ledande roll i den lokala bostadsförsörjningen, såväl beträffande dess
prisledande roll, som att ge ett utbud av bostäder för olika hushållsgrupper.
Frågan lämnas emellertid öppen vad detta konstaterande om en ledande roll
betyder.

Utredningen slår fast att andelen bostadsförmedlingar har minskat
kraftigt under senare år, sedan förmedlingsverksamheten inte längre är en
obligatorisk kommunal angelägenhet. Detta är dock enligt utredningen
inget allvarligt problem. A andra sidan menar utredningen att det är viktigt
med information om bostadsmarknaden och det utbud av bostäder som där
finns vid olika tidpunkter, inte minst för de svaga grupperna på
bostadsmarknaden. Det finns
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ett samband mellan tillgången på information och boendesegregation,
menar utredningen. Flera studier visar att bostadsförmedlingen är en
viktig ”agent” på bostadsmarknaden, något som också finns belyst
internationellt.

Generellt sett har nybyggandet i Sverige varit lågt under senare år.
Kostnaderna har varit höga och subventioneringssystemet har dessutom
reducerats. Vad är det då som har byggts och var? Allmänt sett har det
skett en nybyggnation i storstadsområden och i några av universitets-
och högskolestäderna. Byggandet har genomgående skett i
tillväxtområden i landet och i dessa områden har nya bostäder byggts i
”attraktiva områden”. Nacka strand, Lindholmens varv, Limhamn kan
tas som exempel på sådana bostadsområden i de tre storstäderna.
Hyrorna är höga, något som också styr urvalet av hyresgäster. Vi ser inte
någon trolig förändring av detta mönster under de kommande åren. Det
faktum att absolut sett få bostäder byggs, innebär att antalet vakanser
blir få. Eftersom nytillskottet är litet, blir också antalet omflyttningar till
följd av länkarna i vakans-kedjorna relativt få (Magnusson 1994) och de
kan förväntas få liten effekt på t.ex. de nya invandrargrupperna. Det kan
i stället antas att den socio-ekonomiska segregationen ökar till följd av
nybyggnationen.

Ytterligare ett fenomen, vilket inte utredningen tar upp till diskussion är
olika invandrargruppers integration på bostadsmarknaden. Graden av
integration ses ofta som ett mått om och när olika invandrargrupper nått
samma fördelning av upplåtelseform som svenskarna. Utredningen talar
därvid om ”senioritet” som den viktigaste faktorn. Lindén & Lindberg
(1991) visar i en studie att det finns ett samband mellan tidpunkt för
ankomst till Sverige och graden av likhet med svenskarnas bostadsval. I en
senare studie visar Murdie & Borgegård (1996) olika invandrargruppers
integration på bostadsmarknaden. Båda studierna visar aggregerade data.
En mer individualiserad studie (jfr Magnussons bidrag) skulle sannolikt
visa ett mer komplext mönster bakom en viss bostadskonsumtion.
Sannolikt är den tid det tar att ”integreras” i det svenska samhället mycket
lång och den kan sträcka sig över mer än en generation. En fråga, vilken
vore av intresse att diskutera är byggande och boende för äldre invandrare.
Den svenska politiken är mycket restriktiv mot särbehandling av olika
befolkningsgrupper. Internationellt finns emellertid mer erfarenheter från
olika invandrargruppers behov av att bo tillsammans med den egna
gruppen under ålderdomen.
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Det finns en rad segregationsdrivande faktorer, vilka utredningen tar
upp, dock utan att diskussionen förs i termer rav konsekvenser på
bostadsmarknaden för olika hushållsgrupper. Det finns anledning att
sammanföra vad vi idag vet om olika boendekarriärer, lokala flyttningar
och preferenser för att ligga till underlag för såväl den nationella
bostadspolitiken som lokal bostadspolitik.

Utsatta bostadsområden och sektorsplaneringen
Begreppen växlar - problemområden, utsatta områden, och nu senast
”distressed areas”, eller på nu-svenska ”områden under stress” har
avlöst varandra. Oavsett terminologi, är alla överens om att något måste
göras åt dessa områden, men vad?

Utvecklingsarbete - ett eftersträvansvärt, men problematiskt mål
En av de viktigaste förslagen i utredningen (SOU 1996:156) gäller
utvecklingsprogram för de mest utsatta bostadsområdena. Det finns en
rad komplikationer med förslaget, såväl vad gäller frågan om
ovanifrån/underifrånplanering, som vilka erfarenheter som kan
utnyttjas från andra utvecklingsprogram i Sverige och utomlands.

En av huvudpunkterna i utredningens förslag är ett särskilt program
för lokalt utvecklingsarbete för att motverka segregationen.
Förutsättningarna för att erhålla ett 50-procentigt stöd är (1) att
kommunen är samordnare av programmet, vilket skall beskriva lev-
nadsvillkor och utvecklingsmöjligheter i området; (2) att mål sätts upp
för utvecklingsarbetet och kostnader beräknas för arbetet, vilka fördelas
på olika aktörer; (3) att en plan för utvärdering och kun-
skapsuppbyggnad görs upp; (4) att kommunstyrelsen antar programmet.

Uppläggningen av programmet förefaller rimlig, men det är några
svårigheter och oklarheter som skall pekas på nedan.

Traditionell ovanifrån-planering i konflikt med ett underifrånperspektiv
Utredningen säger på flera ställen att förändringsarbete på lokal nivå
skall utgå ifrån ett underifrån-perspektiv, att arbetet skall vara flexibelt
och otraditionellt. ”De boendes delaktighet och inflytande är av så
central betydelse att det i programmen åtminstone bör framgå hur de
lokala aktörerna avser att säkra ett sådant inflytande” (SOU 1996:156, s
förf. kurs.). Här finns ett dilemma, nämligen att ett program skall göras
upp, och för att vinna framgång i den tävlan
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om pengar som kommer att ske, så måste programmet vara väl ge-
nomarbetat. Man kan förmoda att ett sådant arbete kommer att ske i så
konkreta och åtgärdsinriktade termer som möjligt för att därmed visa
kommunal handlingskraft. Därmed binds många aktörer upp och det
finns en fara i att medborgarna - de som är de viktigaste aktörerna i
bostadsområdena enligt utredningen - kommer på mellanhand i detta
första läge. Känslan av att ”allt redan är bestämt” infinner sig då lätt,
och det kan vara svårt att fortsättningsvis arbeta utifrån ett underifrån-
perspektiv, något som f ö de flesta kommuner har ringa eller ingen
erfarenhet av. Däremot förefaller det som om bostadsföretagen under
senare år i ökad utsträckning har skaffat sig sådana erfarenheter (Öresjö
1993).

Ett inledande skede i ett program skulle kunna ta fasta på att beskriva
olika problem och söka definiera vad som är strukturella problem, lokala
förhållanden och vilka problem som rör hushållen och olika grupper av
dessa. Likaså bör människors olika behov söka definieras.
Erfarenhetsmässigt är det detta skede i programarbetet som sker alltför
snabbt, något som kommer att visa sig ställa till svårigheter längre fram i
det åtgärdsinriktade arbetet.

Det finns idag ett ökat behov av att planera utifrån ett underifrån-
perspektiv. Positiva erfarenheter finns från sådan planering, även om
det visar sig att denna planering tar mycket tid och att den kräver helt
andra instrument för att bli framgångsrik. Det är därför viktigt, det
utredningen säger, att utvecklingsplaneringen sker i två stadier - ett
förberedande och därefter det mer åtgärdsinriktade. Det är av vikt att
samtliga aktörer kommer till tals redan i inledningsskedet.

Sektorsplanering - och integration - ett nygammalt dilemma
Ett annat problem gäller sektorsplaneringen. Ett exempel på mål-
formulering kan tjäna som utgångspunkt för att diskutera svårigheterna att
planera det goda samhället: ”Lokalsamhället skall utvecklas så att boende,
arbete och fritid bildar en helhet” (SOU 1996:156, s 23). Detta goda
förhållande har efterlysts i flera statliga utredningar sedan 1970-talet. En
rumslig integration mellan bostad, arbete och fritid fungerade i det gamla
samhället, ända in på 1950-talet, med den skillnaden att den fria tiden var
relativt begränsad. I det äldre samhället skedde den fysiska och sociala
planeringen mot ett begränsat geografiskt område. Det var möjligt att för
kommunen, dess politiker och tjänstemän, känna till förändringar vad
gäller såväl fysisk som social struktur. Planeringen gällde en arena, ett
litet
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territorium. över tiden har samhället blivit alltmer komplext och detta har
också inneburit att flera samhällssektorer vuxit fram för att svara mot olika
behov i samhället. Den geografiska strukturen i planeringen har också
ändrats mot allt större enheter, där kommuner har ökat såväl i geografiskt
avseende som vad gäller befolkning. De olika planeringsorganen har vuxit
och lever till stor del sitt eget liv. I tider av nedskärning är den egna
verksamhetens budget det viktiga, medan samhällsintresse eller
individernas totala behov ofta får stå tillbaka. Motreaktionen till detta
planeringstänkande med sektors- och aktörsplanering har vuxit fram.
Boendeinflytande, rädda-bygden-projekt, byutvecklingsprojekt och
införandet av stadsdelsnämnder är sådana exempel.

I utredningens förslag sägs att olika samhällssektorer skall samverka.
Det skall ske en sektorsövergripande planering - och vem kan invända mot
något sådant? Svårigheterna kommer emellertid när (i) de olika aktörerna
skall sätta sig vid samma bord och diskutera motstående intressen (ii) när
sektorer skall brytas upp i geografiska områden, och där rättvisekrav
kommer att ställas från de som inte direkt, men väl indirekt berörs, (iii) när
medel skall avsättas, (iv) när information skall föras mellan olika sektorer
och nivåer, och från beslutande organ till utförare och mottagare.
Erfarenheten är att program av detta slag, kräver mycket engagemang och
att mycket arbetstid måste avsättas. Idag råder konkurrens om arbetstiden
och de dagliga rutinuppgifterna är många.

För att något illustrerar problemen med den integrerade planeringen,
kan en enkel skiss visa hur olika sektorer skall bryta ner sina budgetar till
en låg geografisk nivå, d.v.s. destinera medel till ett visst bostadsområde.
De olika administrativa enheternas budgetar omfattar allt från län och
kommuner, till stadsdelar och rektorsområden. Det är kanske enbart
bostadsföretagen som har budgetredovisningen på områdesnivå. Förutom
dessa tekniska redovisningsproblem, så uppkommer frågor om valet av de
bostadsområden som definieras som utsatta.

Det kunde vara av intresse att peka på de tänkbara svårigheterna som
rimligtvis kommer att uppstå vid utvecklingsplaneringen av utsatta
bostadsområden. För att få framgång i utvecklingsarbetet kunde en sådan
öppenhet om problemens natur vara av intresse att få redovisade. Det finns
erfarenheter såväl från Sverige som internationellt vad gäller att arbeta
med utsatta bostadsområden. Därför vore det rationellt att utnyttja såväl
teori, metodik som praktiska erfarenheter innan utvecklingsprojekten
startar.
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Figur 1. Olika myndigheters och förvaltningars budgetar och territorier sam-
manfaller inte med utsatta bostadsområden.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan några generella kommentarer ges på utredningens arbete
särskilt vad gäller avsnitten om segregation. Det är i huvudsak tre områden
som diskuterats ovan, begreppet segregation, segregationsdrivande faktorer i
bostadspolitiken samt förslaget till utvecklingsprogram.

Vad gäller segregationsbegreppet visar det sig att detta är relativt
enkelt att definiera - rumslig åtskillnad mellan människor - men att det
däremot är betydligt mer komplext att åtgärda boendesegregation. För att
sätta in åtgärder, är det viktigt att problematisera begreppet. Är
segregation något som är entydigt negativt för alla människor? På vilken
geografisk nivå och under vilken tid mäter man segregationen?
Problematiseringen av begreppet segregation, skulle rimligtvis innebära
att lösningsförslagen anpassas mer efter olika hushållsgruppers behov.

Det finns ett gap mellan avsnitt som behandlar ekonomiska för-
utsättningar för byggande och boende och de ändrade förutsättningar
som idag finns på bostadsmarknaden och de konsekvenser –
ekonomiskt, socialt och rumsligt – som detta medför för hushållen.
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Utredningen beskriver endast ytligt vad som händer på bostadsmarknaden,
t.ex. vad gäller förändringar i regelsystemet och vilka ändrade
förutsättningar detta har fått och kan tänkas ge för hushållens handlande.
Det som bl a saknas i utredningen är en föreställning om vilka drivkrafter
som finns bakom hushållens handlande, och vad som driver på
koncentration resp. utspridning av vissa hushållsgrupper. Genom att inte
föra ett resonemang om drivkrafter eller påverkande faktorer för
boendesegregation, är det svårt att bringa ordning i kedjan om
segregationens ”problem, tillstånd, orsaker, konsekvenser och åtgärder”.

Vad så gäller förslaget om utvecklingsprogram, är detta ett vällovligt
initiativ med många goda intentioner. Lockbetet är statliga medel för de
kommuner som kommer med programförslag, vilka uppfyller vissa krav.
Några av svagheterna i utvecklingsprogrammet är att det underifrån-
perspektiv som uppges skall genomsyra arbetet knappast är förankrat i
utredningens text; att svårigheter av att arbeta sektorsövergripande och att
samordna penningströmmar till vissa bostadsområden och/eller hushåll,
inte belyses vare sig teoretiskt, metodologiskt eller praktiskt. Generellt sett
finns mycket erfarenheter och forskning gjord i Sverige och internationellt,
som kunde vara av intresse att ta tillvara innan utvecklingsprogrammen
sätts igång.
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Regionala omflyttningar och
invandrarnas boendekarriär

Lena Magnusson

Inledning
Det bosättningsmönster som vuxit fram i den svenska stadsbygden under
de senaste 10–15 åren karaktäriseras av en polarisering mellan
resursstarka och resurssvaga hushåll. Hushåll med mindre goda
ekonomiska och sociala förutsättningar samt färre möjligheter att påverka
samhällsutvecklingen tenderar att samlas i de minst attraktiva
bostadsområdena. Dessa minst attraktiva områdena karaktäriseras i sin tur
av storskalighet, anonymitet, otrygghet, dålig teknisk kvalitet, bristande
service och kommunikationer. Bristande resurser i bostadsområdena
bidrar till att försämra levnadsvillkoren och livschanserna för de
människor som bor där. Utvecklingen har med andra ord gått mot en ökad
segregation i boendet.

I den bostadspolitiska utredningen diskuteras bosättningsmönstrets
förändring utifrån förekomsten av bostadssegregation, orsakerna till
uppkomsten av segregerade bostadsområden och vilka konsekvenser det för
med sig för de boende och för samhället i stort. Med segregation avses att
grupper i samhället är geografiskt och socialt avskilda. Segregation
inrymmer också de processer och den dynamik som upprätthåller
avskildheten. Ett segregerat bostadsområde är, enligt utredningen, inte bara
ett område med en ensidig befolkningssammansättning utan uppvisar också
en social problembild, som inrymmer en befolkning som är socioekonomiskt
svag, som är född utomlands, och som har en relativt sett dålig hälsa. I
utredningen fokuseras den sociala problembilden under rubriken utsatta
bostadsområden.

I det följande kapitlet diskuteras några av de faktorer som utredningen pekar
på som betydelsefulla för uppkomsten av segregation på bostadsmarknaden. Det
första är arbetsmarknadens betydelse för segregationsprocessen på
bostadsmarknaden och det andra är senioriteten
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på bostadsmarknaden och vilken betydelse den har för boendekarriären.
Bostadspolitiska utredningen diskuterar såväl socio-ekonomisk, demografisk
som etnisk segregation. Här läggs tonvikten vid den etniska segregationen.
Kapitlet inleds med en översikt över invandringen till Sverige under
efterkrigstiden och, som en utgångspunkt för det fortsatta resonemanget,
frågan om bostadsområdets betydelse för integration.

Sverige som invandringsland
Sedan 1930-talet har Sverige varit ett invandringsland, där immigrationen
under långa perioder haft sin orsak i efterfrågan på arbetskraft. Efter andra
världskriget inleddes en arbetskraftsinvandring av nordiska och europeiska
medborgare till den expanderande industrin. Den invandringen varade fram
till 1970-talet. Styrande för invandringspolitiken under efterkrigstiden var
konjunkturen - integrationen i det svenska samhället blev en del av
arbetsmarknadspolitiken. Det var en invandring på företagens villkor, och
av dem som kom till Sverige förväntades en snabb anpassning till det svens-
ka samhället.

I början av 1980-talet skiftade invandringen karaktär, och kom att
domineras av flyktingar från icke-europeiska länder. Som alltid har krig
och oroligheter runt om i världen avspeglat sig i flyttningsstatistiken. Av
de invandrare som kom till Sverige fram till för några år sedan, var hälften
från ett icke europeiskt land. Förhållandena i det forna Jugoslavien
ändrade dock invandringsmönstret. Under 1994 kom 63 procent av
invandrarna till Sverige från Europa, exklusive Norden.

Invandringen till Sverige har sedan 1970-talet haft en stor betydelse för
befolkningstillväxten. Under de senaste åren har invandringsnettot uppgått
till mellan 50 och 70 procent av befolkningstillväxten i landet. Ur ett
geografiskt perspektiv är denna betydelse särskilt påtaglig för de fyra
nordligaste länen, vilket framför allt kan tillskrivas den så kallade hela-
Sverige-strategin för mottagandet av invandrare. Strategin innebar bland
annat ett ökat ansvarstagande från Sveriges kommuner för invandrarnas
levnadsvillkor.1 Även om denna politik var framgångsrik, så till vida att i
alla de kommuner

1 År 1990 hade 98 procent av landets kommuner ett avtal med Statens invandrarverk
(Andersson, 1996).
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som deltog ökade andelen utrikes födda medborgare2, återfinns likafullt
flertalet av dessa i storstadsområdena och i Mälardalsområdet (figur 1 och
karta 1).

Figur 1. Sveriges befolkning 1995 efter bostadsort och
födelseland. Källa: Statistiska centralbyrån (1995).

År 19953 bodde 70 procent av den inrikes födda befolkningen utanför
storstadsområdena. Motsvarande andel för befolkningen född i ett annat
nordiskt land var något lägre, 62 procent, och för befolkningen född i övriga
världen ytterligare lägre, 49 procent. Fördelningen är annorlunda i
storstadsområdena, och särskilt i Stor-Stockholm. Andelen inrikes födda
bosatta i Stor-Stockholm var samma år 16 procent, medan andelen födda i
Norden var betydligt högre, 25 procent och födda i övriga världen ytterligare
högre, 29 procent.

2 Andersson och Molina (1995).
3 De senast tillgängliga uppgifterna över befolkningens medborgarskap är i skrivande
stund 31 december 1994.
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Koncentrationen av den utrikes födda befolkningen till storstadsområdena
framgår tydligt av kartan nedan (karta 1).

Karta 1. Andelen utrikes födda i Sveriges kommuner, 31 december
1994 Källa: Statistiska centralbyrån (1995).
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Med ökad invandring följer också ökad utvandring. Efter fem år är det en
tredjedel av invandrarna som lämnat Sverige igen. Men utvandringen
varierar efter medborgarskap. Efter 7–8 år har hälften av de nordiska
invandrarna flyttat från Sverige. övriga europeiska invandrare stannar
längre, eller stannar för evigt. Efter 20-25 år är drygt 60 procent av dessa
invandrare kvar i landet. Tecken tyder också på att benägenheten till
utvandring minskar hos de som invandrat efter 1980, i jämförelse med
dem som kom under 1970-talet. Samma iakttagelse kan göras för den
stora och samtidigt heterogena befolkningsgruppen asiatiska invandrare.
Dessa har som grupp en låg benägenhet till utvandring. Av 1970 års
kohort är 70 procent kvar i Sverige efter 25 år. Av 1975 års kohort är 85
procent kvar i landet efter 20 år.4 Orsakerna till invandring varierar
liksom vistelsetiden, och därmed också motivationen till integration i det
svenska samhället. Det har också en betydelse för segregationstendenser
bland olika etniska grupper.

Bostadsområdets betydelse för integrationsprocessen
Social stratifiering och en befolkning som i olika avseende kan be-
tecknas som minoritet eller majoritet finns i alla samhällen. Av det
följer att rumslig segregering förekommer i alla samhällen. Vad som
skiljer olika samhällen åt, är graden av segregation, segrega-
tionsmönstret och grundvalen för segregation.5

Segregation är ingen ny företeelse på den svenska bostadsmarknaden.
I likhet med stora delar av världen är de urbana områdena segregerade
efter inkomst, hushållsstorlek och sammansättning samt andra
demografiska karaktäristika. Den socioekonomiska segregationen kan
sägas spegla en gemensam preferensstruktur hos en viss grupp invånare.
Den kan också sägas spegla barriärer och diskriminerande faktorer
gentemot andra grupper av invånare. I en mening kan den etniska
segregationen också påstås spegla en gemensam preferensstruktur. Det
finns stordriftsfördelar med att bo samman med människor med vilka
man känner gemenskap. Om vi studerar storstadsområdena i västvärlden
finner vi en koncentration av

4 Statistiska centralbyrån (1995).
5 Huttman (1991), sid 3.
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minoriteter i innerstadsområden. Koncentrationen i de svenska stor-
stadsområdena har däremot kommit att ske till förortsområdena.

I både forskning och debatt kring segregation diskuteras bostads-
områdets betydelse för integrationen i samhället - och det gäller samtliga
invånare i ett samhälle oavsett etnisk härkomst. Det kan framstå som
självklart att bostadsområdet har en betydelsefull roll i
socialisationsprocessen. Bostadsområdet är utgångspunkten för det
dagliga livet och där skapas ’världsbilder, framtidsförhoppningar och
humankapital’6. Vilken betydelse bostadsområdet har är emellertid inte
helt okomplicerat. Frågan kan formuleras som: Hur påverkar
omgivningsförhållanden attityder och beteenden hos dem som bor i ett
givet bostadsområde? Gör fattiga bostadsområdena sina invånare fattiga?
Amerikansk forskning7 visar att bland fattiga svarta boende i ett fattigt
område uppkom en social isolering från det övriga samhället. Genom
interaktion och social inlärning fick förhärskande normer i samhället ge
vika för de normer som rådde i bostadsområdet. Annan forskning8 bland
invandrare i Tyskland visar däremot att fattiga bostadsområden förvisso
försvårar fattigdomen för de boende, men slutsatsen förutsätter att de
fattigas nätverk är mindre än andra individers nätverk, vilket kan gälla
arbetslösa, men kanske i ännu större utsträckning barn och ungdomar,
vilka till följd av lokalisering av daghem och skolor ofta tillbringar hela
dagen i bostadsområdet.

Det saknas visserligen forskning om bostadsområdets betydelse för
invandrarna i integrationsprocessen, t.ex. vistelsetiden i bostadsområdet,
aktiviteter i området och på andra platser, var det sociala nätverket finns.
Svensk forskning9 har visat på att det sociala nätverket i bostadsområdet
endast har en mindre betydelse för den sociala förankringen. Men för
många invandrare, och särskilt de som anlänt till Sverige under senare
år, är förutsättningar för ett vidgat socialt nätverk som uppnås genom ett
arbete och även genom kontakter med svenskar, begränsat. Det finns all
anledning att, som bostadspolitiska utredningen, uppmärksamma
bostadsområdet och rikta insatser mot detta. Men frågan kvarstår ändå -
Hur påverkar

6 Invandrarpolitiska kommittén (1996).
7 Wilson (1987).
8 Friedrichs (1996).
9 Hjärne (1985).
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omgivningsförhållanden attityder och beteenden hos dem som bor i ett givet
bostadsområde?

Omflyttning och arbetsmarknad

En förklaring till befolkningskoncentrationen i storstadsområdena är den
regionala omflyttningen - en process som bidrar till att öka segregationen
i storstadsområdena. Studier pekar på att omflyttningen bland invandrare
är dubbelt så hög som bland den övriga befolkningen10. Arbetsmarknaden
är en av de främsta anledningarna till regional omflyttning - flyttning till
ett arbete eller flyttning till ökade framtida chanser till ett arbete. Det
senare kan vara ett argument för flyttning till bostadsområden med
invånare tillhörande den egna nationaliteten.

Styrande för den initiala lokaliseringen i landet för senare års in-
vandrare har i hög grad varit tillgången på tomma bostäder i kom-
munerna. Under ’hela-Sverige’ strategin har kommuner runt om i landet
givits möjligheter att få hyresgäster till mindre attraktiva
bostadsområden. Invandrare har hamnat på orter med arbetslöshet och
utan det kulturella stöd som många finner viktigt, och som i större
utsträckning finns i storstadsområdena. Den första anpassnings
flyttningen har därför skett till dessa områden - inte alltid till ett arbete,
men till större förutsättningar till sociala relationer och kulturell
förankring.

Beaktar vi utvecklingen på arbetsmarknaden, och den obalans i
tillväxten som varit så tydlig i Sverige under de senaste åren, uppkommer
frågan om inte sociala relationer och kulturell förankring fortsättningsvis
kommer att vara viktigare drivkrafter för var man bosätter sig, än viljan
till integration i det övriga svenska samhället. På denna punkt ger dock
bostadspolitiska utredningen inget besked. Mot bakgrund av den höga
arbetslöshet som råder bland invandrare idag, finns det inget som talar
mot en fortsatt geografiskt koncentration till storstadsområdenas redan
idag invandrartäta bostadsområden. En ökad förankring på
arbetsmarknaden är sannolikt den väsentligaste faktorn för att öka
invandrarnas valmöjligheter på bostadsmarknaden och samtidigt styra
omflyttningen bort från storstadsområdena. I annat fall kommer den
etniska segregationen att öka i Sverige, både genom ytterligare
omflyttning i våra stadsbygder

10 Andersson (1996), Invandrarpolitiska kommittén (1996).
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och genom regionala flyttningar från mindre orter med svag arbetsmarknad
till storstadsområden med bättre förutsättningar för en social och kulturell
förankring.

Sambandet mellan segregation på bostadsmarknaden och förankring på
arbetsmarknaden betonas i bostadspolitiska utredningen, liksom i den
invandrarpolitiska kommitténs betänkande. På denna punkt är de båda
utredningarna rörande ense - ansvaret för att motverka bostadssegregation
kan bara i begränsad utsträckning bäras av bostadspolitiken respektive
invandrarpolitiken. Hörnstenarna i en politik mot segregation måste vara
arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken.

Sambandet mellan arbetsmarknad och bostadssegregation har ut-
vecklats av bland andra sociologerna Anna-Lisa Lindén och Göran
Lindberg11. De menar att det är två faktorer som framträder för att
förklara skillnaderna i boendeförhållanden mellan infödda svenskar och
invandrare. Det första är, enligt författarna, att invandrarna måste
acceptera att de är nyanlända på bostadsmarknaden, ett öde de delar med
många andra nyanlända som till exempel ungdomar. Som nyanländ
börjar man vanligtvis sin karriär på bostadsmarknaden i en nybyggd
bostad med hyresrätt i ett förortsområde. För det andra, invandrarna i
allmänheten, har en annan socioekonomisk sammansättning än infödda
svenskar. De har ofta en lägre utbildning och i större utsträckning lägre
betalda arbeten. Det, menar Lindén och Lindberg, ger vid handen att en
betydande del av den etniska bostadssegregationen är relaterad till en
underliggande socio-ekonomisk segregation, som ger skillnader i
bosättningsmönster mellan infödda svenskar och invandrare. De
skillnader som finns mellan infödda svenskar och invandrare och även
inom gruppen invandrare, minskar gradvis efter hur lång tid en grupp
har levt i Sverige. Men i vilken utsträckning som skillnader mellan olika
befolkningsgrupper på bostadsmarknaden kommer att minska eller öka,
beror av hur framgångsrika invandrarna kommer att vara på
arbetsmarknaden. Om de, betonar Lindén och Lindberg avslutningsvis,
fortsätter att vara överrepresenterade på lågt betalda arbeten med låg
status, kommer de också att ha en annan bostadskonsumtion jämfört med
de svenska hushållen.

11 Huttman (1991).
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Boendemönster

Det är allmänt känt att det finns skillnader mellan hur svenska hushåll
och invandrarhushåll bor, även om det inom gruppen invandrare finns
stora skillnader12. Vi vet också att anpassning på bostadsmarknaden är
en gradvis process. Bostadspolitiska utredningen pekar på att ju längre
tid man bott i Sverige desto mer likt svenskarnas blir boendemönstret.
Dock finns det skillnader mellan olika nationaliteter där såväl
socioekonomiska som etniska faktorer ger en förklaring. Olika
invandrargrupper representeras av olika socioekonomiska grupper som
även på lång sikt har olika ekonomiska förutsättningar för en karriär på
bostadsmarknaden. Liknande slutsatser framkommer i
storstadsutredningens undersökning av segregation i storstadsom-
rådena13.

Det sociala avståndet spelar en stor roll för anpassning på bo-
stadsmarknaden. Människors vars normer och värderingar liknar de
som är rådande i Sverige, har också större förutsättningar att integreras
i det svenska samhället. Ett exempel är den stora gruppen nordiska
invandrare vars boendemönster överensstämmer med det som råder
bland svenska hushåll. Förklaringen är både lång tid i Sverige och just
den sociala närheten.14

Av folk- och bostadsräkningen 1990 framgår att närmare hälften av
alla invandrarhushåll bor i hyresrätt, medan en tredjedel av hushållen
bor i äganderätt. De skillnader som finns i boendemönstret mellan
invandrarhushåll och svenska hushåll kan till del förklaras av fria val
och av regionala variationer i utbudet på bostadsmarknaden - det är
vanligare med småhus i landets norra delar är i storstadsområdena där
majoriteten av invandrarhushållen bor. Det mönster som framkommit i
de studier bostadspolitiska utredningen refererar till visar att skillnader
i upplåtelseform mellan invandrarhushåll och svenska hushåll till viss
del förklaras av demografiska faktorer och vistelsetid. De faktor som
utredningen främst pekar på som förklaring till skillnaderna i mönster,
är inkomst och senioritet. Det senare betyder att ju längre tid ett hushåll
haft en bostad i en kommun

12 Andersson-Brolin (1984), Kemeny (1985, 1987), Lindberg och Lindén (1987), Biterman
(1993).
13 Storstadsutredningen (1990).
14 Teeland (1988).
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desto större är sannolikheten att bostaden tillhör kategorin attraktiva bostäder.
Med all sannolikt har senioritet betydelse för att förklara skillnader i

boendemönster mellan svenska hushåll. Med tiden ökar kunskapen om en
bostadsmarknad och förutsättningarna för att genom omflyttning göra ett
tillfredsställande val av bostad ökar. Men invandrarhushållens botid kan
lika väl tyda på det motsatta förhållandet - det saknas möjligheter att lämna
den nuvarande bostaden för en mer attraktiv bostad.

Slutsatser om att invandrarnas boendemönster med tiden kommer att likna
de svenska hushållens bygger i stor utsträckning på tidigare forskning som i
mångt och mycket speglat de nordiska och viss mån europeiska invandrarnas
karriär på bostadsmarknaden. Förutsättningarna har ändrats för de invandrare
som kommit som flyktingar, och frågan är vilken karriär de kommer att göra
på bostadsmarknaden.

Frågan kan illustreras med ett exempel från Västerås kommun, och
invandrarnas boendekarriär i Västerås kommun mellan 1975 och 1990.15

Västerås är en medelstor svensk industrikommun med, liksom riket, en
befolkning som består av 10 procent utrikes födda. I ett historiskt
perspektiv finner vi att invandrarna över tiden har gjort en traditionell
karriär på bostadsmarknaden, det vill säga flyttat från hyresrätt till
äganderätt, och att fördelningen på olika upplåtelseformer med tiden närmat
sig den som råder för svenska hushåll. Vi kan också se att det initiala
bosättningsmönstret inte varierar nämnvärt mellan olika
invandringsperioder. Det framgår av tabellen nedan (tabell 1).

Tabell 1. Andel vuxna invandrare boende i äganderätt i Västerås
kommun, efter invandringsperiod och vistelsetid i Sverige.

Invandringsperiod Initialt Efter 5 år Efter 10 år Efter 15 år
1970 - 1975 9 21 37 40
1976 - 1980 7 20 28
1981 - 1985 9 21
1986 - 1990 6

15 Undersökningen är baserad på Folk- och bostadsräkningarna under ifrågavarande
period.
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Bland de individer som fanns i Västerås kommun 1975 och som hade
invandrat mellan 1970 - 1975, bodde 9 procent i äganderätt, 13 procent i
bostadsrätt och 75 procent i hyresrätt. Med tiden ökade andelen boende i
äganderätt i denna kohort, medan andelen i hyresrätt minskade. Samma
utveckling kan iakttas bland dem som invandrat efter 1975.

Fram till 1985 dominerar de nordiska invandrarna, vars karriär på
bostadsmarknaden följer de svenska hushållens. Efter 1985 ökar
invandringen från länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Nu ändras också
bosättningsmönstret. Det sker en viss minskning av andelen individer som
startar sin karriär på bostadsmarknaden i äganderätt och samtidigt kan vi
notera att andelen boende i andra hand ökar påtagligt. Skillnader i
boendekarriär mellan olika etniska grupper kan åskådliggöras med kohorten
barnhushållen i Västerås år 1985 och år 1990. Vi finner här att andelen
boende med äganderätt varierar efter hushållsföreståndarens födelseland
(region). Det framgår av tabellen nedan (tabell 2).

Tabell 2. Andel barnhushåll boende i äganderätt i Västerås kommun 1985 och
1990, efter hushållsföreståndarens födelseland.

Födelseland (region) Andel i äganderätt
1985, %

Andel i äganderätt
1990, %

Sverige 67 77
Norden 44 55

Europa 48 60
Asien 9 19

Det finns, som framgår av tabellen ovan, tydliga skillnader i traditionell
boendekarriär mellan de svenska hushållen och de nordiska respektive
de europeiska hushållen. Skillnaderna är än mer uppenbara mellan de
svenska hushållen och de asiatiska hushållen. Samtliga skillnader
kvarstår också när vi kontrollerar för inkomst (över/under genomsnittlig
sammanräknad inkomst). Skillnaderna i boendekarriär mellan dessa
hushåll kan också uttryckas som sannolikheten för övergång från
hyresrätt till äganderätt mellan 1985 och 1990. Denna sannolikhet är
för de svenska hushållen 0.3, för de nordiska och europeiska hushållen
0.2 och för de asiatiska hushållen 0.1. Invandringstiden har betydelse,
men vi kan inte bortse från
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kulturella mönster som avspeglar sig i hur man väljer att bo, till exempel
nära den egna kulturella gruppen. Vi kan inte heller bortse från inverkan
av diskriminerande faktorer på kreditmarknaden.

Slutsatser: Vilka hinder finns för segregation på
bostadsmarknaden
1. Utredningen angriper inte processen bakom den etniska
bostadssegregationen
Det bosättningsmönster som vi idag kan iakttaga är resultatet av såväl
individanknutna som institutionella förhållanden som verkat under lång
tid. I ett särskilt uppdrag till bostadskommittén 1986, undersökte
sociologen Berth Danermark bostadssegregationens utveckling i
Sverige under efterkrigstiden16. Ett avsnitt i denna undersökning
handlar om tillvägagångssätt för att erhålla bostad. Det vanligaste sättet
att få bostad var via arbetsgivare, släkt och vänner, marknaden samt
bostadsförmedling. Danermarks analys av huruvida olika
förmedlingssätt hade en betydelse för segregationen på bo-
stadsmarknaden visade på ett entydigt resultat - de inverkade alla
förstärkande eller konserverade på segregationsmönstret. Frågan är lika
aktuell idag - vilka ’hinder’ finns på bostadsmarknaden för att
segregerade bostadsområden skall uppkomma eller för en förstärkt
segregering i redan segregerade områden. Utredningen analyserar inte
segregationsprocessen i dessa termer. En förklaring är bostadspolitikens
ändrade inriktning där styrmedel har minskat i betydelse och föreslagna
åtgärder kan betecknas som frivilliga insatser. Det finns anledning att
resa tvivel kring vilken betydelse de föreslagna åtgärderna har för att
hejda uppkomsten av en icke önskad segregation.

2. Omflyttning i landet ökar inflödet till de invandrartäta
bostadsområdena
Utredningen beaktar inte att den senaste tidens invandring har styrts
till områden i Sverige med ett svagt näringsliv och med små
möjligheter till en kulturell förankring, och till integration för in-
vandrare av olika nationalitet. Dessa invandrargrupper har och kommer
fortsättningsvis att successivt flöda in i våra storstadsområden.

16 Danermark (1984).
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Orsakerna är flera - några kan tillskrivas egna preferenser medan
andra däremot ett tvång. Men det är sannolikt att antalet utsatta
områden kommer att öka och de befintliga kommer att förstärkas.

Utvecklingen pekar på att arbetsmarknadspolitiken och eventuellt
regionalpolitiken och kulturpolitiken kan bidra till att bromsa inflödet
till storstadsområden. Utredningen ser ett starkt samband mellan den
etniska segregationen och arbetsmarknadspolitiken. Men utredningen
diskuteras inte den regionala aspekten på invandrarnas boendemönster
och i förlängningen integration i det svenska samhället. I anslutning till
detta skall man också ställa frågan om vilka reella möjligheter
kommunerna har att styra befolkningssammansättningen i olika
bostadsområden, vilket inte diskuteras av utredningen.

3. Annat boendemönster - långsammare integration - minskat utflöde

Bostadspolitiska utredningen pekar på att invandrarnas boendemönster
över tiden kommer att likna det som gäller för svenskar av det följer också
att den geografiska koncentrationen minskar. Frågan är i vilken
utsträckning dagens flyktingar kommer att göra samma karriär på
bostadsmarknaden, som de tidigare arbetskraftsinvandrarna gjorde. Och
vilken karriär kommer framtida invandrare att göra?

När förankringen på arbetsmarknaden är svag, kommer de sociala och
kulturella skälen att få ökad betydelse för var man väljer att bosätta sig. Om
storstadsområdena finns kunskap och där finns också möjligheter till en
kulturell förankring. Utan den attraktion som tillgången på arbete utgör,
finns det små möjligheter till att minska koncentration till
storstadsområdena. Utredningen gör inte någon distinktion mellan den
tidiga arbetskraftsinvandringen och senare tiders flyktinginvandring.
Förutsättningarna för dessa grupper skiljer sig åt, vilket sannolikt kommer
att återspegla sig i skillnader i boendekarriär. Den grupp av befolkningen
som tillhör arbetskraftsinvandringen är i större utsträckningen spridd över
landet. Vad talar för att hushållen i de invandrartäta bostadsområdena flyttar
ut i landet?
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Kan social förnyelse åstadkommas med lokala
utvecklingsprogram?

Ove Ericsson

Som ett viktigt led i den presenterade omorienteringen från produktions- till
boendepolitik och ett medel mot segregation i boendet föreslår
Bostadspolitiska utredningen ett ekonomiskt stöd till lokala
utvecklingsprogram. Olika aspekter på bostadsförnyelse med inriktning på
stadsdelar eller bostadsområden har under årens lopp behandlats av såväl
tidigare statliga utredningar som i forskningsrapporter. På vilket sätt har
Bostadspolitiska utredningen tillgodogjort sig dessa dokumenterade
erfarenheter och hur kommer detta till uttryck i förslaget till lokala
utvecklingsprogram? Svaret måste bli att utredningen lämnar läsaren
svävande i okunnighet om detta eventuella samband.

I syfte att i någon mån komplettera utredningen i detta avseende har jag
gjort en kort historisk genomgång av hur bostadssociala mål med tyngdpunkt
på inflytande och delaktighet i förnyelse av bostadsområden har behandlats i
statliga utredningar och motsvarande officiella dokument under
efterkrigstiden. Därtill refereras centrala delar ur en sammanställning över
nyare forskning inom problemområdet. Uppsatsen avslutas med en diskussion
av svårigheter och möjligheter vid genomförande av lokala
utvecklingsprogram.

Hur bostadssociala mål med tyngdpunkt på inflytande och
delaktighet förts fram, behandlats och uppfyllts
Ända sedan 1930-talet har den svenska statens företrädare haft ambitioner att
på ett konkret sätt förändra vad som då gick under beteckningen
”slumbostadsbeståndet”. Samtidigt som man strävat efter att anpassa
bebyggelsen efter samhällsutvecklingens skiftande krav och bevara dess
värden har man på olika sätt försökt påverka befolkningens fördelning över
beståndet och innevånarnas sätt att förhålla sig till varandra, sina bostäder och
de bostadsområden som
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de lever i. Från början skedde detta med en öppet paternalistisk attityd
som efterhand tillförts varierande doser av genuint engagemang för de
berörda boendes inflytande och samtidigt putsats upp med en populistisk
retorik.

Slumsanering med förhinder

Den klassiska ”Bostadssociala utredningen” tillsattes 1933 i samband
med inledningen av det socialdemokratiska välfärdsstatsbygget för att
undanröja missförhållanden när det gällde ”slumbostadsbeståndet”.
Rivning med efterföljande nybebyggelse blev det förnämsta receptet.
Utredningen argumenterade kraftfullt för att detta av stadsplanemässiga
skäl främst borde ske i form av ”kvarterssanering” (SOU 1947:26:75).
Det bostadsområdesperspektiv som detta är ett uttryck för harmonierar
väl med de i en bilaga till samma utredning framförda idéerna av
arkitekten Uno Ähr61 om en grannskapsplanering kring ett ”Community
centre” med syfte att befordra en demokratisk människotyp (SOU
1945:63:623–628). Utredningen visar en medvetenhet om de sociala
dimensioner som bostadsområdesförnyelsen innefattar genom att
framhålla vikten av att ”saneringen” genomförs under största möjliga
hänsynstagande till önskemålen och behoven hos de hushåll som bor i
området. Man anser det vidare vara ett allmänt intresse att saneringen i
minsta möjliga utsträckning slår sönder den sociala miljön, bryter den
omedelbara kontakten mellan de människor som kanske i många år bott
i samma område eller ”splittrar ett lokalt förenings- och gruppliv” (SOU
1947:26:92).

På grund av omständigheter utanför bostadspolitikens räckvidd blev
”saneringen” inte en realitet av större omfattning förrän ett tjugotal år
hade passerat. Vid mitten av 1950-talet fann man det dock påkallat att
göra en mindre statlig utredning under rubriken ”Saneringsfrågan”. Inte
heller den fick någon påtaglig praktisk betydelse när det gäller
bostadsförnyelsen men den redovisar en förskjutning i den officiella
attityden till inflytande från de boendes sida. De sakkunniga valde här att
gå i explicit polemik med Bostadssociala utredningen och hävdade att
särskild hänsyn till de ”utsanerades” önskemål och behov knappast annat
än i enstaka fall kunde tas vid planläggningen av den bebyggelse som
skulle komma efter saneringen. Vidare menade man att det bara i
undantagsfall fanns anledning för en kommun att engagera sig för att de
boende skulle kunna flytta tillbaka till just det kvarter eller det område
som de lämnat (SOU 1954:31:134–135).
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Under 1960-talet dominerade produktionsintressena starkt inom
bostadspolitiken.

Intresset för grannskapsplaneringens sociala dimension fick nu delvis
ge vika för dess mer praktiska användbarhet vid planeringen av de stora
enheter som kom att känneteckna ”Miljonprogrammet” (Franzén &
Sandstedt 1981:279). I dettas skugga utvecklades rivningsverksamheten
kraftigt i de större tätorternas centralare delar och kvarterings-
saneringsidén började förverkligas. Stora privata, kooperativa och
allmännyttiga bostadsföretag uppförde, i samverkan med kommunerna
eller halvkommunala saneringsbolag, med långt driven industrialisering
en bebyggelse i samma skala som de förortsområden som samtidigt kom
till stånd. I denna process fanns inget utrymme för andra sociala mål än
de som direkt hade med bostadsbristens och trångboddhetens avskaffande
att göra. Något inflytande för de boende eller återflyttande till tidigare
miljöer fanns det inte möjlighet till (Egerö m. fl. 1965).

Ändrade förutsättningar för bostadsförnyelsen
Med de ökade rivningarna inleddes inom en professionell elit en
omvärdering av den äldre bebyggelsens estetiska värden. Samtidigt
utvecklades en bredare folklig kritik mot att välkända miljöer försvann,
boende tvingades flytta och trafiken, som började bli ett problem. Som
ett led i en allmän radikalisering, inspirerad av internationella rörelser
för ökat inflytande på lokal nivå, trädde kring 1968 aktionsgrupper och
”byalag” fram för att hindra rivningar och slå vakt om uppskattade
miljövärden. De boende fick nya egna talesmän, motiverade av ett
personligt engagemang i bostadsrelaterade frågor och fristående från
de etablerade organisationerna. Samtidigt med att motståndet mot
rivningarna i innerstäderna växte sig starkt inleddes även kritiken mot
Miljonprogrammets nybyggda förortsområden.

En ny situation förelåg alltså vid tillsättandet av Saneringsutredningen
1968. I utredningens första betänkande, som kom 1971, var det
övergripande målet att alla omoderna bostäder skulle vara moderniserade
till 1980. I tätorterna gällde det att i första hand ersätta det till stor del
förfallna och illa underhållna beståndet av omoderna flerbostadshus. De
dåliga bostadsförhållandena i dessa ansågs skärpa andra sociala problem
och försvåra lösningen av dem (SOU 1971:64:55).

Saneringsutredningen ledde 1973 till Bostadssaneringslagen. Allmänna
mål för saneringen uppställdes, kommunala bostadssanerings-
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program infördes och finansieringsmöjligheterna förbättrades för
ombyggnadsverksamheten. Lagen tillkom främst för att ge kommunerna
möjlighet att initiera upprustning av bostadslägenheter till en lägsta
godtagbar standard, ”LGS” (Proposition 1973:21, 1973:22).

Demokratikraven gör intryck på bostadspolitiken

Med betänkandet Solidarisk bostadspolitik (SOU 1974:17) som grund
framlades 1974 en omfattande proposition (1974:150). Ett
bostadsdepartement hade just inrättats och den nye bostadsministern
formulerade som ett viktigt mål utökad medbestämmanderätt för
hyresgäster, framför allt i frågor som rörde fastighetsförvaltning,
underhåll och modernisering. Inledningsavsnittet till propositionens text
om ”vidgad boendedemokrati” avslutades:
”Med hänsyn till bostadens grundläggande betydelse som livsmiljö för
individer och familjer är det otillfredsställande att brukaren av bostaden inte
skall kunna utöva något reellt inflytande på frågor som bestämmer
utformningen av denna miljö.” (Proposition 1974:150:351, min kursivering).

Bostadsministern uttalade vidare som sin mening att det från
bostadssocial utgångspunkt var nödvändigt att öka hyresgästernas
rättsliga och praktiska möjligheter att själva bestämma över sin lägenhet
och bostadens närmaste omgivning. I fråga vem som skulle utöva detta
inflytande när det gäller huset sett som helhet och omgivningen ansåg han
att bestämmanderätten måste tillkomma hyresgästerna som kollektiv. Mot
bakgrund av den organiserade hyresgäströrelsens redan etablerade
ställning inom lagstiftningen när det gällde hyressättningen gavs även
ansvaret för boendeinflytandet åt Hyresgästföreningen. Denna förutsattes
agera i samråd med de i det enskilda fallet närmast berörda hyresgästerna.
Hur detta samarbete skulle organiseras överlämnades åt organisationen att
bestämma. När det gäller den egna lägenheten ansåg ministern att
bestämmanderätten om möjligt i första hand borde tillkomma den enskilde
hyresgästen själv men att denne i vissa fall bara bor en kortare tid i lägen-
heten. Den enskilde hyresgästens intresse av att själv få låg hyra kunde
därför äventyra lägenhetens skick för kommande hyresgäster.
Hyresgästkollektivet i sin helhet hade däremot ett starkt intresse av att
bevara och kanske också höja lägenhetsbeståndets standard.
Bestämmanderätten måste därför utformas så att även de senare intressena
tillgodoses. Slutsatsen blev alltså att även i detta fall över-
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lämna inflytandet åt den organiserade hyresgäströrelsen (Proposition
1974:150:444–445).

Hyresgästföreningen gavs genom ändring av Bostadssaneringslagen
möjlighet att utöva inflytande i tre fall. Dels fick organisationen samma
rätt som kommunen tidigare givits att begära att Hyresnämnden ålägger
en fastighetsägare att rusta upp en lägenhet till lägsta godtagbara
standard, LGS (Proposition 1974:150:452). Vidare fick organisationen
rätt att motsätta sig att en fastighetsägare gör en byggnadslovspliktig
ombyggnad som går utöver LGS. Hyresgästorganisationen skall dock ta
hänsyn till de boende i allmänhet och inte enbart till dem som för tillfället
bor i den aktuella fastigheten. Fastighetsägaren kunde i detta fall vända
sig till Hyresnämnden som fick godkänna förändringen bara om det fanns
särskilda skäl. När det gäller ändringar som inte kräver byggnadslov fick
Hyresgästföreningen rätt att begära att Hyresnämnden förbjuder
åtgärderna, dock bara ”om det är uppenbart att åtgärden inte är påkallad
av boendehänsyn” (Proposition 1974:150:446–447).

Bostadsområdet blir bas för bostadssociala insatser
Mot bakgrund av kritiken av Miljonprogrammets bostadsmiljöer
lanserades även i proposition 1974:150 det första större statligt initierade
praktiska försöket till bostadsförnyelse med bostadsområdet i fokus.
Behovet av förbättringar ansågs särskilt framträdande i områden med
uthyrningssvårigheter. Därför infördes speciella statsbidrag till stöd för
miljöförbättrande åtgärder. Handläggningen kom att skötas av
Bostadsstyrelsens Boendemiljödelegation. Som ett led i arbetet på en
vidgad boendedemokrati skulle de boende beredas tillfälle att ta aktiv del
i planeringen och utformningen av åtgärderna. Stödformen varade med
olika huvudmän till 1986 då den ersattes av ett förnyelsebidrag
förbehållet vissa områden med särskilda problem (Proposition
1974:150:368–370, Schlyter 1985).

Parallellt med Boendemiljödelegationens arbete togs ytterligare ett
statligt initiativ med bostads socialt syfte och områdesinriktning.
Bostadssociala delegationen tillsattes 1975 för att studera de bakom-
liggande förhållanden som lett till de då aktuella uthyrningssvårigheterna
och vilka möjligheter som fanns att göra bostadsmiljön mera attraktiv. I
uppgiften ingick att initiera försöksverksamhet i ett antal kommuner där
dessas förvaltningar tillsammans med lokala fastighetsägare, olika
folkrörelser och berörda boende skulle delta. I direktiven understryks att
arbetet bör bedrivas i nära samråd med de boende och att det ankommer
på delegationen att finna former för
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detta samråd. Den erfarenhetsspridning som var avsedd blev dock mycket
begränsad. Man konstaterade dock nödvändigheten av att de boendes
inflytande över bostaden och dess närmiljö vidgades ytterligare. Detta sågs
dels som en grundläggande demokratisk rättighet, dels som ett medel att
nå gemenskap och sociala kontakter mellan de boende. Det stora värdet i
de av delegationen bekostade projektsekreterarnas insatser framhölls som
tecken på att stora personella resurser fortlöpande måste knytas till
områden med bostadssociala problem (SOU 1979:37).

Stadsförnyelsekommittén tillsattes 1979 för att behandla inriktning
och omfattning av en förbättringsverksamhet utvidgad från
bostadsförnyelse till förnyelse på stadsbygdsnivå. Förutom att till-
försäkra kommunerna lämpliga styrmedel skulle särskild uppmärksamhet
ägnas önskemålet att ge brukarna ett vidgat inflytande över och ansvar
för såväl planering som genomförande och förvaltning (SOU
1981:99:198). I sitt första delbetänkande framhåller kommittén att
perspektivet vidgats från frågor om hur den fysiska miljön ska kunna
förbättras till hur dessa förbättringar ska komma dem tillgodo som bäst
behöver dem. Man noterar härvid att det inte är självklart att insatser för
att bevara värdefulla stadsmiljöer och byggnader kommer dem som bor
där tillgodo utan att den dittillsvarande ombyggnadsverksamheten många
gånger tvärtom fått motsatt effekt (SOU 1981:99:57).

ROT-program - mot arbetslösheten
Stadsförnyelsekommitténs arbete kom att avbrytas i förtid när Soci-
aldemokraterna i och med regeringsskiftet 1982 avslutade de utred-
ningar och förslag inom bostadspolitiken som deras borgerliga före-
trädare hade på gång. I stället tillsattes bl.a. en särskild arbetsgrupp för
stadsförnyelsefrågor inom bostadsdepartementet. I anslutning till det
ekonomiska ”återkomstprogrammet” lade den 1983 ”som ett led i en
vidareutveckling av den sociala bostadspolitiken” fram bo-
stadsförbättringsprogrammet ”Bättre Bostäder. Ett tioårigt förnyelse-
och underhållsprogram”, även kallat ROT-programmet (Ds Bo
1983:2:1). Arbetsgruppens huvudsekreterare var densamme som tidigare
i kommittén. Den arbetsmarknadspolitiska kontexten och tidspressen
bidrog dock till att Stadsförnyelsekommittén koppling mellan
inflytandefrågor och fysisk förnyelse kom att tonas ner. In-
flytandefrågorna kom i stället för en tid att i ett annat utrednings-
sammanhang koncentreras på en nivå ovanför bostadsområdet, nämligen
kommundelsnämnder. Boendeservicedelegationens för-
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söksverksamhet 1985–1990 med stöd till lokalt samordnad boendeservice gav
dock värdefulla erfarenheter bl.a. i vissa av Miljonprogrammets storskaliga
bostadsområden (Ds 1990:87).

Efter tre år gjorde Bostadsstyrelsen en etapp-utvärdering av ROT-
programmets effekter. Denna ingick i en allmän översyn av
bostadspolitiken som resulterade i en proposition 1986. Bostadsministern
sammanfattade kritiken så att många ombyggnader varit alltför omfattande
och lett till alltför höga kostnader efter ombyggnad och att hyresgästernas
inflytande varit alltför begränsat. Därför föreslogs en skärpt tillämpning
av förutsättningarna för bostadslån. De boendes inflytande över
ombyggnader avsågs förstärkas genom att Hyresgästföreningens
bedömning av om en ombyggnad sker tillräckligt varsamt - det s.k.
varsamhetsintyget - skulle vara avgörande för länsbostadsnämndens
prövning av låneärendet. En sådan ordning förutsattes ge garantier för att
åtgärderna inte skulle bli onödigt omfattande (Proposition 1986/87:48:32).

Generalinventering av forskningsläget

Strax därpå inleddes inom Boverket en översyn av ombyggnadsregler och
finansiering med syfte att förenkla systemet och stimulera till ”ökad varsamhet
med hus och människor, större lokalt inflytande, fortsatt utveckling av
boinflytandet, och att fysiska åtgärder oftare kombineras med sociala
insatser”. En mycket ambitiös genomgång av den dittillsvarande forskningen
om bostads förnyelse genomfördes som uppdrag av en arbetsgrupp med kärna
inom BOOM-gruppen vid KTH under medverkan av ett tjugotal forskare
verksamma över hela landet. Deras samlade erfarenheter sammanfattas i en
rapport med rubriken Bättre bostadsförnyelse. En gemensam bedömning var
att de officiella målen om varsamhet, resurshushållning och boendeinflytande
hade haft svårt att slå igenom i praktiken. Stora statliga insatser hade satsats
på att förändra den fysiska miljön medan förbättrad förvaltning och direkt
arbete med och för de boende hade beviljats mycket begränsade resurser
(Vidén m. fl. 1990:7).

En analys av partsrelationerna vid bostadsförnyelse visade att fyra parter
generellt sett haft långt större inflytande både på processens utformning och
på den byggda och/eller sociala miljön än vad de övriga haft. Dessa starka
parter var ägare, förvaltare, långivare och ”byggare”. Deras föreställningar
var dessutom ofta grundade på nybyggnadstänkande och en syn på förnyelse
som tidsbegränsade engångsprojekt. De mindre inflytelserika parterna var
hyresgäster och hyresgästförening, service- och fritidsverksamma,
kommunen
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respektive ”allmänheten”. Författarna framhåller att den formella
förnyelseprocessen föreskriver ett delat inflytande mellan alla de angivna
parterna. En probleminventering visar hur de formella rättigheterna ofta
visar sig otillräckliga i det konkreta fallet. Några exempel: De boendes
representanter kommer sent in i processen då fastighetsägaren redan fattat
många principiella beslut och blir utsatta för tidspress som gör att de inte
hinner samråda med andra hyresgäster. Informationsmöten innebär en
enkelriktad kommunikation och felaktig information från
bostadsföretaget och dess konsulter medan de boendes protester uppfattats
som irrelevanta synpunkter. Hyresgästföreningens roll har ofta varit
tvetydig och organisationen har inte sällan ställt sig på motpartens sida i
förhållande till de närmast berörda boende (Vidén m. fl. 1990:10–13).

Exempel på goda förnyelseprocesser, där alla parter känt sig nöjda,
ges också i rapporten, t. ex. Gamla Elineberg i Helsingborg. Bo-
stadsföretaget och kontaktkommitt6n utvecklade nya former för samråd.
Den senare utvidgade sin arbetsgrupp att omfatta även oorganiserade
hyresgäster och en omröstning gjordes med deltagande av alla
kontraktsinnehavare för att få ett majoritetsbeslut för förnyelseförslaget
(Vidén m. fl. 1990:13, 65).

Arbetsgruppens slutsatser sammanfattas väl i avsnittens rubriker:
Kontinuerlig förnyelse, Varsamhet och resurshushållning, Stärkt
brukarinflytande, Ökat kommunalt ansvar samt Öppen samverkan mellan
parter (Vidén m. fl. 1990:20–25).

Nya möjligheter för reellt lokalt inflytande?
Forskargruppens rapport kom att utgöra underlag för ett förslag från
Boverket som låg färdigt strax före regeringsskiftet 1991. På grund av
nedläggningen av bostadsdepartementet och den Moderatledda
omorienteringen av bostadspolitiken blev det aldrig för e-mål för någon
proposition. I stället avskaffades bl. a. Bostadssaneringslagen och därmed
det underlag för lokalt samarbete i ombyggnadssituationer som den
representerade. Efter den socialdemokratiska återkomsten hade en
”återställare” länge väntats och trädde i kraft den 1 april 1997. För de
berörda boendes möjligheter till lokalt inflytande har förutsättningarna
därmed förbättrats - även i förhållande till Bostadssaneringslagen - i den
meningen att det nu är de boende själva som fått rätten att ta ställning till ett
ombyggnadsförslag. Det s.k. hyresgästvetot har förts in i hyreslagen knutet
till den enskilde hyresgästen. Om gemensamma utrymmen ska byggas om
måste en majoritet av de boende lämna sitt godkännande
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(Reinholdsson 1997). Här finns en potential till en ny bas för ett reellt
demokratiskt områdesinflytande där Hyresgästföreningen kan få en
stödjande roll i stället för den ställföreträdande funktion den haft i många
tidigare förnyelsesituationer. Den nya lagen gäller dock bara mer
omfattande ombyggnader och Hyresnämnden kan liksom tidigare gå på
fastighetsägarens linje om den bedömer att hyresvärdens intresse av en
rationell fastighetsförvaltning är större än ”det objektiva
hyresgästintresset”. Även om så inte sker finns en klar möjlighet att
Hyresgästföreningen genom sin representation i Hyresnämnden ändå får
sista ordet i händelse av oenighet med de direkt berörda boende.

Vad föreslår utredningen?

Kommittén ser som segregationens allvarligaste konsekvens att utsatta
människor tenderar att samlas i de minst attraktiva bostadsområdena. Den
uppfattar vidare att utvecklingen drabbat innevånarna i dessa s.k. utsatta
bostadsområden särskilt hårt, framför allt genom arbetslöshetens
utbredning och risk för permanentning och drar slutsatsen att polariseringen
vuxit mellan dessa grupper och befolkningen i mer resursstarka områden
(SOU 1996:156:28).

I betänkandet framställs boendesegregationen som ett komplext
samhällsfenomen som bara till en del kan förklaras av förhållanden på
bostadsmarknaden. Därför vill man angripa problemen på bred front med
samverkande insatser inom flera olika politikområden liksom på flera
samhällsnivåer. I nationell skala förordar man främst insatser till förmån för
en allmänt ökad sysselsättning, samtidigt som man söker förhindra att vissa
grupper utestängs från arbetsmarknaden. Huvudmedlet på den kommunala
nivån föreslås vara särskilda lokala utvecklingsprogram i utsatta
bostadsområden. Dessa ska genomföras av stat och kommun i en långsiktig
gemensam satsning och med delad finansiering varav bostadspolitiska
statsbidrag står för högst halva kostnaden. Också bostadsföretag och andra
lokala intressenter förväntas delta och bidra ekonomiskt. Därutöver för-
utsätts även andra sektorsorgan på nationell nivå sätta in resurser.
Kommunerna ska själva bedöma vilka områden som är i behov av förnyelse
(SOU 1996:156:28–30).

Syftet med utvecklingsarbetet anges vara att även landets mest utsatta
bostadsområden ska utvecklas så att människorna där ska kunna åtnjuta
en god boendemiljö. Kommunerna föreslås få en nyckelroll i en
sektorsövergripande samverkan mellan boende, bostads-
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företag, föreningar, organisationer och myndigheter med utgångspunkt från
att:

”De viktigaste aktörerna i ett utvecklingsarbete är de människor som bor och
verkar i de utsatta områdena. Utvecklingsprogrammen måste vara en produkt
av deras behov och önskemål. Utvecklingen måste komma underifrån och inte
planeras fram i traditionell mening.” (SOU 1996:156:29).

Utvecklingsprogrammen ska främst omfatta sociala åtgärder och riktas mot
människorna och boendemiljön i bred bemärkelse. För att komma i fråga för
stöd ska utvecklingsprogrammen uppfylla vissa angivna villkor. De boendes
delaktighet och inflytande anses vara av så central betydelse att det av
programmen bör framgå hur de lokala aktörerna avser att säkra ett sådant
inflytande (SOU 1996:156:30–31).

Kommittén föreslår att staten ska satsa 11,5 miljarder under åren 1998–
2010 på de lokala utvecklingsprogrammen. För ombyggnader föreslås
samtidigt ett separat stöd med investeringsbidrag på totalt 1 miljard per år,
dock inte som ett åtagande av samma långsiktiga karaktär som programmen.
Detta stöd utgår till särskilt prioriterade projekt, dit förbättringar i anslutning
till programmen såsom lokaler för föreningar och kulturaktiviteter räknas
(SOU 1996:156:31).

Lyhördhet krävs för att ta vara på möjligheterna!
Den historiska genomgången visar hur statliga utredningar och andra
dokument under ett par decennier framhållit den stora vikten av att
hyresgäster och andra boende får möjlighet att påverka sin närmaste
livsmiljö. Samtidigt har man hela tiden tvingats konstatera att detta
under föregående perioder inte lyckats i önskvärd utsträckning. Detta
gör det motiverat att inte ställa förhoppningarna alltför högt i det nu
aktuella fallet med lokala utvecklingsprogram, något som dock inte får
leda till att man kastar yxan i sjön och avstår från att försöka göra vad
som kan vara möjligt.

En grundläggande förklaring till att man tidigare inte lyckats står
att finna i det faktum att ett bostadsförnyelseprojekt inte startas i ett
intressemässigt tomrum. I stället berörs från allra första början en stor
mängd parter. Projekten utspelar sig i själva verket inom ramarna för
en situation präglad av etablerade maktförhållanden baserade på såväl
institutionella som materiella grunder (Källtorp 1989, Ericsson 1997).
Bland dessa utgör äganderätten och annan lagstift-
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ning liksom rutiner och vanor viktiga element. Exempelvis kan valet att göra
en insats på en viss plats, eller möjligheterna att få del av de pengar som
tillförs kommunen och det berörda bostadsområdet, ge effekter i form av
arbetstillfällen eller köpkraft för vissa specifika aktörer och möjligheter för
andra att realisera olika projekt. Andra parter kan å andra sidan bli negativt
berörda av olika konsekvenser som programmet medför. Olika existerande
maktkonstellationer kan påverkas av insatsen och nya kan uppstå just på
grund av denna. Ett jämnare fördelat inflytande förutsätter att de
institutionella eller materiella förhållandena på lokal och övergripande nivå
förändras. Så länge inte detta sker är det de lokala maktförhållandenas
existerande konstitution som sätter gränser.

Vilka förutsättningar skulle då bli förändrade om utredningens förslag går
igenom?
- Insatsernas skala i ekonomiska termer ökas starkt. Att satsa mycket pengar
på sociala åtgärder är något av ett trendbrott och får stöd av den refererade
forskningen. Som jämförelse kan dock nämnas att den fysiska
ombyggnaden av ett enda bostadsområde, Saltskog, under ROT-
programmet gick på närmare en halv miljard (Ericsson 1997:342). En
osäkerhetsfaktor är här om de kommuner med bostadsområden, som skulle
vara i största behov av stödet, kommer att ha råd att satsa sin föreskrivna
andel eller om det blir mer välbeställda kommuners innevånare som främst
drar nytta av de statliga medlen.
- Långsiktigheten i förslaget för tankarna till det i förhållande till sina mål
framgångsrika Miljonprogrammet. Man ska dock samtidigt ha i minnet att
ROT-programmets motsvarande långsiktiga satsning i praktiken avbröts
efter halva tiden.
- Den ovan nämnda förändringen i hyreslagen (Reinholdsson 1997) kan komma
att spela en positiv roll för genomförandet liksom även det exempel som utgörs
av försök som genomförts av bostadsföretaget Helsingborgshem i samarbete med
Hyresgästföreningen i Norra Skåne (Ivarsson & Lind 1994).
Dessa förändrade institutionella och materiella förhållanden kan bedömas
understödja möjligheterna för att ett lokalt utvecklingsarbete ska kunna bli
framgångsrikt. Därutöver finns det ett antal aspekter på genomförandet
som förtjänar att framhållas. Svårigheterna och möjligheterna att lyckas
uppnå de ställda målen kommer dock även att bli starkt avhängiga av hur
man kommer att hantera uppgiften att, i enlighet med det ovan citerade
stycket, göra de lokala utvecklingsprogrammens innehåll till en produkt av
behov och
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önskemål hos de människor som bor och arbetar i ett bostadsområde
(SOU 1996:156:29). Jag instämmer därför i utredningens uttalande att
kommunerna kommer att ha en nyckelroll för att inleda det lokala
utvecklingsarbetet och att den mest angelägna uppgiften för kommunerna
härvid är ”att finna formerna för att stödja utvecklingsprocesser som
växer fram från dem som bor och arbetar i området” (SOU 1996:156:29,
min kursivering). Jag ser nämligen som en avgörande förutsättning för
framgång i detta avseende att verksamheten inte kommer i gång fel från
början och tror att här har man formulerat grundbulten för huruvida
arbetet ska ha en chans att ta vara på de möjligheter som finns till en
”självbärande utvecklingsprocess” (SOU 1996:156:144).

Det förefaller mot denna bakgrund helt riktigt att, för stöd till en
verksamhet med den långsiktiga inriktning som förutsätts, inte omedelbart
kräva en fullständig ansökan där hela verksamheten beskrivs i detalj, utan
att som utredningen föreslår först anslå en mindre summa för inledande
sonderingar (SOU 1996:156:149–150). I stället för att ställa en grupp
boende och övriga möjliga aktörer inför perspektivet att det finns en
summa pengar att utnyttja för något gemensamt ändamål kan det ofta vara
mer givande att vara lyhörd för att knyta an till redan pågående
verksamheter med utvecklingspotential, som kan fäs att växa med rätt typ
av stöd. Samtidigt gäller det naturligtvis att undvika att upprätthålla
slentrianmässiga verksamheter som annars skulle gått i stå.

Som huvudansvarig för verksamheten är det ytterst viktigt att
kommunen utser handläggare med förutsättningar att känna igen och
kunna bedöma samt ”lotsa” fram initiativ från människor som inte har en
bakgrund som gör att de kan uttrycka sig i planerings-relevanta termer
eller har ett självförtroende som gör att man omedelbart lyssnar på dem.
Framför allt är det viktigt att dessa personer förmår urskilja de
möjligheter som den aktuella maktsituationen erbjuder utan att vara så
bundna av lojaliteter till andra verksamheter eller organisationer att det
skulle kunna påverka de ras bedömningar och handlande. Om den
delaktighet och det inflytande som framhålls som så väsentliga ska kunna
förverkligas krävs dessutom tid och pengar så att en öppen
samrådssituation kan skapas där de boende även kan få hjälp att artikulera
sig av experter efter eget val.

Om de ovan nämnda synpunkterna kunde beaktas vid den
kommande utformningen av stödformerna bedömer jag att man
kommit en bit på vägen mot de mål som utredningen ställer upp inom
det här berörda området.
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I samverkan mot segregation?
— en fråga om problem, organisering och
lokal demokrati

Nils Hertting & Per Strömblad

Ett samhällsproblem svårt att formulera

Att samhällets lotteri är orättvist vet vi sedan gammalt. Vissa vinner ofta.
Andra drar ständigt nitlotter. Svenska politiker och opinionsbildare har
emellertid funnit två, åtminstone delvis, nya anledningar till oro. För det första
har man noterat att de som drar nitlotter i samhället blir fler och fler. För det
andra finner man dem allt oftare i vissa specifika bostadsområden. I bekymrat
tonläge sammanför Bostadspolitiska kommittén dessa områden under
beteckningen ”utsatta bostadsområden”.1 Utifrån den problembild som målas
upp presenterar man också ett omfattande åtgärdsprogram. Vi riktar i denna
uppsats en kritisk blick mot kommitténs problemuppfattning såväl som mot
dess program. Vi ställer också frågan om den problemlösning som kommittén
förespråkar kan organiseras på ett sätt som tillgodoser de demokratiska värden
man vill värna.

Därmed tangeras också ett klassiskt tema; förutsättningarna att
förverkliga offentlig politik står i fokus. Liksom ofta annars gäller frågan
här hur problem i samhället på bästa sätt kan lösas. Det segregations-
problem kommittén diskuterar är emellertid inte ett problem. Vad man
egentligen syftar på är, som vi ska visa, en hel upp sättning sinsemellan
relaterade samhällsproblem. Som vi också ska visa är den strategi för att
hantera komplexa problem — som kommittén kan sägas ha upptäckt — inte
fulländad. Det är inte alls självklart hur denna görs förenlig med demokrati.
Hur problemlösningen

1 SOU 1996:156. Se särskilt s. 129 och s. 139ff. Fortsättningsvis refererar vi i texten
kort och gott till Bostadspolitiska kommittén som kommittén. I uppsatsen
koncentrerar vi oss helt på de diskussioner i betänkandet som rör fenomenet
boendesegregation. I förgrunden hamnar därmed kap. 4, men också i någon mån
kap. 10.
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en ska organiseras är en sak. I vilken mån högt skattade värden samtidigt kan
tillgodoses är en annan.

Från samhällsforskningen har vi lärt oss att saker och ting gärna går
snett, när offentliga program ska omsättas i praktisk handling.2 För att i
någon mån minska riskerna för detta har forskarna pekat på vikten av att bli
klar över vilket (eller vilka) problem programmen avser att lösa.3 I frånvaro
av dylika klargöranden har det ansetts vanskligt, såväl att föreslå åtgärder,
som att genomföra och utvärdera dem. Om diagnosen är diffus riskerar
behandlingen att bli därefter, har man varnat. Låt oss så börja med att titta
närmare på det samhällsproblem kommittén försöker ringa in.

Segregation som samhällsproblem

Själva begreppet segregation är inte komplicerat. I strikt mening är dess
definition inte heller särskilt kontroversiell. Boendesegregation råder i ett läge
då skilda befolkningsgrupper är ojämnt spridda över bostadsbeståndet i ett
visst geografiskt område.4 Då man undersöker den faktiskt rådande
segregationen utgår man vanligen från staden som geografisk enhet. En stad
är således segregerad i samma utsträckning som dess olika bostadsområden
befolkas av människor med skilda egenskaper.

Likt en magnet tenderar dock segregationsbegreppet att dra till sig
allehanda problembeskrivningar i den moderna välfärdsstaten. Så också i
kommitténs betänkande. Segregation blir närmast synonymt med det
ojämlika (och ofullkomliga) samhällets samtliga negativa konsekvenser.
Säger man segregation säger man i samma andetag numera arbetslöshet,
bidragsberoende, dålig hälsa, hyreskaserner, otrygg miljö, politisk apati,
rasism, ungdomsbrottslighet och vandalisering. Utifrån detta ter det sig
självklart att segregation

2 Detta brukar man hänvisa till som ”implementeringsproblemet”. Två amerikanska
statsvetare, Pressman och Wildavsky, satte i ett banbrytande verk fingret på detta
problem (1973).
Se t. ex. Mazmanian & Sabatier 1989.
3 Jfr. Hjärne 1991. Det bör nämnas att segregationsbegreppet också kan användas för
att karaktärisera andra sfärer i samhället än boende. Man kan exempelvis tänka sig
att arbetsmarknaden (eller en del av denna) är segregerad med avseende på kön. Här
använder vi dock termerna segregation och boendesegregation synonymt.
4 Jfr. här förslagen på vad lokala utvecklingsprogram skulle kunna innefatta i kommitténs
betänkande. SOU 1996:156, s. 154f.
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uppfattas som ett problem i samhället. Den som hävdar att boende-
segregationen måste motverkas blir inte ifrågasatt. Åtgärder måste till. Men
vad som ska åtgärdas är i detta fall allt annat än uppenbart.

Utsatta människor och utsatta områden

Människorna bakom den statistik som beskriver så kallade utsatta
bostadsområden låter sig karaktäriseras i nedstämda, men vid det här laget
tämligen välbekanta ordalag: De har lägre utbildning. De är oftare (och längre)
arbetslösa. De har vanligen sämre hälsa. De tvingas gång på gång försörja sig
via socialförsäkringssystemet. De behärskar inte sällan svenska språket dåligt
och så vidare. Man inser utan svårighet hur egenskaper som dessa kan
försämra en individs livsvillkor; hon eller han löper helt enkelt större risk att
hamna i en svagare position i samhället.

De ”utsatta bostadsområdena” är inte utsatta i så måtto att deras läge skulle
vara särskilt ogynnsamt. Den kritiska faktorn i sammanhanget är just
invånarnas egenskaper. Med kommitténs utgångspunkt blir områdena utsatta
till den grad individerna som befolkar dem själva är utsatta.6 ”I vissa områden
uppgick invandrarnas andel till dryga 90 %”, skriver kommitt61.7 Men, frågar
sig någon, varför ska det självklart uppfattas som ett problem att det bor många
invandrare i ett visst bostadsområde? Upplysningar som dessa slungas lätt i
väg utan djupare analyser av vari problemen består. I syfte att illustrera
situationens allvar skriver kommittén vidare:

Under budgetåret 1995/96 har åtta kommuner i storstadsområdena be-
viljats medel för särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden. ...
I de åtta kommunerna fanns totalt 400 000 personer bosatta i utsatta
bostadsområden. Genom att områdena hade en ovanligt hög andel barn
och ungdomar, var de också uppväxtmiljö för minst 120 000
människor.8

6 Det vill säga att de tenderar att uppvisa egenskaper av ovan nyss nämnda slag.
De är utsatta i den meningen att de har en låg andel resurser av det slag som
värderas högt i det omgivande samhället.
7 SOU 1996:156, s. 139. Samtidigt betonar kommittén annorstädes att utsatta
områden absolut inte handlar endast om invandrartäta områden;
segregationsfrågan som sådan är enligt kommittén inte invandrarpolitisk: "Vi vill
betona behovet av en mera generell ansats som riktar sig till alla utsatta
bostadsområden och utgör en del av en mer sammanhållen politik mot
segregationen." (s. 32).
8 SOU 1996:156, s. 140.
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Ställd inför detta konstaterande frågar sig den som inte tagit till sig
utredningens utgångspunkt: Vad är det egentligen som de 120 000 barnen
har att frukta? Ett konkret svar på denna fråga har aldrig formulerats, men
utan tvivel leder den geografiska koncentrationen av människor som i social
bemärkelse är utsatta till oro — för kommittén såväl som för politiker och
andra opinionsbildare.9

Att beskriva segregation och att klarlägga dess konsekvenser

Segregationen utgör en hotbild i samhället — en ”tickande bomb”.10 Likväl
kvarstår frågan om hur själva hotbilden ska konkretiseras. Segregation är
endast ett social-geografiskt begrepp; ingen förklaring. Vi vet ännu inte hur
vi ska förstå segregationens destruktiva mekanismer — i den utsträckning
dessa överhuvudtaget är möjliga att spåra.

Diskussionen om boendesegregation lider ofta av det glapp som kan
observeras mellan beskrivning och konsekvens. Att beskriva den faktiska
segregationen är sällan problematiskt. Med befolkningsstatistikens hjälp
kan vi åskådliggöra hur bostadsområden socialt sett skiljer sig ifrån
varandra. Exempel på hur den rådande segregationen rent statistiskt kan
beskrivas konstruerar man lätt: Vi noterar att det är större chans att finna
arbetslösa i de områden som betecknas som utsatta. Vi noterar också att den
genomsnittliga utbildningsnivån är betydligt högre i de villaområden som
bebos av en jämförelsevis välbärgad medelklass.

Att precisera segregationens konsekvenser är emellertid betydligt
svårare. Det är ingalunda självklart vilka effekter segregationen som sådan
har, eller hur dessa ska värderas. Den dominerande uppfattningen är förstås
att effekterna är negativa. Om det också skulle finnas positiva effekter
föreställer man sig i alla händelser nettoeffekten som negativ. Annars ter det
sig märkligt att, såsom kommittén, identifiera segregationen som ett
samhällsproblem.11

Svårigheten att skilja på beskrivning och konsekvens avspeglar sig i flera av
kommitténs skrivningar. Ett exempel: ”Segregationens

9 Problembeskrivningar av det slag vi nämner här är inte exklusiva för
Bostadspolitiska kommittén. I såväl tidigare statliga utredningar (se exem-
pelvis SOU 1996:48, SOU 1996:54 och SOU 1996:55) som i massmediedebatt
(se exempelvis Svenska Dagbladet 1996-04-11 och Dagens Nyheter 1996-09-
20) finner man liknande exempel.
10 Jfr. Mörck 1995.
11 SOU 1996:156, s. 143.
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allvarligaste konsekvens är att människor med de minst fördelaktiga
ekonomiska, sociala och politiska förutsättningarna tenderar att samlas i de
minst attraktiva bostadsområdena.”12 Detta är visserligen ett resultat av att
människor i samhället segregeras, men konsekvenserna av denna segregation
är oklara. Få människor, föreställer vi oss, vill bo i oattraktiva bostadsområden
överhuvudtaget. Den milt sagt provocerande frågan är här snarast om dessa
områden blir mer attraktiva om dess nuvarande invånare sprids ut? Och
ytterst: Får individerna i fråga bättre förutsättningar i samhället om de i stället
bor någon annanstans?

Segregationens egentliga konsekvenser är således inte klarlagda. Den
brokiga problembilden av hög och permanent arbetslöshet,
invandrargruppers svårigheter att bli integrerade i samhället, anonymitet
och brist på sociala kontakter i storstäderna är en sak. En annan sak är den
underliggande misstanken om att problemen förvärras — om inte annat på
grund av att de ”syns mer” — när de som missgynnas i det samhälleliga
lotteriet bor i samma område. Varken svensk eller internationell forskning
inom området kan dessvärre ge oss besked härvidlag.” Huruvida problemen
skulle multiplicera sig själva i vissa sociala miljöer — mer precist de
miljöer som kommittén kallar utsatta områden — är ännu så länge en öppen
fråga. Det är så att säga inte säkert att en individ får färre erbjudanden om
arbete bara för att hon eller han bor i närheten av andra arbetslösa. Betydligt
mer forskning behövs innan frågor av detta intrikata slag kan besvaras.

12SOU 1996:156, s. 28; jfr. också s. 139ff.
13I USA har sociologerna sedan länge studerat innerstädernas svarta ghetton. I
samband med detta har man ställt frågor om de sociala strukturernas betydelse i
sådana områden och formulerat hypoteser om problemförstärkande mekanismer (jfr.
Wilson 1987; Wilson 1991). Franska forskare har pekat på möjligheten att
stigmatiseringen av vissa områden — i massmedia eller i folkmun — kan influera
invånarnas självbild, något som i förlängningen förstås kan tänkas få negativa
konsekvenser (jfr. Wacquant 1993). Forskning av detta slag är dessvärre
svårhanterlig. Även om man tycker sig kunna se samband mellan människors attityder
(i vid mening) och deras bostadsmiljö, är det mycket svårt att kontrollera för andra
faktorer som kan ha betydelse (jfr. Alpheis 1988, Friedrichs 1996). Bortsett från dessa
rent metodologiska aspekter är det tänkbart att ett lands övergripande välfärdssystem
påverkar den grad till vilken den sociala miljön kan få genomslag. Vilken roll, frågar
man sig, spelar exempelvis den svenska välfärdsstatens ambitionsnivå, då
amerikanska innerstadsghetton jämförs med svenska förortsområden?
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Som framgått är det tveksamt om det är boendesegregationen som sådan
kommittén vill komma åt. Ur betänkandet framträder snarare en hel säck
med var för sig komplexa samhällsproblem — problem som i hög grad
dessutom är relaterade till varandra. Det är mycket osäkert om dessa
problem kan lösas genom att människor med skilda egenskaper sprider sig
jämnare över staden, så att segregationen därigenom minskar. Detta tror nog
inte heller kommittémål. Däremot ser den boendesegregation som en
lämplig rubricering för den problemsäck man vill ta itu med — något som
tvivelsutan riskerar att leda tankarna fel. De problem man identifierat låter
sig svårligen formuleras i en enda rubrik.

Segregationen kan säkerligen minska utan att man löser de problem som
kommittén, och många andra, förknippar den med.

En entydig och klar problemuppfattning lyser således med sin frånvaro.
Som redan nämnts har förutsättningarna att under sådana omständigheter
realisera politiska intentioner traditionellt ansetts starkt begränsade.
Loppet behöver dock inte vara kört. Modern teori kring hur politiska
program kan genomföras skänker nytt ljus över den
problemlösningsstrategi som kommittén förespråkar. I nästa avsnitt
vänder vi blickarna mot sådan teori.

Samverkan kring det svårformulerade
Statens logik är ofta hierarkins — hur otidsenligt det än må uppfattas bland
organisationstrendernas riddare, och bland konsulter. Detta innebär inte att
vi förbiser företeelser som resultatstyrningens utbredning och det offentligas
tilltagande sektorisering. Tvärtom. Allt får plats i ett hierarkiskt tanke- och
organiseringssystem. Skolsektorn, till exempel, kan vi förstå som en
hierarki, upprätthållen med såväl regleringar som ekonomiska styrmedel.
Detta utesluter inte att myndigheter och olika förvaltningsenheter inom
denna sektor kan verka tämligen självständigt.

Närmast diskuterar vi förutsättningar för olika slag av organiserad
problemlösning. I ljuset av detta beskriver vi den strategi kommittén implicit
förslår och dess bakomliggande logik. Vi visar hur samverkan mellan
myndigheter och andra organisationer visserligen kan bli ett instrument i
bostadspolitikens tjänst, men också att detta ställer sina speciella krav på
ledarskap.
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Hierarki som oklok strategi

Nyckeln till hierarkins förmåga att lösa problem heter tydlighet. Det problem
man vill angripa måste gå att sönderdela. Som organiseringsprincip står
nämligen hierarkin och faller med möjligheten att identifiera från varandra väl
åtskilda delproblem.14 Saknas dessa förutsättningar försvåras möjligheterna att
separera underlydande organs verksamheter. Den som är satt att kontrollera
kan då inte fullgöra sin uppgift. Hon eller han får svårt att urskilja vem som
agerar som ledningen planerat och vem som inte gör det.

Väl åtskilda delproblem är dock i det moderna samhället ofta blott en
önskedröm. Ovan lanserade vi tanken att diskussionen kring
boendesegregation i själva verket handlar om en säck av mer eller mindre
relaterade problem. Administrationslärans anfader Herbert Simon skulle
säkert hävda att vi i detta fall saknar kunskap om ”komplexitetens arkitektur
”15.

Att begagna sig av hierarkins organiseringsprincip är därför inte alltid en
klok strategi — inte när svårformulerade problem av det slag som diskuteras
här ska åtgärdas. Mer eller mindre medvetet tycks också kommittén ha dragit
denna slutsats. I stället för byggandet av ett ”anti-segregationsverk” (eller
”integrationsverk”) och stiftandet av en ”integrationslag” efterlyser kommittén
tvärsektoriella projekt. Nyckelordet blir samverkan. Organisation läggs till
organisation snarare än paragraf till paragraf. I princip förväntas
välfärdsstatens samtliga förvaltningar räcka varandra handen till fullgörande.
Så är kommitténs strategi för att realisera ambitiösa om än diffusa mål-
sättningar. Bostadspolitiska insatser efterfrågas vid sidan om arbetsmarknads-
, ungdoms-, utbildnings-, jämställdhets- och näringspolitiska; därtill
medverkan av bostadsföretag, ideella föreningar och ”enskilda
arbetsgivare”.16

Samverkan bortom hierarkin
Att kommittén inte tror på hierarki säger emellertid inget om vad den faktiskt
tror på. Också tvärsektoriell samverkan måste ha en

14 Simon 1962; jfr. Scharpf 1994.
15 Simon 1962.
16 SOU 1996:156, s. 142.
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grund; den springer knappast ur kommitténs blotta önskan. Här finns
åtminstone ett par försvårande omständigheter.17

Från teorin lär vi oss att samarbete mellan rationella aktörer lättare kommer
till stånd om de har gemensamma intressen.18 Mellan de aktörer som figurerar
i kommitténs betänkande måste man dock anstränga sig för att finna naturliga
intressegemenskaper. Det lokala bostadsföretaget, föreställer man sig, drivs i
hög grad av andra intressen än socialtjänsten, planeringskontoret,
arbetsförmedlingen och hyresgästföreningen. Vidare underlättar
managementtrenden inom offentliga sektorn knappast situationen: I
resultatstyrningens tidevarv har offentliga organisationer (på olika nivåer)
ansvar för att uppnå alltmer preciserade mål.19 På tvärs mot samverkanstanken
skulle man kunna befara att ”resultatstyrningsfilosofin” uppmanar till snävt
bevakande av inomorganisatoriska intressen.

Inte heller kan man förlita sig på gemensamma normer som grund för
tvärsektoriell samverkan. Grundläggande värderingar och gemensam
problemsyn är sannolikt starkare inom enskilda förvaltningsorgan, bolag eller
ideella organisationer än mellan dem; längs med professionella kulturer och
politiska sektorer snarare än tvärs genom dem. Den samverkan kommittén
önskar försvåras därigenom såväl av antalet aktualiserade politikområden i
sig, som av de skilda normer och kulturer vi möter inom dessa.

Policynätverk och beroenderelationer
Denna pessimism till trots vet vi att samverkan tvärs hierarkiska strukturer,
intressesfärer och skilda problemuppfattningar uppstår och består. Nätverk av
kring komplexa samhällsproblem samverkande förvaltningsorgan har sedan
länge uppmärksammats.20 Frågan är emellertid hur och varför denna
samverkan tvärs hierarkier och

17 För likartade resonemang om betingelserna för samverkan i offentlig förvaltning, se t. ex.
Hanf & O'Toole 1992.
18 Ostrom 1990, s. 90. I den s.k. collective action-litteraturen påvisas emellertid att samverkan
egentligen aldrig kan tas för given — delade intressen till trots. Se t. ex. ibid, kap. 1.
19 Vilket för övrigt kan sägas ligga helt i linje med framträdande implementeringsforskares
mer eller mindre explicita rekommendationer. Se t. ex. Mazmanian & Sabatier 1989. Färska
studier av ideella organisationer tyder på att också dessa snävat in sina målsättningar och sitt
engagemang. Se Selle & Øymyr 1995, s. 238ff.
20 Idag är också forskningslitteraturen i ämnet ansenlig till sin omfattning. Se här
temanummer i European Journal of Political Research vol. 21, 1992.
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organisationskulturer kan uppstå? Ett svar skulle ge kommittén vägledning
i jakten på lokal samverkan.

I litteraturen om så kallade policynätverk finner vi hypotesen att
samverkan skapas och upprätthålls av beroenderelationer mellan organ som
bearbetar ett visst samhällsproblem.21 Samverkan växer fram mellan
organisationer som är (upplever sig vara) beroende av varandra när de var
och en ska hantera delar av större problemkomplex — som till exempel
utflyttning från glesbygden, ungdomsbrottslighet eller skogsförsurning.
Tvärorganisatoriska projekt behöver därmed inte stå och falla med
gemensamma intressen eller gemensamma normer.

Dock vore det naivt att tro att vi därmed kan luta oss tillbaks och sätta
punkt. Låt vara teoretiskt möjlig, samverkan grundad i beroenderelationer
trollas inte fram ur hatten. En osäkerhetsfaktor finns alltid. Det är inte
självskrivet vem man är beroende av och på vilket sätt. Detta är exempel på
omständigheter som försvårar samverkan; i synnerhet i ett känsligt
inledningsskede.22 Kort sagt, det är allt annat än självklart att den typ av
samarbete kommittén efterlyser uppstår spontant. Processen behöver hjälp på
traven.

Att upptäcka policynätverk som instrument
Ett av de mer iögonfallande förslagen i kommitténs betänkande är att staten
under en tioårsperiod ska satsa ett tiotal miljarder kronor på så kallade lokala
utvecklingsprogram. Detta offentliga initiativ, tänker man sig, kommer att
göra de ”utsatta områdena” mindre utsatta. Långsiktighet betonas, liksom
vikten av sektorsövergripande samverkan. Förslaget kan därigenom förstås
som ett försök att bygga upp, styra och utnyttja lokala problemlösande
nätverk. I denna mening har kommittén upptäckt policynätverk som ett
instrument i den offentliga politikens tjänst.

Genom att tillhandahålla ekonomiska resurser skapas incitament för
kommunala förvaltningar, bostadsföretag med flera att tillsammans vidta
åtgärder i de så kallade utsatta bostadsområdena. Erfarenheter från projekt av
detta slag säger oss emellertid att ekonomiska incitament är otillräckliga för
att etablera långsiktig samverkan.

21 Se här Scharpf 1994, s. 41ff. Jfr. Hanf & O"Toole 1992.
22 Jfr. Ostrom 1990.
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Inte sällan dör samverkansprojekten i samma stund som den tilldelade
pengapåsen är tom.23

Sådana resultat kan möjligen undvikas med ett instrumentellt
förhållande till nätverk också i en mer kvalificerad mening. Nätverket har
en egen logik (en annan än hierarkins) som kan utnyttjas i syfte att
realisera politiska intentioner. Det kan kort sagt bli ett redskap i den
styrandes tjänst. Detta fordrar dock att nätverk betraktas som en faktiskt
existerande organiseringsprincip, där ömsesidiga beroenderelationer
utgör grunden för icke-hierarkisk koordinering. För nätverksledaren
handlar det då om att förhålla sig strategiskt till dessa beroenderelationer.
Ett dylikt ledarskap ställer andra krav än de som hierarkins ledare måste
uppfylla. Snarare än position och formella maktresurser fordrar ledning
av nätverk i första hand förhandlingsförmåga och fingertoppskänsla.
Nätverksledaren blir mer av katalysator än kontrollör.

Väl värt att notera är att framgångsrik nätverksstyrning inte ställer
några direkta krav på ”gemensamma mål och gemensamma prio-
riteringar” av det slag kommittén anser nödvändiga.24 Empirisk forskning
visar tvärtom att oklarhet om projektens egentliga mål kan främja
framväxten av samverkan.25 Fler aktörer kan involveras, samtidigt som
förhandlingar dem emellan underlättas, om projektets övergripande
målsättningar inte är alltför precisa. För lokala utvecklingsprogram och
tvärsektoriellt ledarskap kan paradoxalt nog brist på klarhet och precision
på så vis bli en tillgång.

Låt oss så, i ljuset av de perspektiv som lyfts fram, kritiskt reflektera över
den problemlösningsstrategi kommittén indirekt förespråkar. Allra först dock
en summering.

En lösning lätt att formulera
Kommittén beskriver den svenska verkligheten som hemsökt av ett
segregationsproblem. Som vi sett är det emellertid en brokig problembild som
framträder när detta samhällsproblem ska konkretiseras. Boendesegregationen
bör i sammanhanget snarare ses som en förstoringslins än en lämplig
problemrubricering. Den hjälper oss

23 För en aktuell sammanfattning av erfarenheterna från förnyelseprojekt i
bostadsområden, se t. ex. Berggren et. al. 1996.
24 SOU 1996:156, s. 143.
25 Sahlin-Andersson (1989) beskriver hur inter-organisatorisk samverkan kan
underlättas genom ”att samlas kring det oklara” (kap. 4).

152



I SAMVERKAN MOT SEGREGATION?

att se vissa problem tydligare (då de arbetslösa bidragsberoende in-
vandrarna bor på samma ställe) — men segregationen som sådan kan inte
med självklar automatik anklagas för att vara problemens orsak.
Kommittén förefaller snarast vara ställd inför en problemsäck — en säck
med ett flytande innehåll av sinsemellan relaterade samhällsproblem.

Samhällsforskarna har traditionellt pekat på faran med att stats-
makterna i en dylik situation börjar ”lösa fel problem”; att åtgärder
formuleras utifrån en grumlig uppfattning om vad dessa ska syfta till och
att de verkställs i frånvaro av klara tankar om i vilka trådar man bör dra.
Riskerna för detta torde här vara avsevärda, kan man tycka, med
problemsäckens volym i åtanke. Som framgått skulle dock lokala nätverk
i arbete kunna hantera problemsäckens flytande innehåll. De ”lokala
utvecklingsprogrammen” kan tolkas som en storstilad plan att odla fram
policynätverk i varje kommun som, inom sina gränser, finner utsatta
bostadsområden.

Givet att det som ska lösas inte är ett (segregations)problem, utan ett
stort antal till varandra länkade problem, är denna strategi av allt att döma
förnuftig. Ett förvaltningsorgan kan inte bemästra allt själv; de
förvaltningsorgan som kommer i fråga måste söka hjälp och information
hos varandra — och dessutom hos andra: bostadsbolag, föreningar med
flera. I princip är ”lösningen” som sådan lätt att formulera: Med så många
som möjligt delaktiga i problemlösandet kan så många idéer och så
mycket kompetens som möjligt tas till vara. Eller kortare: Låt tusen
blommor blomma.

Tillbaks i en klassisk motsättning
Så långt synes allt väl. Lösningen behöver emellertid inte vara fulländad.
Då offentlig politik ska förverkligas finns många värden att tillgodose. Om,
och i så fall hur, dessa värden låter sig förenas förblir en öppen fråga;
motsättningar mellan värden tar sig olika uttryck från gång till annan. I
detta fall kan vi spåra en möjlig konflikt mellan den effektiva
organiseringen och de berörda människornas inflytande. Här finns vid
närmare anblick en klassisk motsättning, den mellan byråkrati och
demokrati.

Det lokala samarbete som kommittén efterlyser måste hållas vid liv.
Även framplanerade nätverk måste styras och upprätthållas. Detta fordrar
ett flexibelt och lokalt baserat ledarskap.26 Av central betydelse är därför
den avlönade eldsjälen — eller ”fixaren”, som

26 Jfr. Mandell 1994, s. 104.
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teorins benämning på vederbörande lyder.27 Hon eller han är nödvändig när
skrivbordsprogram ska omvandlas till reella utvecklingsprogram —
program som realiseras tvärs formella organisations- och
myndighetsstrukturer.

Man ser framför sig en person, men vi kan också tänka oss fixaren
som en väl avgränsad projektledningsgrupp eller liknande. Fixarens
”utseende” är inte det viktiga; däremot är dennes roll ytterst
betydelsefull. Fixarens uppgift är att styra och att upprätthålla nätverk —
sådana som kommittén önskar se på lokal nivå. Hon eller han för samman
socialtjänsten med bostadsbolaget och hyresgästföreningen med
kvarterspolisen. Med stöd i utbildningsinsatser och informations-
spridning förmedlas projektets betydelse för berörda organ. Och inte
minst med hjälp av ”prat” hanteras den viktiga aspekt av
nätverksstyrningen som förefaller ha undgått kommittén: att i strategiskt
syfte utnyttja aktörernas beroendeförhållande — det verkliga eller det
upplevda. Fixaren blir den katalysator som måste till för att nätverken på
lokal nivå ska nå framgångar och överleva motgångar — också över tid.

Byråkratin blir som synes smidig. I en komplex omgivning effek-
tiviseras problemlösningen då fixaren kan manövrera fritt mellan olika
intressen. Fixaren verkar öppet, men det är hon eller han som
självständigt måste få fatta besluten om hur aktörerna ska lockas till
samverkan. Detta ligger i själva organiseringsprincipens natur. Nät-
verksstyrningens ledarskap fordrar med nödvändighet stor hand-
lingsfrihet och få proceduriella restriktioner. I annat fall kan fixaren
inte fylla den funktion teorin stipulerar.

Denna aspekt av problemlösningens organisering tvingar fram nya
överväganden. En smidigt agerande och strategiskt orienterad
projektledning förutsätter betydande självständighet. Men det projekt
som gör anspråk på att bäras av höga demokratiska principer kan
knappast garantera denna självständighet. Det ligger en svårighet i att
förena effektiv styrning med de mångas medverkan.

Byråkrati synes stå mot demokrati — också när det gäller lokala
utvecklingsprogram. Det finns en reellt existerande målkonflikt i
kommitténs betänkande. Konkret gäller detta de boendes delaktighet i,
och inflytande över, de mått och steg som vidtas inom projektens
ramar. Kommittén skriver: ”Utvecklingsprogrammen måste klart
framstå som resultatet av en demokratisk process där så många

27 Jfr. Hanf & O'Toole 1992, s. 172.
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som möjligt av de boende varit engagerade”.28 Demokratiskt deltagande
förefaller så vara ett överordnat krav. Någon motsättning mellan detta krav
och den problemlösningsstrategi för vilken man pläderar föresvävar
däremot inte kommittén.

Kommittén blir i själva verket fånge i sin egen semantiska fälla. Genom
att envist upprepa positivt laddade termer som ”samverkan” och
”helhetssyn” tror man sig samtidigt ha förenat effektiv problemlösning med
folkligt deltagande. Demokrati på lokal nivå — i form av de boendes
inflytande över utvecklingsprogrammet — blir ett bland många mål som
kommittén vill realisera. Samverkan mellan förvaltningsorgan är emellertid
inte samma sak som samverkan mellan människor. Även om det ena
naturligtvis inte behöver utesluta det andra finns ingen självklar koppling
mellan framgångsrik byråkratisk samverkan och folkligt engagemang.
Tvärtom, finns det skäl att anta. Sannolikt är det så att den effektivitet som
policynätverket kan erbjuda snarare hämmas av genuint demokratiska proce-
durer. Inte minst på grund av att sådana tar tid.29 Än viktigare dock: det
framgångsrika nätverket förutsätter en fixare med fria händer —inte en av
folket fjättrad ordförande.

Att välja värden
Då svårformulerade samhällsproblem ska angripas aviserar samhälls-
vetenskaplig teori en möjlig metod. Lokala nätverk kan utnyttjas som
instrument för problemlösning på ett sätt som traditionellt förbisetts.
Instrumentet kan dessvärre inte hantera den problem-tyngda välfärdsstatens
samtliga tonarter. Det löser inte alla problem, inte heller hjälper det oss att
tillgodose alla värden. Att förverkliga offentlig politik handlar alltjämt om att
välja. Så också för kommit-

Ett lokalt utvecklingsprogram som prioriterar demokrati framför
effektivitet går sannolikt miste om den flexible fixarens förmåga att få
förvaltningar att samverka. Å andra sidan finns det risker med att låta en
professionell eldsjäl hållas. Den smidige byråkraten är inte självklart den
demokratiske garanten. Med siktet inställt på hur problemlösning ska
organiseras hamnar vi måhända i garnet på ett

28 SOU 1996:156, s. 151.
29 Jfr. kommitténs slutsats att "ett utvecklingsprogram som är resultatet av en
demokratisk process är avsevärt mera tidsödande än ett vanligt projektarbete." SOU
1996:156, s. 149.
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nytt slags expertstyre, en ny slags teknokrati — de professionella eldsjälarnas
teknokrati.
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Hjälper vi dem som behöver hjälp?

Ingrid Sahlin

Inledning
Min första läsning av Bostadspolitiska utredningens slutbetänkande,
”Bostadspolitik 2000 — från produktions- till boendepolitik” efterlämnade
några intryck, som dessvärre visade sig bestå även efter en mer noggrann
genomläsning.

Det första är att utredningen är starkt styrd av statsfinansiella
intressen, vilket gör den cyniskt nonchalant inför andra konsekvenser av
samhällsutvecklingen och de egna förslagen än just hur mycket staten
kan spara. Undertiteln är därför vilseledande: det handlar knappast om
en boendepolitik, snarare om finanspolitik.

Det andra är en markerad ovilja att använda lagstiftning och regle-
ring, även om det vore gratis för staten, för att påverka fastighetsägare
eller maktbalansen mellan dem och deras hyresgäster/bostadssökande.
Där kommittén ändå inser att affärsintressen kolliderar med
samhällsintressen förlitar den sig på att önskade mål skall nås genom
”frivillig samverkan”. Men kombinationen av statligt sparande och
frånvaro av reglering blir inte en ny bostadspolitik, utan ingen
bostadspolitik alls.

Det tredje intrycket är avsaknaden av analys av förslagens kon-
sekvenser för bostadsmarknadens så att säga mänskliga element, såsom
olika kategorier av hyresgäster och bostadslösa. Det finns ett vagt och
till intet förpliktande tal om ”svaga” grupper, som behandlas som ett
slags störande inslag på marknaden, och som mer eller mindre
ovidkommande för bostadspolitiken. Därför är titeln på det här
avsnittet egentligen vilseledande. Genom denna utrednings förslag får
ingen hjälp som behöver hjälp — däremot förvärras deras situation
genom en kombination av brutala nedskärningar och avveckling av
traditionella bostads- och socialpolitiska skyddsinstitut.
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I de fall utredningen medger problem eller oroväckande tendenser låter
den inte detta påverka förslagen, och den ger inte heller några bärande motiv
för att undvika att föreslå lösningar utan nöjer sig med förhoppningar om
och uppmuntran till lokala lösningar i samverkan, vilket ibland provocerar
läsaren.

Mitt inlägg är uppdelat i tre delar. De berör konsekvenserna för bostadslösa
och låginkomsttagare av utredningens förslag beträffande boendets kostnader,
segregationen, respektive fördelningen av bostäder. Dessa politikområden har ett
självklart samband som dessvärre inte framträder i slutbetänkandet.

Boendekostnader
När utredningen deklarerar att den med sina förslag ”skapat det utrymme
som erfordras för en långsiktigt stabil och social bostadspolitik” (s. 91) är
det svårt att förstå vad ”social bostadspolitik” skall betyda. Att avveckla
bostadssubventionerna på tio år och till och med göra bostadsmarknaden till
en inkomstkälla för staten är ett projekt som bara är möjligt genom att
motsvarande utgifter övervältras på befolkningen. Den kraftiga
reduceringen av bostadsbidragen innebär dessutom att just låginkomst-
tagare som hyr sina bostäder drabbas hårdast.

Takten i nedskärningarna är hårresande hög och beskrivs ömsom som
”automatisk” på grund av tidigare beslut (s. 84), ömsom som en avsiktlig strategi:

”Vi visar också att 18 miljarder kronor kommer att dras in från bo-
stadssektorn från år 1996 till 1998. Denna förändring är naturligtvis en
viktig del i det av Riksdagen antagna programmet för sanering av statens
budget. Från år 1998 till år 2005 kommer nettoutgifterna för bo-
stadssektorn att minska med ytterligare 17 miljarder kronor. Detta senare
år är utgiftsområdet helt finansierat.” (s. 90 f.)

Helt oavsett ”skuldfrågan” saknas här en analys av vilka konsekvenser
denna radikala sparpolitik får för dem med låga eller inga inkomster
och för dem som inte har bostad.

Bostadsbidragen
Enligt Bostadspolitiska utredningen är den enda nödvändiga sub-
ventionen i framtiden (utom villaägarnas ränteavdrag) ett investe-
ringsbidrag på 10 procent av kostnaderna för nyproduktionen. Jämfört
med nuvarande räntebidrag beräknas enbart detta system öka
månadshyran för nybyggda lägenheter med 321–450 kr (s. 83).
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Samtidigt skall fastighetsskatten höjas och de övre hyresgränserna för
bostadsbidrag behållas. Redan de senaste årens utveckling visar på ett stort
ointresse för nybyggnation av hyresbostäder av annat slag än sådana som
renderar andra bidrag, t.ex. för olika former av specialbostäder (Boverket
1996:1, s. 10, 21, 35). Med andra ord: vi kan inte vänta oss en nyproduktion
av hyresbostäder till överkomliga kostnader som på något sätt skulle kunna
lösa bostadsproblemet för dem som är nytillträdande på bostadsmarknaden,
t.ex. ungdomar, eller för de allt fler hushållen med låga disponibla
inkomster

Många remissinstanser och kommentatorer i tidningarna har redan påpekat
den olyckliga fördelningseffekten av avvecklingen av räntebidragen och höjda
fastighetskatter (se t.ex. Arbetet Nyheterna 970222). Trots att egnahemsägarna
har haft en betydligt bättre kostnadsutveckling än hyresgästerna allt sedan
skattereformen (Boverket 1996:2, s. 6, 30, 33), kommer de föreslagna
nedskärningarna inte att drabba dem alls lika hårt, eftersom de fortfarande
kommer att få dra av 30 procent av räntorna på sina lån (se vidare t.ex.
Bergenstråle 1997).

De nya principerna för anslagen till bostadsbidrag visar att dessa inte
längre betraktas som ett redskap för att minska bostadskostnaderna för de
fattiga och göra det möjligt för dem att efterfråga bostäder i olika slags
områden. Idén med offentliga behovsprövade bidrag, till skillnad från
välgörenhetspengar, är att de ”behövande” skall ha rätt till dem och kunna
förutsäga att de får dem. Utredningen hanterar dem nu precis tvärtom:
hushållens behov underordnas och avpassas efter statens budget.

Genom att först kraftigt reducera och sedan låsa totalbeloppet för
bostadsbidrag säkrar staten sina egna finanser och sparplaner på bekostnad
av de fattiga hushållens trygghet och ekonomi. Detta är en bakvänd form
av socialpolitik. Trots att hyrorna beräknas öka ganska kraftigt kommer
därför inkomst- och hyresgränserna att ligga fast under överskådlig tid.
Antalet barnfamiljer som sökt bostadsbidrag i januari 1997 var 40 procent
lägre än de som uppbar bostadsbidrag ett år tidigare, och av dem som sökt
i år har 35 procent fått avslag eller ett mindre belopp än förra året (Dagens
Nyheter 970110, 970228; Arbetet Nyheterna/TT s.d.). Nedskärningarna av
bostadsbidragen fortsätter nominellt 1998 och reellt så länge hyrorna ökar
och/eller de disponibla inkomsterna minskar för de fattigaste grupperna i
landet.

Ungdomar har idag avsevärt högre arbetslöshet, lägre inkomster och mer
sällan fasta jobb och är i mindre och minskande utsträck-
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ning berättigade till ersättning genom socialförsäkringarna jämfört med den
medelålders befolkningen. År 1995 var 50 000 arbetslösa ungdomar inte
berättigade till vare sig arbetslöshetskassa eller KAS (SOU 1996:51, s. 52),
och med den från och med i år förlängda kvalifikationstiden i arbetsvillkoret
kan antalet förväntas öka.

Bostadsbidraget för ungdomar kommer enligt riksdagsbeslut 1996 att
utgå med samma totalbelopp som förra året, men utredningen föreslår ett
lägre maxbelopp, nämligen 780 kr jämfört med nuvarande 1 100 kr. Nästan
hälften av dem som får ungdomsbostadsbidrag uppbär också socialbidrag
(SOU 1996:156, s. 188f.). Det är därför rimligt att anta att en stor del av
statens sparande på denna åldersgrupp kommer att belasta kommunernas
socialbidrags-konton direkt, medan ett ansenligt antal ungdomar i stället
kommer att hänvisas till föräldrahemmen. De nya bostadsbidragen för
familjer med barn har emellertid gjorts beroende av bostadens yta. Förutom
att vara ett sparknep för staten ger denna regel familjer incitament att
anpassa bostadens storlek till antalet barn, som kan räknas in i underlaget
för bidragsberäkningen, även om de därmed inte minskar sin hyra före
bidrag. Det är alltså inte säkert att de har möjlighet att låta vuxna barn flytta
hem igen så snart dessa inte kan klara en egen hyra.

Fördelningen av fördyringen

Utredningen konstaterar att den genomsnittliga ökningen av boende-
kostnaderna 1989–95 var 9 procent (s. 97), och att dess förslag innebär
ytterligare ökningar med flera hundra kronor i månaden i nyproduktionen
(s. 83). Enligt Hyresgästföreningen kommer den nya bostadspolitikens
beslut och förslag att leda till ytterligare ökningar av hyreskostnaderna med
70 procent under de kommande fem åren (Arbetet Nyheterna 961218).

Kommittén anser visserligen att ”en förstärkning av bostadsbidragen till
barnfamiljer och i synnerhet till ensamstående med barn har mycket hög
prioritet” (s. 26), men dess egna förslag innebär både att den tidigare
beslutade sänkningen står fast, och att hyreskostnaderna för
låginkomsttagarna fortsätter att öka. Den har också underlåtit att beräkna
konsekvenserna för olika typer av hushåll av sparandet inom
bostadssektorn.

I tabell 3.4 (s.116) redovisas andelen hushåll av olika slag som år 1994 hade
tillräckliga disponibla inkomster för att klara 1996 års bostadsutgifter och andra
nödvändiga utgifter. Om tabellen inverteras får man i stället en översikt över
andelen som inte klarar det vid
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de två årshyresnivåerna, 700 kronor/kvadratmeter för bostäder byggda före
1990, respektive 800 kronor för 1990–94.

Hushållstyp
samboende utan barn
samboende + två barn
ensamstående utan barn
ensamstående + 2 barn

700 kr/m2 800 kr/m2

7 9
20 24
20 23
45 53

Det är uppenbart en avsevärd del av befolkningen, framför allt ensamstående med
barn, som i princip är beroende av bostads- och socialbidrag för att ha råd med
både bostad och uppehälle. Låginkomsttagarnas disponibla inkomster har
dessutom sjunkit sedan 1994 (s. 115).

Unga ensamstående kvinnor med barn är extremt beroende av
bostadsbidrag. Förutom att många står utanför arbetsmarknaden, att
arbetslösheten bland de övriga är hög, och att arbetsinkomsterna generellt
sett är låga för dem som har anställning, är de för närvarande utsatta för en
rad andra offentliga besparingar, t.ex. i form av höjda barnomsorgstaxor och
sänkta barnbidrag (Ensamföräldrarna ... 1996). Vad vi ser är i värsta fall en
medveten fördelning av försämringarna till befolkningsgrupper som antas
sakna politiska resurser som kan mäta sig med dem som finns i t.ex.
Skattebetalarnas förening. I bästa fall är det fråga om en total brist på
samordning av social- och bostadspolitiken, på såväl statlig som kommunal
nivå, och mellan stat och kommun.

En del av besparingarna på bostadsbidragen kommer sannolikt att
betalas över kommunernas socialbidragskonton. Enligt beräkningar för
1996 fick dessa stå för 37 procent av det årets reduceringar av de statliga
bostadsbidragen (Salonen 1996, s. 50).

Sammanfattningsvis kommer kombinationen av höjda hyror, frånvaron av
bostadsbidrag för ensamstående utan barn och nedskärningarna av
bostadsbidragen att leda till kraftiga försämringar av hushållsekonomin för
landets låginkomsttagare, utöver dem de samtidigt drabbas av genom lägre
socialförsäkringsnivåer och höjda kommunala avgifter. På sikt kan man
därför också vänta sig fler vräkningar bland dessa — och i förlängningen
bostadslöshet. Ensamstående föräldrar kommer att möta särskilt stora
svårigheter att klara löpande utgifter för hyra och uppehälle. För arbetslösa
ungdomar, särskilt for dem, vilkas föräldrar har laga inkomster, ökar risken för
bostadslöshet även på kort sikt.
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Boendesegregationen
Boendesegregation stimuleras av en fri bostadsmarknad utan offentlig
kontroll över bostädernas fördelning och hyressättning, stora
skillnader mellan hushållens inkomster och bostädernas attraktivitet
och kostnad samt av diskriminering.

Segregationsbefrämjande förslag
Enligt direktiven är en av de viktigaste frågorna för bostadspolitiken ”att
säkra att goda bostäder är tillgängliga för alla på sådant sätt att
integrationen främjas och ekonomisk, etnisk eller social segregation
motverkas” (s. 360 f.) Men alla utredningens förslag och redan fattade
beslut avseende den svenska bostadspolitiken är ägnade att öka
segregationen i boendet. Även i de fall problemen vidkänns och
analyseras undviker utredningen att lägga de förslag som vore logiska
om syftet verkligen vore att motverka och minska boendesegregationen
i landet. Jag skall nedan ge sex exempel på vad jag menar.
1. Utredningen bortser från de ekonomiska faktorernas betydelse för
segregationsprocesser. Om man inte genom kraftigt höjda inkomst-
och bostadskostnadsgränser för bostadsbidragen eller förändringar i
den generella välfärdens fördelning minskar de ekonomiska
skillnaderna mellan olika hushåll, kommer de som har små inkomster
att mer än någonsin vara hänvisade till de billigaste bostäderna.

Det framgår av utredningens egna beräkningar att bostadskost-
nadsgränserna för bidrag, vilka nu planeras ligga fast åtminstone till
sekelskiftet, understiger den beräknade faktiska bostadskostnaden för
lägenheter av adekvat storlek för olika hushållskategorier. Hyror
utöver 5 900 för två barn och 6 600 för tre eller fler barn berättigar inte
till bostadsbidrag, men nybyggda fyror beräknas kosta 7 292 i
nyproduktionen, och femmor 8 250 (s. 115–118). Låginkomsttagare —
med eller utan barn — kommer alltså inte att ha råd att flytta in i
nyproduktionen. Men de kommer inte heller att ha råd att köpa hus
eller bostadsrätter eller få hyreskontrakt på lägenheter i attraktiva
områden, eftersom hyran i framtiden mer än hittills skall avspegla
bostädernas marknadsvärde (s. 27).
2. Utredningen framhåller att en god information om den lokala
bostadsmarknaden är en annan faktor som kan motverka segregation
(s. 244–45) men föreslår inga incitament eller påtryckningar för
organisering av bostadsförmedlingar eller annan kommunal
information. I stället uppmanas kommunerna att hitta lösningar som-
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lockar fastighetsägarna genom att tillfredsställa deras intressen. Man
exemplifierar med Bostad Västerås AB, som har ett samarbete med
fastighetsägarna som ”bygger på frivillighet och inte på skrivna avtal”, och
som betyder att fastighetsägarna kan marknadsföra sina bostäder och få
”snabb tillgång till bostadssökande” (s. 247).
3. Ett system som innebär att hyresvärdarna fritt kan välja mellan ett
maximalt antal intresserade bostadssökande kan t.o.m. förstärka
segregationen. Skulle det nämligen finnas attraktiva områden med låg
hyra kan man tänka sig att konkurrensen mellan bostadssökande blir
hög, vilket utredningen själv tar upp när det gäller ungdomars
boendeproblem. Motverkande av segregation fordrar i sådana fall
instrument som begränsar hyresvärdarnas rätt att själva välja bo-
stadssökande, som ur deras synvinkel ter sig mest lönsamma, och välja
bort andra, vilket erfarenhetsmässigt kan drabba invandrare som
kategori.

Även i en situation där de bostadssökande har god information om
bostadsmarknaden och tillräckliga ekonomiska möjligheter för att
”efterfråga” attraktiva bostäder, fordras alltså styrmedel som förhindrar
att fastighetsägarna utestänger hyresgäster som de finner mindre
attraktiva. Men utredningen avhänder sig inte bara möjligheten att
kompensera för inkomstklyftorna med hjälp av bostadsbidrag och att
kräva en organiserad information om lediga bostäder, utan också
möjligheten att reglera bostädernas förmedling (se vidare nedan).
4. Den enda åtgärd mot segregationen — eller åtminstone en del av dess
konsekvenser — som återstår är då i princip att göra alla bo-
stadsområden ”tillräckligt bra”, så att de boende i ”utsatta områden” har
samma standard, utemiljö, service och trevnad som de som bor i icke
”utsatta” områden. Här finns emellertid en annan fara, vilken visat sig
reell under 1980-talets omdefiniering av allmännyttans bostadssociala
roll. Om samtliga hyresvärdar och områdesförvaltare försöker ”försvara”
sitt område gentemot oönskade hyresgäster d.v.s. skärper sin
”gränskontroll” kan bostadslösheten, och i dess spår kategorihus och
andra särlösningar, expandera. När bostadssökande avvisas för att de
anses vara riskabla för bostadsföretagets ekonomi eller områdets status,
och man samtidigt använder vräkningar för att öka disciplinen och göra
sig av med oönskade hyresgäster, innebär det att fler hushåll utestängs.
Om denna strategi tillämpas av alla värdar och i alla bostadsområden ökar
gruppen som utestängs från bostadsmarknaden; d.v.s. bostadslösheten
växer och
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kanske också undermåliga kategorihus i kommunernas ägo, vilket också är en
form av segregation.

Utvecklingsprogram mot segregation?

Kommittén är framför allt inne på att motverka segregationens
konsekvenser genom den fjärde strategin. Man föreslår att kommunerna
skall ansvara för att varje ”utsatt” bostadsområde (vad nu det betyder)
utvecklas. Utvecklingsprogrammen skall utformas tillsammans med bl.a.
fastighetsägare och boende inom olika geografiska områden. Det innebär
att frågan om fördelning av bostäder och bostadsförsörjning för dem som
är bostadslösa skjuts i bakgrunden till förmån för ett mer begränsat fokus
på tillfälliga ”programområden”.

Utvecklingsprogrammen skall syfta till att förbättra ett urval av de ”utsatta”
bostadsområdena, utan att fördelningen av resurser —inkomster eller bostäder
— till hushållen förändras. Staten föreslås 1998–2000 bidra med en halv
miljard kr om året, och därefter med en miljard kr under de följande tio åren,
delvis med medel från arbetsmarknads- och invandrarpolitiken (s. 27 f.). Men
ytterligare problem ryms i denna inriktning:
5. Vissa områden är mer ”utsatta” än andra på grund av sin trista miljö, dåligt
fastighetsunderhåll etc. Projekt som innebär att man höjer ett sådant
bostadsområdes relativa status är inte detsamma som att höja den lägsta nivån
för alla bostadsområden. Effekten kan för andra bostadsområden bli den
motsatta, eftersom — om projektet är framgångsrikt — likartade områden utan
motsvarande satsningar blir förhållandevis sämre.

Den strategi mot segregation som staten föreslås välja kan alltså möjligen
vara rationell för det enskilda bostadsområdet eller en hyresvärd, som vill höja
den relativa positionen för ett begränsat antal bostäder, men det säger sig självt
att den inte kan minska segregationen som fenomen, åtminstone inte i den
bemärkelse som utredningen själv refererar till, nämligen en rumslig
snedfördelning av socio-ekonomiska grupper och nationaliteter.

Det finns dessutom en risk för en omflyttning mellan områden det satsas
på och näraliggande, som inte är föremål för särskilda utvecklingsprogram, i
en riktning som tvärtom ökar segregationen (se Hjärne -Ytterberg 1993, Sahlin
m.fl. 1988). För att ge utrymme för mer ”resursstarka” hushåll och minska
andelen s.k. ”utsatta grupper” och invandrare, kan de senare uppmuntras att
flytta till andra, nu mindre populära och välutrustade bostadsområden.
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6. Statliga bostadssubventioner i form av projektbidrag innebär en förstärkt
makt över kommunerna, som inte kan förutsäga att — eller när — staten
kommer att anslå medel och inte heller kan kräva det. Visserligen sägs att
stödet till lokala utvecklingsprogram normalt skall utgå under tio år för att
ge trygghet åt kommunen, men beslut kommer inte att fattas för hela
perioden på en gång. I programstödets konstruktion har t.o.m. ett krav på
misslyckande byggts in i själva förutsättningarna för bidrag, eftersom detta
skall kunna ”omprövas om t.ex. området upphör att vara utsatt” (s. 157)
Det förblir över huvud taget oklart vilka områden som avses få del av
programstödet, dels eftersom det är svårt att ”definiera innebörden i
'utsatta' bostadsområden” (s. 157), dels eftersom stödet skall kunna utgå
även till områden ”som hamnat i en begynnande negativ spiral” (s. 147).

Sammantaget förefaller utredningen obekant med — eller obekymrad
av? — de begränsningar, risker och problem som vidlåder
projektsatsningar av denna karaktär. Man verkar inte ha tagit lärdom av
erfarenheter från liknande större satsningar på utveckling av ”utsatta”
(eller som det hette på Storstadsutredningens tid: ”eftersatta”)
bostadsområden. Värre är dock att man inte tycks inse deras begränsade
kraft i förhållande till de faktorer som skapar och förstärker segregation i
boendet. Satsningar på ”utsatta bostadsområden” kommer ju inte att
förbättra situationen för dem som inte har råd att hyra attraktiva bostäder
eller som av andra skäl inte accepteras av hyresvärdarna.

Bostädernas fördelning

Inga kommunala styrmedel
Enligt direktiven skulle kommittén ”utvärdera” hur de senaste årens
förändringar inverkat på kommunernas möjligheter att ansvara för
bostadsförsörjningen och ”överväga” vilka instrument som behövs i framtiden
(s. 364). Men läsaren får knappast ta del av vare sig utvärderingar eller
överväganden. Snarare redovisas vissa problem för att sedan avfärdas på lösa
grunder, ungefär som när den borgerliga regeringen för några år sedan
föreslog att dessa styrmedel skulle avskaffas (se prop. 1992/93:242).

Kommittén relaterar uppgifter om att andelen kommuner som har
bostadsförmedling minskat dramatiskt från 50 procent år 1990, till 15 procent
år 1995/96 (s. 235), medan andelen kommuner som
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upprättar bostadsförsörjningsprogram sjunkit från 72 procent 1992 till
29 procent år 1996 (s. 232). Man konstaterar också att kommunerna
egentligen inte har några styrmedel kvar, sedan de statliga bostadslånen,
markvillkoret och bostadsanvisningslagen upphävts. Men detta, hävdar
man sedan, är egentligen inget problem:
”Merparten av de övriga regelförändringarna innebar att bostadspolitiska
styrmedel blev frivilliga i stället för obligatoriska. Förändringarna innebar
dock inte att kommunernas möjligheter att utnyttja styrmedlen försämrades.
Kommunerna har liksom tidigare möjlighet att bedriva särskild
bostadsförsörjningsplanering, engagera sig i förmedlingen av bostäder samt
informera om den lokala bostadsmarknaden.” (s. 237).

Resonemanget är vilseledande, eftersom det blandar samman service och
styrning och dessutom bortser från förlusten av de instrument som en god
service förutsätter. Man kan göra planer för bostadsförsörjningen men inte
längre påverka byggherrar och fastighetsägare att följa dem, eftersom det
inte längre finns statliga lån som sådana villkor kan kopplas till.
Kommunen kan också driva en bostadsförmedling men har inga medel att
förmå lokala fastighetsägare, förutom de egna bostadsföretagen, att vare
sig rapportera sina lediga lägenheter eller acceptera bostadssökande enligt
en kommunal bostadskö.

Det förhållandet att bostadsanvisningslagen ”tillämpats i mycket liten
utsträckning” tolkas som att den antingen inte behövts eller ”att dess
blotta existens möjliggjort frivilliga överenskommelser” (s. 238). Nu var
ju ett av motiven för lagen om Bostadsanvisning (1987 års version) just
att kommunerna bara skulle ta till lagen i de fall frivilliga
överenskommelser inte kunde åstadkommas. Den fungerade alltså som
ett påtryckningsmedel, som fick fastighetsägarna att gå med på avtal om
bostadsanvisning. Det är ett faktum att många kommuner inrättade
bostadsförmedling med stöd av bostadsanvisningsavtal under åren direkt
efter lagens ikraftträdande (Sahlin 1993), liksom att en stor del av dessa
upphörde — eller omförhandlades till fastighetsägarnas förmån — sedan
lagen upphört att gälla vid halvårsskiftet 1993.

En tredje möjlig tolkning av det faktum att få kommuner tillämpade lagen
som annat än ett medel att få avtal till stånd, är emellertid att lagstiftningen
med sitt krav på att frivilliga överenskommelser först skulle prövas, och med
de omfattande samrådsförfaranden och överklagningsmöjligheter som den
förknippades med, upplevdes som alltför tandlös för att fungera som ett
effektivt medel för kommunal
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kontroll över bostadsanvisningen. Faktum är att lagen aldrig utvärderats, vare
sig innan den avskaffades eller nu, av den bostadspolitiska kommittén.

Istället för styrning: ”frivillig lokal samverkan”?

I utredningen ifrågasätts inte att staten behöver lagstiftning till stöd för sin
skatteuppbörd, eller att hyresvärdar behöver liknande styrmedel gentemot
sina hyresgäster för att driva in hyrorna. Däremot anses kommunerna inte
behöva några styrmedel för att förverkliga den bostadspolitiska
målsättningen beträffande bostadsförsörjning och integrerat boende. Utan
motivering betonas här i stället att det är ”angeläget att kommunernas
ansvar enligt socialtjänstlagen i första hand säkras genom ett samarbete
med fastighetsägarna som bygger på frivillighet och förtroende” (s. 240).
Läsaren får nästan intrycket att tillgången till styrmedel skulle vara en
nackdel för kommunerna och försvåra deras arbete, som om det skulle
förhindra ett ”förtroligt samarbete” och ”frivilliga överenskommelser”
med fastighetsägarna (s. 46).

Den avskaffade bostadsanvisningslagen kan tas som exempel. Förutom
att motverka segregationen var dess syfte att förbättra bostadsförsörjningen
för svaga grupper. Den bostadspolitiska kommittén tror att även det senare
målet kan uppnås på helt frivillig väg. Man hänvisar till ”Arbetsgruppen
med uppgift att följa bostadsförsörjningen för svaga hushåll”, som anser
”att kommunerna klarar att få fram bostäder till svaga grupper” (s. 238).
Men det framgår inte hur arbetsgruppen, som inte innehåller några repre-
sentanter eller språkrör för ”svaga grupper”, kommit fram till det —det
finns ingen referens till någon skrift eller promemoria eller andra uppgifter
som antyder något underlag för dessa ”slutsatser”. Kommittén har inte
heller själv genomfört någon undersökning av de ”svaga gruppernas”
möjligheter på bostadsmarknaden, hur dessa påverkats av att man avskaffat
det offentliga ansvaret för bostädernas fördelning, eller hur de kommer att
påverkas av utredningens förslag och icke-förslag. Man anser visserligen
att det finns ”stor anledning” att följa upp hur bostadsförsörjningen för
svaga grupper går till (ungefär samma formulering som användes när lagen
avskaffades, se prop. 1992/93:242) men ”tycker” inte att det finns någon
anledning att göra något nu:

”Det tycks dock inte finnas skäl att nu återinföra någon särskild lag-
stiftning till stöd för kommunerna. De allra flesta kommuner tycks
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kunna lösa bostadsförsörjningen utan alltför stora problem.” (s. 239 f. Mina
kursiveringar.)

Frågan om det frivilliga samarbetet fått en annan riktning och ett annat
innehåll efter den kraftiga försvagningen av kommunernas
förhandlingsposition gentemot fastighetsägarna besvaras inte och ställs
inte ens. Det kan bara tolkas så att kommittén antingen utgår från att
bostadsföretagen avstår från att driva sina företagsintressen såväl i det
lokala ”samarbetet” med kommunen, som i sina relationer med
hyresgäster och bostadssökande, eller tycker att det är helt i sin ordning
att affärs- och marknadsintressen ersätter bostadspolitik.

Synen på de bostadslösa
De som inte redan har bostad, eller som av olika skäl riskerar att förlora den
de har, förutsätts i utredningen ha så svåra andra problem att bostadsförlusten
reduceras till en detalj i deras tillvaro.

”Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen innefattar också människor
som är hemlösa eller hotas av vräkning. För sådana grupper kan bostaden vara
en väg tillbaka till en bättre tillvaro eller den sista kvarvarande kopplingen till
ett ordnat liv.” (s. 47, 240)

Men vad som förenar bostadslösa och vräkningshotade är ju inte ett
allmänt oordnat liv utan just bostadsförlusten, vilken mestadels har
ekonomiska orsaker. Citatet illustrerar utredningens oförmåga att förstå
sambandet mellan bostads- och fördelningspolitik och bostadslöshet.
Implicit förklaras avsaknad av bostad (eller risk att förlora den) med de
bostadslösas livsföring och moral (betalningsvilja), inte deras
betalningsförmåga. Utredningen konstaterar visserligen att
hyresvärdarnas vräkningsbenägenhet har ökat, att de ”av fastig-
hetsekonomiska skäl börjat tillämpa en hårdare linje mot människor med
hyresskulder”; ”en hyresskuld leder i dag snabbare till vräkning” (s. 250).
Men den enda motkraft som förordas är att socialtjänsten samarbetar med
bostadsföretagen i deras hyresindrivning:

”En hyresgäst bör inte kunna bli vräkt utan att långt tidigare ha fått ett personligt besök av
bostadsföretagets representanter/socialtjänsten som klargör hotet om vräkning samt
erbjuder t.ex. en avbetalningsplan för den som är beredd att försöka gottgöra skulderna.”
(s. 250)

Dessa ”preventiva insatser” (s. 250) kan möjligen lösa problemet för
hyresgäster som är okunniga om skyldigheten att betala hyran, eller ovilliga
att betala den, men knappast för dem som saknar betalningsförmåga. Det är
som om hem- och bostadslöshet helt enkelt inte är någon bostadspolitisk fråga
för kommittén. I stället är den en
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rent kommunal angelägenhet som löses bäst i frivillig samverkan mellan
företag och myndigheter:

”Ansvaret för dessa utsatta grupper kräver ett väl fungerande samarbete
mellan bostadspolitik och socialpolitik samt ett väl fungerande samar-
bete mellan bostadsföretag, kronofogde och socialtjänst i enlighet med
intentionerna i Socialtjänstlagen och Hyreslagen.” (s. 240).

Kommittén säger sig medveten om att bostadssökande kan möta en rad
hinder. Många blir inte accepterade av hyresvärdarna ”på grund av
arbetslöshet, betalningsanmärkningar, tidigare sociala problem eller på
grund av att de utsätts för diskriminering” (s. 246). För att uppfylla
bostadsbehoven för dessa sökande och för ”funktionshindrade med
särskilda behov, personer med sociala-eller missbruksproblem,
psykiskt sjuka m.fl.” (s. 246) anser utredningen i och för sig att det
vore bra med en bostadsförmedling.

Men man vill inte reglera utan uppmuntrar till frivilliga samver-
kansavtal för att ”få fram bostäder till särskilt behövande grupper och
fördelar de sökande mellan olika fastighetsägare, bostadsområden och
upplåtelseformer för att minska segregationen.” (s. 247). Men
erfarenhetsmässigt finns risken att de samverkande fastighetsägarna då
ställer som villkor att vissa kategorier av sökande — kanske just de
grupper som kommunen ursprungligen ville hjälpa — överhuvud taget
inte skall anvisas bostad. Samma tendens fanns redan med de gamla
bostadsanvisnings avtalen i kommuner som inte var beredda att tillämpa
lagen för att tvinga fastighetsägare till eftergifter (Sahlin 1996).

Även i avsnittet om de kommunala bostadsföretagens roll framträder
denna syn på de bostadslösa och de ”utsatta” som potentiella faror för
boendemiljön. Kommittén konstaterar att allmännyttan ”tydligare trätt
fram som affärsdrivande bolag” som måste ”agera på marknadens
villkor”, men framhåller samtidigt att den hyresdämpande funktionen och
”det bostadssociala ansvaret för hushåll med svårigheter att hitta en god
bostad är fortsatt angelägna” (s. 248). Men det är också angeläget att
beskydda allmännyttan så att den inte får för många ”utsatta” i sina hus.

”De kommunala bostadsföretagens huvudansvar för utsatta hushålls boende
har tillsammans med en ibland oklok fördelning av hushållen varit en
bidragande orsak till segregation och till en negativ utveckling i vissa
bostadsområden. För att på både lång och kort sikt kunna motverka
boendesegregationen måste de utsatta hushållens boende lösas inom ramen
för ett samarbete där även privata fastighetsägare samt bostads-
rättsföreningar ingår.” (s. 250).
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Kommittén vill varken förse kommunerna med styrmedel gentemot
privata fastighetsägare eller föreslå garantier för att allmännyttan fyller
sin bostadssociala funktion. I stället rekommenderas kommunerna att
övertala privata fastighetsägare att hyra ut till de avvisade mot löfte att
socialtjänsten ”aktivt följer upp hur boendet för de utsatta hushållen och
stödjer fastighetsägarna i det ansvar de frivilligt åtagit sig” (s. 250, min
kursivering), d.v.s. att dessa hushåll skall utsättas för en särskild insyn
och kontroll av de kommunala myndigheterna, vilket brukar innebära att
de inte får normala hyreskontrakt.

Vad man föreslår är med andra ord en utveckling av den ”sekundära
bostadsmarknad”, eller den hybrid mellan bostad och institution som
sedan 1980-talet kommit att ersätta normala boendevillkor för så många
av dem som inte lyckas hävda sig på den öppna bostadsmarknaden
(Sahlin 1996). För att spetsa till det: i sin ambition att beskydda
fastighetsägarna från regleringar och kontroll, förordar utredningen i
stället regleringar och kontroll av de tusentals hyresgäster som inte får
sina bostadsbehov tillgodosedda på en bostadsmarknad utan offentlig
styrning.

Slutord
Utredningen betonar på flera ställen (t.ex. s. 240, 251) kommunens
ansvar för bostadsförsörjningen och hur viktigt det är med en nära
koppling mellan kommunens socialpolitik och bostadspolitik. Där-
emot nämns ingenting om statens ansvar för människor med svag
position eller särskilda behov på bostadsmarknaden. Med tanke på
utredningens direktiv och titel kan man annars tycka att det vore mer
relevant att diskutera hur den statliga politiken skulle samordnas på
ett sätt som kunde förhindra att de grupper som redan är ekonomiskt
”svaga”, samtidigt drabbas av nedskärningar inom den statliga
socialpolitiken och bostadspolitiken och av reducerade rättigheter och
möjligheter på bostadsmarknaden.

Den bild av samhället som utredningen ger innebär att statens
primära och kanske enda uppgift är att spara, medan kommunerna —
som givetvis också har ekonomiska problem idag — utan maktresurser,
och utan stöd av regleringar, skall ta ett socialt ansvar genom frivillig
samverkan med företag. Företag och fastighetsägare skall överhuvud
taget inte åläggas någonting, utom i förhållande till statskassan, utan
inbjudas till ett lokalt samarbete på sina egna villkor.
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Det finns oroande glidningar i användningen av begreppet ”utsatt”, där
man ibland får intrycket att problemet för ”utsatta bostadsområden” framför
allt är att det bor ”utsatta grupper” där. Den enkla sanningen är naturligtvis
att de ”svaga grupperna” bara kan bli starkare om de får mer rättigheter och
resurser. Genom tillsyn, uppföljning eller ”klargörande av hot” kan deras
ekonomiska situation inte förbättras, medan deras sociala position i stället
försvagas. Men mest bekymmersamt är att utredningen inte förmår se —eller
väljer att bortse från - sambandet mellan vräkningar, bostads-löshet,
segregation och bostadspolitik.

Min sammanfattande bedömning är därför att om den bostadspolitiska
kommitténs förslag går igenom, får fler hyresgäster försörjningsproblem,
boendesegregationen ökar och fler fattiga hushåll blir bostadslösa, medan
färre bostadslösa får möjlighet till bostäder på normala villkor.
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Var finns familjen i utredningen?

Annika Almqvist

I Bostadspolitik 2000 - från produktionspolitik till boendepolitik konstateras
att bostadsstandarden i Sverige är hög och att det inte finns någon uttalad
bostadsbrist. Idag är Sveriges problem andra: boendemiljön i redan byggda
områden, segregation, bristande service och tillgänglighet, höga
boendekostnader. Därutöver utpekas ekologi och estetik som eftersatta
områden. Hur dessa problem ska lösas överlämnar man dock till kommunerna
att utforma i särskilda kommunala utvecklingsprogram. Utredningen
konstaterar att arbetslöshet och rotlöshet inte kan byggas bort samt att
huvuddelen av befolkningen under de närmaste 10–20 åren kommer att bo i
redan byggda bostadsområden. I stället för en ”produktionspolitik” är det nu
en ”politik för boendet” vi behöver, menar utredningen. Tre grupper
uppmärksammas särskilt: äldre, personer med funktionshinder samt
ungdomar. Särskilda krav ställs för att äldre och funktionshindrade ska ha
tillgång till ändamålsenliga bostäder och bostadsförsörjningen för ungdomar
är också ett problem som upp märksammas särskilt. Barnfamiljerna utgör inte
någon av de grupper som pekas ut som målgrupper för bostadspolitiken, vilket
mot bakgrund av svensk generell välfärdspolitik kan ses som något nytt och
som sammanhänger med övergången till en selektiv politik. Om
barnfamiljerna sägs att ”de bör ges möjligheter att efterfråga vanliga bostäder
i rimliga kostnadslägen”. Frågan är dock vad detta betyder och hur
barnfamiljerna kommer att beröras av de generella nedskärningar respektive
satsningar som föreslås av utredningen?

Bostadsmarknadens uppdelning
I Sverige är bostadstyperna - lägenhet i flerbostadshus respektive småhus - i
hög grad kopplade till upplåtelseformerna: hyresrätt, bostadsrätt och
äganderätt. Lägenheter i flerbostadshus är upplåtna med hyresrätt eller
bostadsrätt, medan småhus i mycket hög grad
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ägs av de boende. Bostadsmarknaden är således uppdelad i tre olika
boendeformer, varav ägda småhus utgör 1,7 miljoner, lägenheter i
flerbostadshus upplåtna med hyresrätt 1,6 miljoner och bostadsrätterna utgör
700 000.

Av de samboende bor majoriteten i egnahem; 71 % av de samboende
med barn och 56 % av de samboende utan barn. Av de ensamstående
bor däremot majoriteten i hyresrättslägenheter; 64 % av de
ensamstående utan barn och 59 % av de ensamstående med barn.
Bostadsmarknaden är således starkt uppdelad mellan hushåll med en
respektive två vuxna. Bostadssegmenteringen, dvs att de olika
boendeformerna är fysiskt separerade inom bostadsområdena, innebär
att bostadsområdena i hög utsträckning är segregerade med hänsyn till
samma kategorier. Konsekvenserna är att samboende med och utan barn
dominerar i småhusområden, och ensamstående med och utan barn i
flerbostadshusområden.

Den utveckling vi har sett innebär att barnfamiljerna föredrar
småhuset, även om det kostar mer än en tre-eller fyrarumslägenhet. På
1970–80-talet fann många det dock ekonomiskt fördelaktigt att bo i eget
hus med inflationen, ränteavdragen och höjningen av huspriserna. Det
var framför allt tvåförsörjarfamiljens genombrott på 1970-talet som
gjorde det möjligt för vanliga familjer att flytta till eget hus. Med
småhusvågen etablerades det egna huset som familj e-bostad även i
Sverige. Detta har i första hand setts som en fråga om ökat utrymme och
bättre ekonomi, som ett uttryck för stigande välstånd. Den kvalitativt
inriktade forskningen visar dock att också andra motiv har spelat en stor
roll. Jag utvecklar detta närmare nedan under rubriken ”Småhuset har
byggts in i många familjers livsprojekt”.

Familjen central i svensk bostadspolitik
Svensk bostadspolitik har kännetecknats av att den utgjort en del av ett
större politiskt helhetssammanhang. Ett exempel på detta är de statliga
satsningarna på egnahemmet i början av seklet som skedde mot
bakgrund av såväl industrins och jordbrukets framtid som arbetarnas
bostadsförhållanden och emigrationens orsaker och verkningar (se t.ex.
Edling 1996). Bostadssociala utredningen (SOU 1945:63), som drog upp
riktlinjerna för den efterkrigstida bostadspolitiken, menade att
målsättningen för bostadspolitiken inte kunde ställas upp enbart utifrån
bostadssociala utgångspunkter, utan också måste bedömas i samband
med de stora befolkningspolitiska och
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jordbrukspolitiska problemen samt ställas in under ett allmänt sys-
selsättningspolitiskt program.

Svensk bostadspolitik har också kännetecknats av att familjen stått i
centrum. Under välfärdsstaten har det i första hand varit för familjen man
planerat och byggt bostäder. Under 1940-talet kom förutom
bostadssociala utredningen flera andra utredningar som berörde familjen
t.ex. 1941-års befolkningsutredning och utredningen för hem och
familjefrågor 1947. Slutsatsen av vad som kallats den första
bostadsvaneundersökningen ”Familjen som växte ur sitt hem” (Åkerman
1941) var att familjerna behövde större bostäder för att de skulle våga
skaffa sig fler än ett barn. Utredaren Britta Åkerman föreslog att en familj
skulle ha rätt till en större bostad än ett rum och kök.

Den starka satsningen på familjen i den generella välfärdspolitik som
formades under 1940-talet kan ses från två olika utgångspunkter; krisen
i befolkningsfrågan och det nyss avslutade kriget. 1935 hade Gunnar och
Alva Myrdal publicerat ”Kris i befolkningsfrågan” (Myrdal och Myrdal
1935) där det låga födelsetalet uppmärksammades och framstod som ett
problem som måste åtgärdas. Kriget hade väckt frågan om hur man kunde
stödja utvecklingen av en demokratiskt sinnad människotyp och familjen
sågs i den nya disciplinen sociologins perspektiv som den viktigaste
primärgruppen (se t.ex. Åhrén 1945). Vid sidan av åtgärder för att
avskaffa arbetslöshet och öka tryggheten samt satsningar på att lägga till
rätta den yttre miljön satsade man på familjen. I hem- och
familjeutredningen (SOU 1947:46) sågs de nära personliga förhållandena
som utslagsgivande för hela människans utvecklingsgång. Familjen sågs
som centrum för samlivet, som centrum för konsumtionen och som
centrum för arbete. Barnfamiljernas situation togs upp för granskning och
man kom med förslag till åtgärder som syftade till att bereda familjerna
lättnader. Satsningen på familjen innebar framför allt att trångboddhet
och dålig bostadsstandard skulle avskaffas. Människors behov i bostaden
analyserades funktionellt och bostäderna planerades för att tillgodose de
fastställda funktionerna. Det var i första hand bostäderna man satsade på,
men också grannskapstanken var central (se t.ex. Franzén och Sandstedt
1981).

Under de senaste 50 åren, dvs på två generationer, har familjernas
bostadsstandard höjts betydligt. Från mycket små och omoderna
bostäder till moderna trerumslägenheter till stora småhus. Familjen
framstår inte längre som den hushållstyp som har de största behoven,
snarare tvärtom. En stor del av familjerna bor bra, med hög
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standard och i socialt stabila områden. De ensamstående föräldrarna med
barn befinner sig dock, vilket utredningen visar, i en betydligt sämre
situation. De har mindre bostäder som de betalar en större del av sin
inkomst för i ofta socialt mer instabila bostadsområden. I den generella
välfärdspolitiken har familjen således stått i centrum. När det nu sker en
övergång till en mer selektiv politik borde det finnas anledning att låta
de ensamstående föräldrarna med hemmavarande barn utgöra en av
bostadspolitikens målgrupper.

Fig 1. Hushållstyper i olika andelar av totala antalet bostadshushåll i Sverige 1990
(1994), procent. Källa: FoB 1990.
Figuren hämtad ur: Sandstedt, Eva (1992) Att bo för sig själv - en farlig trend i det
moderna samhället? Nordisk Arkitekturforskning 1992/93.
Kompletterad med uppgifter från SCB Inkomstfördelningsundersökning 1994.

Familjen: en minskande hushållstyp
Att familjen inte längre utgör en av bostadspolitikens målgrupper
kan ses också mot en annan bakgrund. Samtidigt som en stor del av
familjerna bor bra så är familjen en minskande hushållstyp. Idag
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utgör hushåll med barn 27 % av hushållen, 19 % av alla hushåll utgörs av
samboende makar med hemmavarande barn, 5 % av en - samstående
föräldrar med barn och 3 % utgörs av övriga hushåll med barn (SCB
1994). Familjen utgör en allt mindre del av hushållen samtidigt som
familjen också blir allt mindre definitiv; den består inte nödvändigtvis av
en vuxen man och en vuxen kvinna och deras gemensamma barn och den
är inte säkert stabil över tiden. Familjen är dock fortfarande lika viktig
för barnen och för många unga som idag formar sina livsprojekt.
Familjebildningen står i relation till framtidstron. Det är därför viktigt att
samhället inte drar undan marken för föräldrarnas möjlighet att
förverkliga sina livsprojekt, i vilket boendet är centralt för många,
särskilt för dem som har mindre möjligheter på arbetsmarknaden. Att
barnfamiljerna utgör en minskande andel av hushållen borde inte i sig
vara en anledning till att de inte längre ska utgöra en målgrupp för
bostadspolitiken. Utredningens målsättning att barn och ungdomar skall
få möjlighet att växa upp och utvecklas i stimulerande och positiva
boendemiljöer innebär att hushåll med barn bör stödjas.

Det egna huset och förorten
Medan intresset för förorten i allmänhet och särskilt miljonprogrammet
inom såväl forskningen som i media har varit och fortfarande är stort, har
det egna huset inte varit föremål för särskilt mycket forskning eller
debatt. Debatten om förorten har pågått ända sedan de storskaliga
miljonprogramsområdena började växa fram i slutet av 1960-talet och
grannskapsenheten förvandlades till förort. Förorten ansågs passivisera
människor och försämra deras levnadsvillkor (se t.ex. Franzén och
Sandstedt 1981). Kritiken föranledde dock också en motkritik (se t.ex.
Daun 1974). Aktivitet och gemenskap blev nya honnörsord och
grannskapsarbete utvecklades som en metod i socialt arbete. En kritik
mot samhällets förvandling till arbetsplatser och bostäder med
transportsträckor däremellan, mot den funktionsuppdelade staden och
mot zoneringen som princip växte fram. Livet på landet respektive i
innerstaden kom att framstå som levande alternativ till den planerade
förorten och idén om ’mellannivån’ lanserades av kvinnliga forskare och
planerare (se t.ex. Forskergruppen for det nye hverdagslivet 1987).

Även småhus kom dock med småhusvågen alltmer att byggas rationellt och
storskaligt. Det finns kritiker som med det perspektivet ser småhuset som en
parallell till det höga flerbostadshuset, småhusområdet
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som en parallell till flerbostadshusområdet, vilka båda utgör moderna
genomlysta motpoler till den icke planerade staden och byn på landet (se
t.ex. Svensson 1996). Välfärdsprojektets strävan att genomlysa samhället
har gällt också småhuslivet menar de. I den svenska modellen finns inga
frizoner. Den forskning som fokuserat det egna huset visar dock att
människor ändå i högre grad har lyckats skaffa sig en frizon där. Medan
grannskapet och förorten var planerarnas och politikernas materialiserade
dröm om folkhemmet blev det egna huset den lilla människans
materialiserade dröm om ett eget liv. Vid sidan av den högre
bostadsstandard som småhuset inneburit för många familjer är småhusets
andra värden värda att undersökas och uppmärksammas, inte minst i
relation till kritiken av de stora flerbostadshusområdena i förort.

Småhuset har byggts in i många familjers livsprojekt
Det är således bara två generationer sedan enrumslägenheten var en
vanlig familjebostad. Idag bor 71 % av de samboende med barn i
egnahem, varav 67 % har fem rum eller fler (Boverket 1996). Men det
är de ensamstående med barn och de enboende upp till 65 år respektive
de enboende pensionärerna, tre grupper som ökat starkt under de senaste
decennierna och vilka i hög grad bor i hyresrätt (59 % respektive 64 och
61%), som betalar mest för att bo: 27–28 % av sina disponibla inkomster
inklusive bostadsbidrag i genomsnitt (Boverket 1993). Med sjunkande
räntenivåer och nedtrappningen av räntebidragen torde denna bild
snarast ha förstärkts sedan 1993, då de presenterade siffrorna över den
disponibla inkomsten togs fram. Familjer med två inkomster har det
bättre.

Egnahemmet blev med småhusvågen, och framför allt kvinnornas
ökade förvärvsarbete, på 1970-talet familjernas idealbostad. Den svenska
familjen hade växt ur trerumslägenheten. Om detta tolkas enbart som en
fråga om utrymme och ekonomi, som kunde tillgodoses med ökade
ekonomiska resurser hos framför allt tvåförsörja r-familjerna,
osynliggörs de övriga motiv som barnfamiljerna haft och har att välja att
bo i småhus. Den forskning som tolkat småhusvågen ur ett kulturellt
perspektiv visar att det också fanns/finns andra motiv till människors
dröm om att bo i eget hus (se t.ex. Gillwik 1979, Werner 1981, Jarlöv
1982, Mörck 1991, Rosengren 1991, Almqvist 1993). Motiv som står i
relation till kvinnor och mäns möjlighet att förverkliga såväl sitt
individuella som det för familjen
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gemensamma livsprojektet. Dessa motiv är endast till en del kopplade
till frågan om utrymme och ekonomi. Det gäller dels motiv som hänför
sig till bostadstypen rent fysiskt, dels motiv som har med miljön i
bostadsområdet att göra, dels de symbolvärden som småhuset kommit
att representera. Alla dessa typer av värden är viktiga för många kvinnor
och mäns möjlighet att realisera sina livsprojekt, i vilka boendet är
centralt, men på olika sätt för kvinnor och män och för människor med
olika ställning på arbetsmarknaden och med olika livsstil och
livsprojekt. För många människor är fritiden deras möjlighet att ägna sig
åt skapande verksamhet i ett socialt och kulturellt bekräftande
sammanhang. Bostaden utgör för många den plats där detta kan äga rum
och är samtidigt ofta föremål för denna verksamhet. Det betyder inte att
alla barnfamiljer vill bo i småhus, men för att förstå varför så många vill
göra det är det viktigt att se till de motiv utöver utrymme och ekonomi
som människor har för att välja att bo i småhus. En sådan diskussion kan
också relateras till en diskussion om i vilka typer av lägenheter i
flerbostadshus och i vilka bostadsområden med flerbostadshus som
barnfamiljer vill eller kan tänkas vilja bo och vilka för- och nackdelar
barnfamiljer upplever i olika bostadsområden.

Småhuset utgör också en ram för två tendenser i vår tid: indivi-
dueringen, det vill säga tendensen att individen friställs från traditionella
sociala sammanhang och blir ansvarig för sitt eget liv, och
intimiseringen, det vill säga att familjen alltmer utgör en enbart
känslomässig enhet. I småhuset kan dessa tendenser förenas. Det egna
huset är centralt i många mäns och kvinnors möjlighet att förverkliga sitt
individuella livsprojekt, samtidigt som det bidrar till att hålla samman
familjen och det gemensamma livsprojektet. Småhusvågen kan ur det
perspektivet ses som ett uttryck för en ökad intimisering, en önskan att
bygga ett gemensamt livsprojekt, som svar på den ökade individuering
som t.ex. kvinnornas ökade lönearbete inneburit. Med ett sådant
perspektiv blir det möjligt att förstå att småhusvågen sammanföll med
kvinnornas ökade förvärvsarbete på 1970-talet.

Hemmet kan i vår tid ses som ett ”kärleksprojekt” (se t.ex. Gullestad
1989). Detta kan analyseras med utgångspunkt i kvinnor och mäns
identitet och livsstil. Det handlar för många svenska män om att ha ett
hus att snickra på, en källare att snickra i. Det handlar för många
svenska kvinnor om att ha ett hem att kunna samla familjen och släkten
i. Det handlar också om att ha ett eget revir, en tomt och en uteplats att
odla och vara ute på och att kunna hålla ett avstånd
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till grannarna, samtidigt som man kan ta kontakt med dem när man själv
vill. Och det handlar om att kunna ge barnen en lugn och trygg
uppväxtmiljö. För de som är lägre utbildade och därigenom har sämre
möjligheter att få ett utvecklande arbete utgör boendet en än viktigare
del i livsprojektet. Möjligheterna att förverkliga ’drömmen om det egna
huset’ är dock avhängigt en rad faktorer som ligger utanför den
enskildes och hushållets kontroll. Således har många t.ex. fått nöja sig
med ett radhus i ett gruppbyggt område i stället för ett eget hus i skogen
eller vid havet eller ett friliggande hus i ett villaområde. Andra har bott
kvar i lägenheten, men skaffat sig sommarstuga.

Alternativa boendeformer
Kvinnornas ökade förvärvsarbete har dock också inneburit en möjlighet
för dem att ekonomiskt klara sig själva. Såväl de enboende som de
ensamstående kvinnorna med barn är ökande grupper. Ensamstående
föräldrar med barn är också familjer. Dessa är än mer sårbara vid
arbetslöshet, sjukdom eller andra situationer då inkomsten sjunker. De
mest utsatta är visserligen bidragsberättigade, men har när hyran är betald
ändå låg disponibel inkomst, vilket utredningen visar. För många av
dessa är småhuset respektive den nybyggda eller upprustade
innerstadslägenheten inte ett ekonomiskt realistiskt alternativ; de hör
tvärtom till de grupper som har minst möjligheter att välja bostad. De bor
i stor utsträckning i de områden där såväl den fysiska som den sociala
miljön är mest problematisk. Med utgångspunkt i de motiv som kvinnor
och män har för att som barnfamiljer välja småhuset kan också dessa
ensamstående föräldrars situation diskuteras. Deras situation som
ensamstående föräldrar kan dock också innebära att de har behov som
skiljer sig från de samboende familjernas. För många av dem skulle
kanske ett boende som kan underlätta vardagssysslorna och samtidigt
bidra till upprättandet av ett stabilt kontaktnät i närmiljön vara
betydelsefullt. Sangregorio tar upp detta i sin essä ”Och så var det det där
med kvinnorna” i utredningens expertbilaga där hon påpekar att kvinnor
ofta har förespråkat kollektiva boendeformer. På senare år har sådana
växt fram i t.ex. Sverige, Danmark och USA. Även om det inte existerar
någon bostadsbrist kan det finnas behov av nya boendeformer som kan
täckas via ombyggnader som ett komplement eller alternativ till andra
åtgärder för att förbättra människors situation i områden med problem.
Frågan om hur de ensamstående föräldrarna vill
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bo bör kunna tas in i detta sammanhang. Men också familjer med två
vuxna har visat sig intresserade av alternativa boende former som kan
underlätta vardagsarbetet och skapa gemenskap i närmiljön, vilket
framhålls av Sangregorio i utredningens expertbilaga. I en diskussion av
alternativa boendeformer kan de ekologiska och estetiska frågorna som
utredningen uppmärksammar samtidigt föras in.

Arbetslöshet och minskade bostadspolitiska ambitioner
Utredningens utgångspunkt är att Sverige är färdigbyggt och att vi har en
”genomsnittligt sett mycket god bostadsstandard”. Utgångspunkten är
således snarare resultatet av den politik som uppnåddes under
välfärdsstaten, den internationellt sett höga bostadsstandard som denna
lett till, än de ökade klyftor som de senaste årens politik medfört. Mot
bakgrund av den utveckling som ägt rum i andra länder med hög
arbetslöshet hade det varit befogat att närmare granska de negativa
processer som idag pågår på den svenska bostadsmarknaden, och som är
utslag av spekulationsekonomin under 1980-talet, den ökande
arbetslösheten under 1990-talet, sänkningen av nivåerna i
arbetslöshetsförsäkringar och socialförsäkringar, neddragningen av
bostadssubventioner och bostadsbidrag. Dessa processer blir inte synliga
i konstaterandet att vi har en internationellt sett hög bostadsstandard.
Detta innebär att möjligheterna att flytta till eller bo kvar i småhus för
många nu minskar och därmed möjligheten att förverkliga ett på fritiden
baserat livsprojekt.

Etablerandet av egnahemmet som familjebostad i Sverige förutsatte
således tvåförsörjarfamiljen. Problemet idag för många familjer är det
omvända. Allt fler familjer har bara en försörjare med fast anställning -
eller ingen alls. Med sänkningen i nivån på arbetslöshetsförsäkringen och
sjukförsäkringen 1993 försämrades många familjers ekonomiska
förutsättningar. Med två vuxna som får 75 % av sin tidigare lön, varav
den ena på deltid, minskar förutsättningarna för att skaffa eller bo kvar i
ett egnahem. Detta gäller än mer för de ensamstående med barn. Detta
blir särskilt tydligt med neddragningen av bostadsbidragen för de
’överytor’ som många småhus med de nya reglerna som gäller från 1997-
01-01 anses innehålla samt införandet av principen om individuellt
maximerad inkomst. Med småhusvågen kunde barnfamiljer ur olika
sociala grupper förverkliga drömmen om det egna huset. Med 1990-talets
marginaliseringsprocesser på arbetsmarknaden och neddragningen av
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bostadssubventioner och bostadsbidrag riskerar småhuset att bli en
boendeform för de ekonomiskt välbeställda och den ekonomisk/sociala
bostadssegregationen därmed att öka. För dem som inte är beroende av
bostadsbidrag blir småhusboendet med sänkta räntor däremot billigare.
Detta kan förväntas leda till ökade klassklyftor på bostadsmarknaden.

Det är inte människorna som har levt över sina tillgångar eller inte är
beredda att göra rätt för sig. Det är jobben som försvinner och
bostadssubventionerna och bostadsbidragen som dras ned. I
egnahemsrörelsens barndom var det endast de som skötte sig som fick
låna pengar till ett egna hem (se t.ex. Edling 1996). Idag spelar det inte
längre någon roll om man sköter sig. Det gäller att ha kommit in på
bostadsmarknaden i rätt läge, dvs att tillhöra rätt generation. Människors
bostadsstandard idag är i stor utsträckning avhängig vilken generation
man tillhör; om man har ett' fast arbete, om man hann skaffa sig ett hus
eller en bra bostad under de goda åren. Vilken bostadskostnad man har
respektive hur stor del av inkomsten som går till boendet är således till
stor del konsekvenser av förändringar på arbets- och bostadsmarknaden
vilka för många människor varit svåra eller omöjliga att förutse. Det är
svårt att se att dessa problem löses med de åtgärder som utredningen
föreslår. Bostadsstandarden riskerar att alltmer förvandlas från en
rättvise- och välfärdsfråga till en ekonomisk och generationsfråga.

Människors önskemål och drömmar förändras inte i takt med att de yttre
förutsättningarna att förverkliga dem blir mindre. De är formade i kulturer
som förändras betydligt långsammare än ekonomiska och politiska
konjunkturer. Det egna husets etablering som familjebostad också i Sverige
med småhusvågen på 1970-talet innebär att en stor del av dem som idag
befinner sig i familjebildande ålder är uppvuxna i småhus. Men
förutsättningarna för den skiss över framtiden på vilken människor har
format sina livsprojekt dras nu snabbt undan. Människor i denna situation är
sårbara. För dem som förlorar arbetet är bostaden desto viktigare.

Att flytta till en modern trerumslägenhet innebar på 1940-och 50-talet
att flytta in i det moderna samhället - och många ur den generation som då
flyttade dit bor och vill bo kvar (se t.ex. Wikström 1994). Att flytta från en
trea till eget hus var under 1970–80-talet ett steg framåt för många familjer.
Begreppet `bostadskarriär' förekom ofta. Idag är ett av problemen hur man
ska få i gång de flyttkedjor som kan skapa balans på bostadsmarknaden.
Människor är inlåsta i småhus som inte ligger i attraktiva lägen,
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tvingas lämna sina hus mot sin vilja när inkomsterna sjunker eller har inte
råd att flytta dit de vill. De attraktiva bostäder i utsökta lägen som byggs
idag kan endast köpas av köpstarka ungdomar eller medelålders par. I ett
samhälle som länge präglats av att människor fått det bättre och bättre och
där boendet har ansetts vara en viktig del av levnadsstandarden får det stora
konsekvenser när de ekonomiska neddragningarna sker så fort som på
bostadsmarknaden i Sverige idag. Detta kan förväntas leda till stora sociala
kostnader, ökad segregation och trångboddhet samt minskad politisk
delaktighet och tillit.

Att tillhöra en grupp, vara delaktig i en gemenskap, är viktigt för alla
människor. I Sverige har arbetet ur denna aspekt under de senaste
decennierna blivit allt centralare. Människor har lämnat sin hembygd och
sin familj för att arbeta och skapa sig ett nytt liv. Inte minst för kvinnorna
har denna förändring varit stor. Även de som haft rutinmässiga
arbetsuppgifter har värderat gemenskapen på arbetsplatsen högt (se t.ex.
Axelsson 1996). För många har kärnfamiljen och arbetskamraterna varit de
som stått dem närmast. När människor idag ställs utan jobb får de inte bara
mindre pengar, deras anknytning till samhället blir också lösare när de inte
längre ingår i en arbetsgemenskap. Boendet blir viktigare för de som
drabbas av arbetslöshet. En permanent hög arbetslöshet riskerar att skapa
två kategorier på arbetsmarknaden: de som kan välja arbete och de som får
vara glada om de får ett tillfälligt vikariat. Samma arbetslöshet riskerar att
också förstärka uppdelningen på bostadsmarknaden: de som kan välja hur
de vill bo och de som får vara glada om de har råd att bo överhuvudtaget.

Risken för stora och oväntade kapitalförluster diskuteras av Englund i
utredningens expertbilaga och kapitalförlusterna konstateras hittills ha
medfört en godtycklig omfördelning av förmögenheter och inkomster. Men
vilka sociala kostnader får den anpassning av bostadsmarknaden som
avvecklingen av de generella subventionerna innebär? Vad betyder
kommitténs mål ”att människors skiftande önskemål och behov av bostäder
i livets olika skeden skall kunna tillgodoses till rimliga kostnader” (sid 12),
att ”statens stöd till boendet skall ge likvärdiga förutsättningar för skilda
boendeformer” (sid 13) och att ”barn och ungdomar skall få möjlighet att
växa upp och utvecklas i stimulerande och positiva boendemiljöer” (sid
19)? Dessa målsättningar kan inte utan vidare förenas med de ned-
dragningar av de bostadspolitiska utgifterna som utredningen föreslår
såsom en del av en redan inledd ny bostadspolitik.
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Utredningen konstaterar att arbetslösheten inte kan byggas bort. I en
situation med ökad arbetslöshet blir boendet dock än viktigare för dem
som drabbas av arbetslöshet, för människors möjlighet att ingå i ett
meningsfullt sammanhang och leva ett meningsfullt liv och därmed för
deras välbefinnande. Boendet är särskilt betydelsefullt i familjernas liv,
för kvinnor och mäns individuella och gemensamma livsprojekt och
därmed också för familjens existens som familj. Det är inte minst viktigt
för barnens uppväxtvillkor. I Sverige där förvärvsarbetet under de
senaste decennierna fått en så stor roll i både mäns och kvinnors liv kan
vi räkna med att arbetslöshetens konsekvenser blir stora, såväl de
ekonomiska som de sociala. När arbetet inte tillåts vara lika centralt i
människors liv ökar boendets betydelse. Med utgångspunkt i ett sådant
nerifrånperspektiv blir det tydligt att nedtrappningen av
bostadssubventionerna och minskningen av bostadsbidragen får en
förstärkande effekt.

Slutsats
Att familjerna utgör en allt mindre andel av hushållen och att ma-
joriteten av dem har en hög bostadsstandard bör inte i sig ses som en
anledning till att de inte längre ska tillhöra bostadspolitikens mål-
grupper. Denna situation har uppnåtts under en lång period av
ekonomisk utveckling där familjerna stått i fokus för bostadspolitiken.
1990-talet innebär med Sveriges försämrade ekonomi och inriktningen
på en selektiv bostadspolitik en ny situation. Familjerna blir en allt
mindre homogen grupp. Många familjer har idag svårt att upprätthålla
den uppnådda bostadsstandarden och många unga familjer har svårt att
hitta en god och ekonomiskt överkomlig bostad.

Boendets betydelse för människors möjligheter att leva ett gott liv är
i tider av arbetslöshet och ekonomiska försämringar särskilt stort.
Boendets betydelse dels för de materiella villkoren, dels för identiteten
ökar. Att kunna välja var och hur man vill bo - och att kunna bo kvar i
sitt hem - blir viktigare. Samtidigt ser vi en utveckling som innebär att
detta blir allt svårare för många. Detta gäller inte bara
bostadsmarknadens svaga grupper, utan också många barnfamiljer och
särskilt de ensamstående föräldrarna.

Småhuset har etablerats som familjebostad också i Sverige och
innehåller för många familjer en rad olika värden som är av betydelse
för deras möjlighet att leva det liv de önskar. Många familjer befinner
sig med ökad arbetslöshet och sänkta bidragsnivåer i
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riskzonen för att måsta lämna sitt hus. Bostadspolitiken bör inte
medverka till att en sådan process äger rum. De värden som småhuset
representerar kan också relateras till människors önskemål i andra
boendeformer. De berör inte minst de frågor om ekologi och estetik som
utredningen fäster stor vikt vid. En utveckling av alternativa
boendeformer skulle idag kunna bidra till att skapa ett bra boende för
många som inte ser småhuset som den enda möjliga familjebostaden.
De särskilda behov som ensamstående föräldrar med barn har i boendet
bör särskilt uppmärksammas.
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Statligt, kommunalt och globalt i svensk
bostadspolitik

Evert Vedung

Nivåproblemet är centralt i förvaltningspolitiken. Av hävd har det
funnits tre huvudnivåer i det svenska politiska och administrativa
systemet: riket, regionen och kommunen. Här skall förhållandet
riket─kommunen i svensk bostadspolitik något diskuteras. För en
översikt över hela det samlade politikfältet hänvisas den kunskaps-
törstande läsaren till Riksrevisionsverkets skrift Förhållandet
stat─kommun.

Kommunerna har sen länge anvisats och påtagit sig viktiga roller i
den statliga svenska bostadspolitiken. Dessa roller har delvis varit
ålagda av staten. Men de har också varit av karaktären att staten ställt
styrmedel till kommunernas förfogande, vilka de själva kunnat använda
sig av om de så velat, men också kunnat låta bli om de så funnit för gott.
Den statliga styrningen har således innehållit både obligatoriska som
frivilliga inslag. Kommunernas roller vad gäller såväl omfattning som
manöverutrymme har kunnat följas i hela kedjan från mark över
byggande till boende.

Kommunernas obligatoriska och frivilliga roller i svensk
bostadspolitik
Den grundläggande principen för samhällsbyggandet i Sveriges tätorter
har varit att kommunerna, inte markägarna eller staten, genom 1947 års
planmonopol ytterst skall bestämma över markanvändningen. Detta har
skett genom översiktlig planering och detaljplanering av icke-kommunal
mark. Planmonopolet är en obligatorisk lagstiftning; kommunerna måste
tillämpa det. Samtidigt har planmonopolet kompletterats av s.k. aktiv
markpolitik, som inneburit att kommunerna i stor skala förvärvat mark
för eget bostadsbyggande och för förmedling till andra byggherrar. För
att behärska omvandlingen av råmark till exploateringsmark har
kommunerna använt sig av inte bara frivilliga överenskommelser med
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markägarna utan även av staten inrättade styrmedel såsom kommunal
förköpsrätt, expropriation och tidvis markförvärvslån. Dessa styrmedel har
kommunerna inte varit tvingade att utnyttja utan kunnat begagna efter eget
gottfinnande. På den här punkten har de statliga styrmedlen alltså varit
frivilliga, eller mer tekniskt uttryckt fakultativa. Staten har ansett att
kommunerna bör förvärva tätortsmark men uppgiften har varit så vitt
formulerad att kommunerna fått ett betydande utrymme för egna initiativ.

Denna blandning av obligatoriska och fakultativa styrmedel med dominans för
de senare har varit utmärkande för statens relation till kommunerna på
bostadsområdet under tidsperioden 1945–1997 (jfr Vedung 1993:46ff).

När det gäller markupplåtelse till byggherrar har den statliga bo-
stadspolitiken kännetecknats av en principiell men ingalunda ens i-dig
förkärlek för tomträttsinstitutet och ett motsvarande avståndstagande från
upplåtelser med äganderätt. Även här har emellertid beslutanderätten
medvetet lagts hos kommunerna, vilka med vissa undantag, t.ex.
Stockholm, struntat i tomträtten och favoriserat äganderätt som
upplåtelseform. Under perioden 1974 till 1991 fanns också genom
markvillkoret en bestämmelse om att den som ville bygga med statliga lån
måste göra detta på kommunförmedlad mark. Även denna fakultativa
möjlighet utnyttjade kommunerna i huvudsak så att de antingen beviljade
dispenser från villkoret eller använde det så att det blev förmedling med
äganderätt men mot vissa villkor.

Även i nästa skede, planering och projektering av bostadsbebyggelsen,
har kommunerna intagit en tätposition. Genom bostadsförsörjningslagen
(SFS 1947:523) var kommunerna fram till 1 juli 1993 faktiskt ålagda av
staten att upprätta bostadsplaneringsprogram med en bedömning av
bostadsbyggnadsbehovet inom sina territorier samt en redovisning av
kommunens planerade åtgärder inom området. Programmen skulle beslutas
av fullmäktige och underställas länsstyrelsen och de dåvarande
länsbostadsnämnderna. Bostadsplaneringsprogrammen var alltså
obligatoriska för kommunerna. Vidare har kommunerna i olika statliga
författningar ålagts att medverka vid genomförandet av viss planerad
markanvändning genom att bygga skolor, allmänna byggnader, gator, parker
samt anläggningar för vatten och avlopp. Genom sina allmännyttiga bo-
stadsföretag har kommunerna sedan 1945 kommit att planera, projektera, äga
och förvalta en allt större del av den statligt belånade stocken av
flerbostadshus.
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I slutskedet, byggandet, har den aktiva rollen övertagits av byg-
gentreprenörer, varvid kommunerna spelat en mer undanskymd roll.
Byggentreprenörföretagen i Sverige är huvudsakligen privatägda som
Skanska eller fackföreningsägda som BPA. Kommunen har emellertid
tillsammans med byggherren delat på de kontrollerande funktionerna.
På senare tid har ansvaret förskjutits mot byggherrarna.

Den nationella bostadspolitiken har vidare innehållit starka inslag av
skattefinansiering av bostadsbyggandet och boendet främst genom
systemet med bostadsbidrag och genom det förmånliga statliga
bostadslånesystemet, som i praktiken kommit att bli allenarådande.
Bostaden har av uttryckligen förklarats vara en social rättighet, inte en
handelsvara som kan köpas och säljas på en marknad. Fram till den 1
januari 1992 beviljades statliga bostadslån till byggherrar enligt
Bostadsfinansieringsförordningen (SFS 1974:946) och den senare
Nybyggnadslåneförordningen (SFS 1986:692) endast om kommunerna
hade tillstyrkt detta. Förordningarna gav även kommunerna rätt att
uppställa vissa villkor för lån till nyproduktion och ombyggnader. Bland
annat kunde de enligt den sist nämnda förordningen kräva kommunal
förmedlingsrätt till viss del av nybyggda lägenheter. Från 1 januari 1992
upphörde de statliga bostadslånen och ersattes av ett system med statliga
räntebidrag. Enligt Bostadsförsörjningslagen (SFS 1947:523) var
kommunen fram till 1 juli 1993 ålagd att anordna bostadsförmedling om
så behövdes för att främja bostadsförsörjningen, men det var kommunen
själv som avgjorde när behov förelåg. Denna inrättning kunde sedan
förmedla bostäder enligt principer som bl.a. innebär att vissa grupper med
särskilda sociala behov ibland ges förtur i köerna. Även i dessa avseenden
bereddes således kommunerna betydande manöverutrymme.
Socialtjänstlagen ger kommunerna ett särskilt ansvar för äldres och
funktionshindrades boende (SFS 1980:620, jfr SOU 1996:156, s. 230).

Framställningen av kommunernas roller efter 1945 har begränsats till
några huvuddrag. Poängteras bör att det skett en tydlig statlig
avreglering av kommunerna mellan 1991 och 1993. Tendensen mot en
successivt fortgående ökning av den centrala kontrollen över
kommunerna på bostadsområdet har därmed brutits. Det som skedde i
början av 1990-talet kan beskrivas som en förskjutning från obligatoriskt
till frivilligt. Hur kommer den framtida utvecklingen att se ut? Kan 1995
års bostadspolitiska utredning ge någon vägledning?
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Relationen stat─kommun i bostadspolitikens
genomförande

I Bostadspolitiska utredningen (SOU 1996:156, 5 nov.) knådas frågan
om kommunernas roll både i ett särskilt kapitel och titt som tätt i andra
avsnitt. Utredningens propåer återspeglar emellertid ingen principiellt
förändrad syn på stat-kommunrelationen. Den reduktion av obligatoriska
uppgifter som skedde 1991–1993 föreslås ligga fast. Kommunernas roll
tänkes dock bli väsentligt mindre på de två traditionella områdena
subventioner till bostadsbyggande och bostadsbidrag till boende men
detta beror inte på någon ändrad syn utan på en allmän neddragning.
Samtidigt erhåller kommunerna nya uppdrag inom området segregering
samt vad gäller ekologi, estetik och genus. Det föreslås alltså ske en
uppgiftsförskjutning för kommunerna i den statliga bostadspolitikens
genomförande.

Utredningens syn på stat─kommunrelationen låter sig enligt min
uppfattning fångas i följande tes:

Den statliga styrningen av den kommunala nivån minskar genom att
staten i hög grad men successivt drar sig tillbaka på det hävdvunna
området subventioner till bostadsbyggande och selektiva bidrag till
boende; härigenom sker också en kraftig, stegvis nedtrappning av
kommunernas uppgifter utan att dock egentligen förhållandet mellan
staten och kommunerna principiellt ändras; samtidigt ökar den statliga
styrningen av den kommunala nivån genom att staten föreslås ge
kommunerna ytterligare uppgifter vad gäller upprustning av utsatta
stadsbygder som lider av segregation; vidare tänkes en breddning av
kommunernas verksamhet ske genom att staten tillför dem värv, som
tidigare legat utanför bostadsområdet, framför allt vad gäller ekologi,
estetik och genus; i fråga om samtliga dessa uppgifter tänkes staten lämna
stort manöverutrymme för kommunerna att utforma program.

Autonoma eller integrerade kommuner?
Det existerar ingen allmänt omfattad, väl sammanhållen, teori om
kommuner och kommunalt styre. Enligt den norske statsvetaren
Francesco Kjellberg (1994) finns i de flesta diskussioner om förhållandet
mellan centralt och lokalt folkstyre i samtida stater ett val mellan två
tävlande ideologiska perspektiv: den autonoma modellen och
integrationsmodellen.
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Den autonoma modellen ser den nationella och den lokala sfären av
styrelse klart åtskilda från varandra. Den lokala menigheten skall vara
självbestämmande och dess handlingar i så stor utsträckning som möjligt
oberoende av centralmakten. Oavsett hur stor den kommunala sektorn är,
så bör statens roll enligt detta perspektiv vara att övervaka kommunernas
aktiviteter utan att inkräkta på deras område. Det autonoma perspektivet är
grundat i en liberal föreställningsvärld och baserar sig på uppfattningen att
en rimligt klar gräns kan dras mellan kommunala och statliga uppgifter samt
att den kommunala sfären skall sköta sina angelägenheter utan statlig
inblandning.

När den kommunala självstyrelsen kodifierades på 1860-talet var det
denna tankegång som dominerade. Därefter har den, menar Kjellberg, främst
kommit att omhuldas av borgerliga partier i Skandinavien. Med tiden har den
emellertid fått konkurrens från integrationsmodellen, som mer betonar
kommunernas roll som organ för en statligt bestämd offentlig politik.

Integrationsmodellen framhåller sambandet och det ömsesidiga
beroendet mellan de nationella och de kommunala sfärerna. Det som enligt
detta perspektiv utmärker kommuner är att de inte längre utövar inflytande
över uppgifter av intresse enbart för medborgarna i den egna kommunen.
De deltar i en mängd beslutsprocesser också på statlig nivå. Till detta
kjellbergska perspektiv kan också läggas EU-nivån och den globala nivån.
Detta beror i sin tur på att kommunerna har fått allt fler nationella och rentav
överstatligt bestämda uppgifter. Om det autonoma perspektivet är relaterat
till ett liberalt synsätt är integrationssynen relaterad till en mer
interventionistisk uppfattning om kommuner. Kjellberg menar att integra-
tionsmodellens tydligaste förespråkare återfinns till vänster på den politiska
skalan samt i de administrativa och professionella grupper som är
engagerade i produktionen av offentlig service.

Omfattning, manöverutrymme, tillträde

I anslutning till Page och Goldsmith (1987:1f0 vill jag här hävda att
diskussioner om stat─kommunrelationen vinner på om den delas upp på
omfattning. manöverutrymme och tillträde. Man bör skilja mellan det
kommunala kompetensområdets omfattning (functions), det manöver-
utrymme (discretion) över detta kompetensområde som staten gett åt
kommunerna samt det tillträde (access), som kommunerna har till
statsmaktens beslutsprocesser. I min fortsatta
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granskning av Bostadspolitiska utredningen skall jag begränsa mig
till två av de tre aspekterna nämligen omfattning och manö-
verutrymme.

Fem argument för statlig styrning av kommunala
uppgifters omfattning
Hur kan centralstatlig styrning av kommuner rättfärdigas? I sin
diskussion av integrationsmodellen tar Francisco Kjellberg (1994) upp
fyra argument för kommuners inlemmande i rikssfären. Jag väljer att dela
upp hans omfördelningsargument på socioekonomisk och geografisk,
interkommunal omfördelning. Anledningen är att denna distinktion tycks
var fruktbar vad gäller just de nordiska partisystemen, eftersom
socioekonomisk och interkommunal omfördelning tenderar att
förespråkas av olika partier: i det förra fallet särskilt socialdemokrater
och socialliberaler, i det senare centerpartier/agrarpartier. På det sätter
erhålles fem olika överväganden bakom statlig styrning av kommuner:
1. legalitet, rättssäkerhet
2. kostnadseffektivitet
3. socioekonomisk omfördelning
4. geografisk, interkommunal omfördelning och
5. makroekonomiska överväganden.
Problemet med dessa argument är att de kan användas som skäl för såväl
statlig styrning som stark statlig styrning. Både omfattning och
manöverutrymme kan motiveras med dessa skäl. Här skall jag göra den
viktiga begränsningen att skälen tänkes bli använda för att motivera
statlig styrning av det kommunala kompetensområdets omfattning men
inte manöverutrymme inom detta kompetensområde. Detta är en mycket
viktig begränsning, som läsaren måste hålla i minnet.

Det historiskt viktigaste skälet för centralstatlig styrning i demo-
kratiska samhällen är för Kjellberg och andra kommunteoretiker att
upprätthålla legalitet och därmed rättssäkerhet. Detta klassiska lega-
litetsargument för statliga interventioner på kommunal nivå har gått ut
på att skydda medborgarna mot godtyckliga beslut genom att se till att
kommunerna håller sig inom lagens råmärken samt att lika fall behandlas
lika.
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I Sverige manifesteras i skrivande stund laglighetstanken i be-
stämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap i 1991 års kommunallag. För
att staten (kammarrätten) skall kunna upphäva ett kommunalt beslut vid
laglighetsprövning krävs enligt 10 kap 8 § kommunallagen att någon av
följande situationer föreligger: beslutet har inte tillkommit i laga ordning,
beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet förekommunen,
det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
beslutet strider mot lag eller annan författning.

Ett andra skäl är kravet att kommunernas produktion av nyttigheter måste
vara kostnadseffektiv. Allmänna medel får inte i onödan förslösas. Det är ett
legitimt syfte för centralstaten att se till att produktion av offentliga tjänster
och varor sköts så billigt som möjligt och att det därför kan bli nödvändigt
att omorganisera, omstrukturera och rationalisera.

En tredje motivering hänger samman med kravet på socioekonomisk
omfördelning. Staten kan inte negligera krav på likvärdig tillgång till
offentliga tjänster mellan olika socioekonomiska grupper eller likvärdigt
deltagande i processer. I linje med välfärdsstatens expansion har denna
motivering om socioekonomisk fördelning och jämställdhet blivit den
kanske starkaste drivkraften för vidgad statlig kontroll av kommunerna.
Detta har tagit sig uttryck i ökad statlig speciallagstiftning. Till
socioekonomisk omfördelning räknas här omfördelning mellan inkomst- och
förmögenhetsgrupper samt mellan människor i olika åldrar.

Det fjärde argumentet handlar om geografisk, interkommunal
omfördelning. Statsmakterna ingriper för att garantera likvärdig tillgång på
service i olika kommuner i landet eller för att säkra någorlunda likvärdiga
ekonomiska förutsättningar för sådan service. Den interkommunala
omfördelningen tar sig uttryck i skatteutjämningsbidrag eller Robin Hood-
skatter, där förmögnare kommuner beskattas till förmån för de mindre
välbeställda.

Ett femte övervägande som ligger bakom ökad statlig styrning av
kommunerna är makroekonomiska aspekter. Till denna kategori räknas
samhällsekonomiska och statsfinansiella motiveringar. Givet den offentliga
sektorns storlek, de lokala utgifternas andel därav och den starka
integrationen vad gäller funktioner och finanser mellan olika delar av det
offentliga systemet så har detta under 1990-talet kommit att bli ett
överskuggande problem. Allt eftersom behovet av en övergripande finansiell
hushållning fått ökad tyngd, så har kommunerna kommit att bli en allt
tydligare måltavla för denna styrning.
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Det skulle vara ekonomiskt oansvarigt av statsmakterna, har man hävdat,
att inte beakta de möjliga konsekvenserna på den nationella ekonomin
av individuella ekonomiska beslut av en lång rad halvt oberoende
administrativa enheter. Önskemålet om makroekonomisk styrning av
kommunerna har bl.a. tagit sig uttryck i att staten satt tak för de
kommunala utgifterna.

Utredningens tre nya argument för statlig styrning av
kommunala områdets omfattning
Vi skall nu använda dessa fem argument för statlig styrning av
kommunerna som analysschema för att granska Bostadspolitiska
utredningens stat─kommunfilosofi. Det visar sig då att ett argument
berörs men avfärdas, att ett som inte berörs borde ha tagits upp, att ett
som inte uttryckligen berörs möjligen ändå underförstått finns med samt
att två uttryckligen berörs och spelar en stor roll i betänkandet. Ur
principiell synvinkel mest intressant är emellertid att utredningen tar upp
tre anledningar till statlig styrning av kommuner, som Kjellberg inte har
med i sin diskussion och som därmed inte finns med i det nyss
konstruerade analysschemat.

Geografisk omfördelning mellan kommuner nämns som ett motiv för
statlig styrning. Men det sägs uttryckligen att staten inte bör använda
bostadspolitiken för detta syfte (s. 25). Legalitetstemat berörs inte av
utredningen utan tas helt för givet. Ändå kunde det ha funnits anledning
att diskutera rättssäkerhetsfrågan i anslutning till fixaren, som oformligt
tänkes samordna och entusiasmera olika intressenter till förnyelse av
bostadsområden med segregationsproblem (se sid 153–155 i Hertting &
Strömblads bidrag ovan).

Kostnadseffektivitet i kommunernas verksamhet som motiv för
statsingripanden berörs heller inte uttryckligen i betänkandet. Det skulle
emellertid kunna vara inbakat i det allt överskuggande kravet i
utredningen att statens finansiella engagemang i bostadssektorn måste
dras ner. Det finns nämligen en outtalad men ändå tydlig tendens i
betänkandet att sätta ekonomisk press på kommunerna i så måtto att de
nationella bostadspolitiska målen behålls på samma nivå som förut
samtidigt som de statliga ekonomiska styrmedlen för att uppnå målen
kraftigt reduceras (se s 17–34 i Bo Bengtsson och Jim Kemenys bidrag
ovan). En välvillig tolkning av detta skulle kunna vara att man hoppas att
kommuner och andra byggherrar skall pressas till ökad
kostnadseffektivitet och därmed behålla samma måluppfyllelse som förr
men till lägre utgifter för det offentliga.
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Däremot spelar socioekonomisk omfördelning som motiv för statlig
styrning av kommunerna en betydande roll i betänkandet. Det som
utredningen säger om segregation och ungdomar faller in under denna
rubrik (s. 161; se även bidrag av Berger, Borgegård, Magnusson, Ericsson,
Hertting & Strömblad samt Sahlin i denna volym). Här tilldelas nämligen
kommunerna en nyckelroll. Kommunen skall genom sitt ansvar för
samhällsplaneringen främja ett integrerat och jämlikt boende.
Kommunerna får också ett särskilt ansvar för att utvecklingsarbetet i
utsatta bostadsområden sätts i gång, drivs med kraft och involverar en rad
utomkommunala aktörer. Staten kommer att ställa friska pengar till
förfogande för detta ändamål. Den statliga styrningen är med andra ord
fakultativ. Utredningen säger vidare att det ekonomiska stödprogrammet
måste vara flexibelt och ge stort utrymme för ”anpassningar till lokala
förhållanden” (s. 30). Varje kommun får avgöra vad som är ett ”utsatt
bostadsområde”, men vissa villkor stipuleras angående utformningen av
utvecklingsprogrammen från statens sida (s. 30).

Det makroekonomiska perspektivet spelar huvudrollen i betänkandet (s.
20, 230. Utredningens viktigaste förslag motiveras av behovet att minska
de statliga utgifterna på grund av den omfattande statliga upplåningen. Det
totala stödet till boende och bostadsbyggande föreslås minska från en
nettoutgift för staten på 18 miljarder för 1998 till att bostadspolitiken skall
ge ett överskott år 2005 (s. 396ff, tabellerna 26–28, samt kapitel Turner,
Bengtsson & Kemeny samt Sahlin ovan). Är 2030 blir statens netto med
utredningens båda kallkylalternativ 19 miljarder respektive 23,8 miljarder.
Även de selektiva stöden tänkes bli reducerade. Detta innebär en kraftig
tyngdpunktsförskjutning i statens styrning av kommunerna från
socioekonomisk omfördelning till makroekonomiska överväganden av
statsfinansiell natur.

I stat─kommunperspektivet mest intressant är emellertid att ut-
redningen tillfogar tre motiv utöver de fem hittills nämnda. Dessa motiv
för statlig styrning av kommunerna på bostadsområdet är historiskt sett
nya. På detta sätt erhåller vi sammanlagt åtta motiv för statlig styrning av
kommunerna, d.v.s. förutom de fem ovan nämnda:
6 ekologi
7 estetik och
8 genus.

197



BOSTADSPOLITIK FOR TJUGOHUNDRATALET

Ekologiska aspekter har fått ett särskilt kapitel i utredningen.
”Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda
bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom
ekologiskt hållbara ramar”, sägs det (s. 21). Under rubriken ”Planering
och utveckling av boendet” preciseras detta på följande sätt: ”Planering,
byggande och boende skall formas med hänsyn till naturens kretslopp
och med ett långsiktigt ekologiskt perspektiv” (s. 23). Staten föreslås
alltså sätta mål för kommunernas hantering av planering, byggande och
boende, vilket huvudsakligen motiveras med argument om långsiktigt
bärkraftig utveckling (se nedan Terry Hartigs kap s 203–213 och Eva
Sandstedts bidrag s 229-249.

Som en lingvistisk randanmärkning må påpekas att den ekologiska
terminologin har trängt in även i det rent politiska språkbruket.
Utredningen påstår sig vilja åstadkomma en ”långsiktigt hållbar”
bostadspolitik (s. 23), men detta har ingenting med ekologisk ut-
veckling att göra. Det är långsiktigt hållbar i politisk och samhälls-
ekonomisk mening som avses. Det miljöinriktade språket fungerar
tydligen på den här punkten som en semantisk magnet, som drar till
sig nya betydelser.

De två andra aspekter, som kommit med i betänkandet men som
tidigare saknats i bostadspolitiska sammanhang och som även saknas i
Kjellbergs framställning, är genusperspektiv och estetiska perspektiv.
Även dessa två aspekter behandlas relativt utförligt i utredningen.

Beträffande det estetiska perspektivet föreslår kommittén att
kommunerna skall upprätta egna arkitekturprogram, som skall antas
av fullmäktige (s. 225). Dessa program skulle också kunna inarbetas i
kommunernas översiktsplaner och utgöra underlag för avstämning
med byggherrars egna projektanknutna kvalitetsprogram men inte
utgöra prövningsunderlag för bygglov (se Eila Jylkäs kap s 215–226
nedan).

Utredningen föreslår också att kvinnor bör ges ökat inflytande i
bland annat bostadspolitiska planeringsprocesser. Tidigare har köns-
aspekten märkts mest i arbetslivsreformer. Men nu skall genusper-
spektivet integreras i det ordinarie arbetet i de olika sakpolitiska
områdena inklusive markanvändning och bebyggelseplanering, menar
utredningen (192). Könsaspekten skall alltså inte längre drivas i
sidoordnade program (se Gärd Folkesdotters kap s 227–237).
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Tre skäl för kommunalt manöverutrymme

De åtta hittills nämnda skälen har konstruerats som argument för statlig
styrning av det kommunala områdets omfattning. Att de självfallet också
skulle kunna ses som motiveringar för statlig insnävning av
kommunernas manöverutrymme inom dessa områden har jag bortsett
ifrån. I stället skall jag i detta avsnitt ta upp manöverutrymme, den andra
aspekten i Pages och Goldsmiths schema (1987:1ff). Vad finns det för
skäl för att kommuner ska ha stor frihet från staten? Varför ska vi ha
självständiga kommuner? En argumenttrio om demokrati, effektivitet och
innovation ska behandlas.

Demokratiargumentet går ut på att kommunalt manöverutrymme gör
att fler människor kan engagera sig i samfällighetens affärer och att
folkstyrelsen därmed får en bredare förankring. Staten bör låta kommuner
få inflytande över genomförandet av den statliga politiken eftersom detta
befrämjar demokratin.

Den kommunala självstyrelsen anses bidra till effektivitet genom att
innehållet i beslut som fattas av kommuner bättre motsvarar lokala
förhållanden än innehållet i centrala beslut. Lokal anpassning uttrycker
innehållet i detta effektivitetsargument. En central instans som ett
nationellt parlament besitter inte den enorma sakkunskap som skulle
krävas för att kunna fatta beslut i varje enskilt fall. Det är mer sannolikt
att denna kunskap föreligger längre ner i systemet, på lokal eller kom-
munal nivå. Även detta skäl talar för kommunalt manöverutrymme vid
genomförandet av centralstatlig politik.

Kommunalt manöverutrymme anses enligt innovationsargumentet
kunna bidra till uppfinningsrikedom och upptäckarglädje i det offentliga
systemet. Om kommuner ges ett oberoende får de en kreativ,
experimenterande inställning till verksamheten, vilket leder till att de
kommer på och tar i bruk olika lösningar på likartade problem. Den
mångfald och ökning av innovationer som detta leder till är gott för
helheten, eftersom andra kommuner och helheten får fler alternativ att
välja emellan. En lösning som en kommun satsar på kan sprida sig till
andra. Vi får kedjor av innovatörer och efterföljare. Vi finner detta också
i praktiken, när andra kommuner tar efter en pionjärkommuns lösning,
vilken sedan uppkallas efter pionjärkommunen i fråga, t.ex.
Kalmarmodellen och Uppsalamodellen. Även innovationsargumentet
talar för att staten bör ge ett betydande svängrum för kommunala
initiativ, när den inte riktigt vet
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vad som är problemet och vad som utgör lösningar på det eventuella
problemet.

Hur ställer sig Bostadspolitiska utredningen till
kommunalt manöverutrymme?
Bostadspolitiska utredningen tycks mena att principerna för det statliga
styrmedelssystem mot kommunerna, som det föreligger efter
förändringarna 1991–1993, i princip bör ligga kvar oförändrade. Den
avreglering som genomfördes under dessa år genom att obligatoriska
uppgifter förvandlades till frivilliga och fakultativa möjligheter knutna
till statssubventionssystemen togs bort, skall alltså bestå. Kommunala
engagemang på de nya områden som kommunerna föreslås komma in på
skall i huvudsak inte regleras fram utan lockas fram med ekonomiska
stödprogram, t.ex. för åtgärder mot segregation. Detta innebär att den
tradition av fakultativ statlig styrning av kommunerna på
bostadsområdet, som jag här försöker följa, i stort sett bibehålles och
fortsättes. Staten föreslås kraftigt dra ner på de ekonomiska styrmedlen
vad gäller bostadsbyggande och boende och expandera dem på andra,
men traditionen av frivillighet för kommunerna behålls i båda fallen.

Den statliga reformstrategin mot kommunerna: en
sammanfattning
För den händelse Bostadspolitiska utredningens förslag skulle knäsättas
av riksdagen och om riksdagens beslut skulle troget implementeras på
lokal nivå, så kommer stat─kommunrelationen på bostadsområdet att få
följande kännetecken: Den statliga styrningen av den kommunala nivån
minskar genom att staten i hög grad men successivt drar sig tillbaka på det
hävdvunna området subventioner till bostadsbyggande och selektiva
bidrag till boende; härigenom sker också en kraftig, stegvis nedtrappning
av kommunernas uppgifter utan att dock egentligen förhållandet mellan
staten och kommunerna principiellt ändras, ty den hävdvunna kommunala
frivilligheten behålls. Samtidigt ökar den statliga styrningen av den
kommunala nivån genom att staten föreslås ge kommunerna ytterligare
uppgifter vad gäller upprustning av utsatta stadsbygder som lider av seg-
regation; vidare tänkes en breddning av kommunernas verksamhet ske
genom att staten tillför dem värv, som tidigare legat utanför
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bostadsområdet, framför allt vad gäller ekologi, estetik och genus; i fråga om
samtliga dessa uppgifter tänkes staten lämna stort manöverutrymme för
kommunerna att utforma program.

Kommunerna får ett antal nya ansvarsområden på bostadsfältet främst i
fråga om ekologi, estetik och genus. Utredningen överväger att föra in
ekologiska aspekter på bostadsbyggande och boende i det lokala Agenda 21-
arbetet för en uthållig utveckling. Energi- och miljödeklarationer på bostäder
bör införas. Genusaspekten på bostadsfrågorna skall tas in i den ordinarie
kommunala samhällsplaneringen, inte drivas i form av särprojekt. Den
estetiska aspekten skall tillvaratas av kommunerna genom att de upprättar
kommunala estetiska program, som skall antas av fullmäktige och som kan
tjäna som diskussionsunderlag vid överläggningar med byggherrar. Om-
fattningen av kommunernas uppgifter ökar därigenom genom statlig inverkan.
Den statliga styrningen av dessa nya ansvarsområden blir emellertid så pass
lös att kommunerna ges ett betydande eget manöverutrymme för lokal
anpassning.

Staten föreslås också ge kommunerna ett ansvar när det gäller särskilt
utsatta stadsbygder och särskilt sådana som kännetecknas av segregation.
Kommunerna skall här kunna få statliga bidrag för att upprätta
förnyelseprogram. Även på detta område ges kommunerna stort
manöverutrymme att i samverkan med en rad andra intressenter utforma
programmen.

Utredningens ekonomiskt viktigaste förslag rör emellertid det gamla
bostadspolitiska kärnområdet stöd till bostadsbyggande och till boende. Här
drar sig staten successivt kraftigt tillbaka, vilket i det stat─kommunperspektiv
som här anlägges innebär minskad statlig styrning rent kvantitativt. Särskilt
kommer det nog att märkas för de allmännyttiga, kommunala
bostadsföretagen. Någon principiell förändring i stat─kommunrelationen
innebär dock dessa förslag inte.

Globala aspekter på lokalt bostadsarbete
Min studie av stat─kommunrelationen i svensk bostadspolitik och i
Bostadspolitiska utredningens betänkande är nu slutförd. Men därmed är
inte den viktiga nivåproblematiken i svensk bostadspolitik uttömd. För att
tömma ut nivåproblemet i all svensk inrikespolitik räckte det länge med att
inrikta sig på relationen stat─kommun med tillägg av länsnivå. Detta gäller
inte längre. Fler nivåer har kommit in och kommer troligen in ännu mer i
framtiden.
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Bostadspolitiska utredningen för in ytterligare en nivå utöver de tre
traditionella. Det är inte EU-nivån som man skulle kunna förmoda, utan
den globala nivån. Globala aspekter har naturligtvis tidigare kommit in
på många svenska politikområden, av vilka miljöpolitiken i form av
politiken för skydd av den planetariska ozonslöjan samt
frihandelspolitiken genom GATT torde vara de mest kända. Aldrig förut
har emellertid globala aspekter spelat någon roll i en svensk
bostadspolitisk utredning. Om den globala aspekten kan följande tes
formuleras:

I Bostadspolitiska utredningen förs för första gången globala aspekter in i
den lokala bostadspolitiken genom att kommunerna föreslås integrera
miljöaspekter på byggande och boende i det lokala arbetet för uthållig
utveckling som pågår enligt Agenda 21, vilken knäsattes i samband med
FN:s världskonferens för utveckling och miljö i Rio 1992; även den agenda
som godkändes av FN:s världskonferens för kommuner i Istanbul 1996
föreslås få återverkningar i Sveriges kommuner bl.a. genom arbete för ett
kretsloppssamhälle, mot segregation samt för en social bostadspolitik under
ändrade förutsättningar.

Den globala nivån har troligen kommit för att stanna. Tillsammans med
de tre traditionella samt EU-nivån, kommundelsnivån och stadsdelsnivån
skulle vi därmed i framtiden kunna räkna med sju förvaltningspolitiska
nivåer i bostadspolitiken.
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Toward a More (Social) Ecological Housing
Policy

Terry Hartig

In its recently released final report (slutbetänkande) on revisions of housing
policy (SOU 1996:156), the housing policy commission (Bostadspolitiska
utredningen) made clear that it was not formally requested to take up
ecological issues in housing, and that other commissions have
environmental issues as a focus of their respective investigations (p. 41,
205). Yet it took up ecological issues because it recognized the relevant of
housing for ecological sustainability. Moreover, the commission
recognized the potential significance of housing policy for the fulfilment of
the administration's desire that Sweden enter the new millennium leading
in the development of an ecologically sustainable society (p. 205).

In proposing an overarching goal for a revised housing policy, the
commission identified an encompassing ecological criterion: It is within
ecologically sustainable limits that policy should aim to create the
conditions necessary for all to live in good, reasonably priced housing in
a stimulating yet safe milieu (p. 21; see also p. 23). Ecological
sustainability is thus recognized as an ultimate boundary condition, one
that should constrain possible future actions. Through the commission’s
work the idea of “ecological sustainability” is further elaborated as a
conceptual tool that can serve an environmental policy in which
environmental measures in all sectors are coordinated (p. 22, 205).
Furthermore, in putting ecological sustainability forward as a link
between housing policy and other areas of policy activity, the commission
endorses the notion that some challenges to sustainability are best
addressed by targeting aspects of the individual's daily way of living,
inclusive of housing.

In grounding its ecological perspective for housing policy, the
commission focuses on the organization of environmental work within the
housing sector and the impact of the resident on the environment (p. 205).
The final report identifies a number of environmental consequences that
follow from the way we house ourselves
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and which might be ameliorated through a revised housing policy. Energy use
within the household for heating and appliances; waste generation by
members of the household; road construction and the traffic on the roads
built; the construction, renovation, and demolition of housing; all have
implications for the integrity of ecological processes at local and more global
levels - for the quality of ground water, the degree of biological diversity, the
amount of CO2 in the atmosphere, and so on (pp. 206-207).

The first of the commission's actual proposals regarding policy
instruments is that investment subsidies to prioritized renovation measures
be used to further important environmental goals in housing (p. 41). In the
environmental area these subsidies should be reserved for the development
of new knowledge and for the conduct of practical experiments (p. 42). In
that one billion kronor annually is the amount proposed for a range of
renovation measures, primarily targeted at blocks of rental apartments,
support for more ecological housing from these subsidies could from one
year to another well be something less than that amount. The ecological
measures would be in competition with the rebuilding of select housing
areas, measures to improve housing for the elderly and the handicapped,
and other priorities (p. 77), and it would be left for the administration
(regeringen) and parliament (Riksdagen) to allocate funds to the different
priorities as part of their ordinary budget work (pp. 41, 77). Additional
funds might also be made available through the coordination of housing
and labor market policy (p. 78). Any new funds would supplement funds
already allocated through other legislation (see e.g., section 8.5.6, p. 212).

In addition to investment subsidies, the commission proposes an
information instrument ─ an environmental and energy labeling system that
would facilitate less environmentally impactful choices by consumers with
respect to housing (pp. 41, 42). Such a labeling system is moreover
presented as one way in which different interested parties might coordinate
their responses to environmental questions in housing (p. 42). Such
coordination on the part of public and private actors is one of the general
principles that the commission appears to advocate as a means to achieve
more ecologically sustainable housing (pp. 20, 42). Another is that state
subsidies should be granted only to housing construction and renovation
projects that meet the demands of environmental legislation now in force
(p. 41). A third involves the application of the precautionary and
substitution principles in order to arrive at the least environ-
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mentally impactful solutions for construction and housing, to avoid the use
of measures that are environmentally risky, and to substitute dangerous
methods and materials with better alternatives when such are available (p.
41).

Such are the essential aspects and outcomes of the commission's
thinking on a long-term ecological perspective for housing policy. The
commission can be commended for paying attention to ecological
sustainability and environmental consequences of housing, even though
it wasn't their specific charge. Its members must have known that an
absence of discussion of ecological sustainability would have been
regarded as a major shortcoming of the work, and that if attention to it
hadn’t been explicitly specified as part of their formal responsibility,
then it should have been. The ecological issues are important and
inescapable, and the commission is to be applauded for affirming
ecological sustainability as a boundary condition in its overarching goal
statement. I will not comment further on the commission's formulation
of an overarching goal for future housing policy, beyond occasionally
referring discussion back to it. Rather, I will comment briefly on two
other aspects of the report. The first of these has to do with the relative
standing of ecological and environ-mental questions in the
prioritization of housing measures within the ordinary budget work. The
second aspect involves the character of the ecological perspective
represented in the report. In a third section I point out that the pursuit
of ecological sustainability need not always involve inconvenience or
sacrifice but can also create new contexts for the enjoyment of the home
and near-home area. In a fourth section I note some implications of a
more social ecological perspective with respect to relations between
ecological sustainability and aesthetics.

Ecology and Environment in the Prioritization of Housing
Reconstruction Measures

Ecological sustainability is to be a fundamental criterion for activities
directed by future housing policy, yet the proposal regarding envi-
ronmental measures would in practical terms have sustainability placed
on the same level as other measures placed under consideration by the
commission. I do not question the importance of those other measures.
What I take issue with is that the proposal does not clearly mark the
relatively greater importance of ecological sustainability in terms of
actions that should follow from it. A ranking in
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terms of importance is implied by the statement of an overarching goal
for a revised housing policy, yet the proposal that follows places
sustainability on a par with, for example, the renovation of particular
housing areas as an item for consideration in the ordinary budget work
of the administration and parliament. True, the renovation of particular
housing areas might be accomplished in part to provide new models of
sustainable housing, just as it might simultaneously serve other goals.
Still, the amount of money proposed in the way of investment subsidies
to cover the various environmental measures does not seem adequate in
proportion to the expenses that would likely ensue from implementation.
Moreover, there is no guarantee that proponents of implementation
strategies tied to other measures would support trade-offs that could be
made in the interests of ecological sustainability. Indeed, different
measures might not only present possibilities for coordination; they
could also stand in conflict. To take a simple example, improved
accessibility for the elderly and handicapped may well mean more
expansive paved areas for vehicle and wheelchair accessibility, less area
for plantings, more runoff of water from paved surfaces, and so forth.
Pursuit of ecologically sustainable housing should not be made
conditional on political prioritization of somewhat disparate, perhaps
conflicting reconstruction measures; its primacy should be
acknowledged.

The cautiousness of the commission with respect to practical support
in terms of funding must reflect a previous prioritization. The
commission assumes that stable housing development in the long-term
requires a stable economic policy, and it maintains that housing policy
should be formulated so as to contribute to stability in the society's
economy (p. 20). This seems quite reasonable. Still, the economy is
ultimately dependent on ecology, and not the other way around.
Admittedly, some of the ecological problems that affect the Swedish
economy cannot be corrected through actions taken in Sweden.
Nonetheless, if it was the case that the commission was reluctant to
propose stronger practical support for ecological sustain-ability on
economic grounds, then it remains for debate on this to-pic to return to
its assertion that unecological building is expensive in the long-term (p.
41) and take up the question of what is meant by long-term. Although
that question might not be easily answered in this regard, it can't be
avoided, and we will in fact tum to it again shortly.

206



TOWARD A MORE (SOCIAL) ECOLOGICAL HOUSING POLICY

Before doing so, however, another question of economics and priorities
should be raised. It takes into consideration the administration’s desire to
see Sweden lead in the development of an ecologically sustainable society.
If the administration is serious enough about this desire to make it a matter
of priority, and if Sweden does become a leading innovator in ecological
sustainability measures, and if responsible actors in other countries also
recognize that unecological building is expensive in the long term, then is it
not the case that subsidies for the promotion of ecological housing may also
serve the economy by expanding a class of export goods and technology
likely to be of increasing significance? The commission refers to situations
out of which such innovations might emerge (e.g., p. 42, paragraph 1), but
it does not elaborate on the possible contributions in the near as well as long-
term that such innovations might make to the balance of trade. Nor does the
commission indicate whether there are provisions in existing environmental
legislation that encourage marketable innovations with a bearing on
ecological sustainability in housing.

It is left for the administration and the parliament to adopt, adapt, and
advance proposals made by the commission. In this they can make bold and
reinforce the commission's endorsement of an ecological sustainability
criterion by ensuring the practical support needed to apply it within housing
policy into the next millennium. This is too important a matter to be left to
a discussion of priorities within the ordinary budget work. In addition, they
might, to the extent that they do not already exist, develop incentives for
innovations in housing construction and residential living modes that
promote both ecological sustainability and the export of goods, services, and
technology.

The Character of the Ecological Perspective Represented in
the Report
Mention of “ecological sustainability” invites two closely related questions:
What is meant by “ecological”? Sustainable over what period of time?
Answers to those questions are implicit in the commission's long-term
ecological perspective and influenced the development of proposals for
revisions in housing policy. Other answers might have made for a different
ecological perspective and another set of proposals. I will provide some
further views on ecological perspectives in order to stimulate discussion
around the assumptions
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and proposals that were made. This may in turn generate proposals that
augment those already advanced by the commission.

I should begin by noting what some might consider obvious: Ecology
is not only the scientific study of natural systems, but also a source of
ethical prescriptions. Ecology takes up questions regarding the
relationship that people have to natural systems and the environment,
and answers to these questions often involve notions of what good and
proper behavior with respect to the environment is. Because of these
ethical overtones, some ecological notions have the potential to arouse
controversy. Indeed, that the commission's report shows any concern for
ecological issues is in part a reflection of the controversy already
aroused, and not only of an assessment of objective scientific facts.

The view of ecology represented in the report is the commonplace one
of natural systems constituted of organisms, the physical environment,
and the relationships between them. It reflects an understanding that
humans affect the functioning of those systems on local and more global
levels, and that some such impacts may in turn have negative
consequences for people. Regarding the appropriate relationship of
humans to the natural environment, the view appears to be utilitarian;
the greatest emphasis is on our ability to use natural resources and the
services that are provided by intact and well-functioning ecological
systems. Whether by design or not, the commission does not take up the
questions of the kind and ex-tent of changes in individuals' housing-
related behaviors that might be necessary to maximize sustainability. It
does, however, refer to the possibility of facilitating more
environmentally correct behavior by providing information to
consumers on the environmental implications of different housing-
related alternatives that they may have to choose from (p. 42).

Granted, the implications for behavior of an ecological sustainability
goal as pursued through housing policy may have been far beyond the
scope of the inquest. Yet it is nonetheless appropriate that the topic be a
part of further discussion about how we can house ourselves in an
ecologically sustainable way. We are, after all, ultimately housed within
an ecology, and having some sense of how we stand in relation to it will
help us understand which current housing-related behaviors can be
continued in perpetuity, which cannot, which need to be modified, and
which might be encouraged to a greater extent.
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Let me provide a simple example. The small second homes that many
families have out in the countryside may help some people to renew an
acquaintance more regularly with nature, but those homes are not
necessarily good for the environments with which the owners might want
to be on closer terms. The ecological impacts of second home
development and all that goes with it ─ more area covered with roads,
traffic and noise, impacts on wildlife habitat, solid waste, the treatment
of sewage ─ are not taken up in the report. The commission wants, it
seems, to assume that people will be able to continue in their usual
residential activities, out in the countryside as well as in town, and that
with improved technologies they will be able to do so at a level of
environmental impact that is ecologically sustainable. Whether this
assumption is tenable deserves discussion.

Ecological Restoration and Other Positive Possibilities

Regarding the behavior of residents, a general principle expressed by the
commission is that residents should be able to take responsibility for and
have possibilities to participate in and influence their housing and its
surroundings (pp. 22, 23). This principle was not elaborated with respect
to ecological sustainability, but it could have been. As reflected in their
discussion of environmental and energy labeling for housing, the
commission assumes that people will choose less environmentally
impactful alternatives, when possible, given adequate information. Can
this presumed orientation to behave in an environmentally friendly way
be encouraged in other ways? Can it be joined with the residents'
presumed desire to influence their housing and its surroundings?

Contrary to the opinion of many, not all behavior change that could
follow from the pursuit of ecological sustainability need involve
inconvenience and sacrifice. Environmentally friendly behavior can
involve something other than using less energy, generating less waste,
driving the car less, and so forth. Ecological restoration, wild-life habitat
enhancement, urban forestry ─ these are some ecologically oriented
activities in which residents might do something more, rather than
something less, in their near-homes areas or out at the summer house.
While the actual significance of a small-scale ecological restoration
project in an urban neighborhood might be quite small in terms of relevant
biological parameters, it may have great significance as a way to maintain
and strengthen an under -
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standing of and appreciation for local and global ecological limitations
and the special role that humans play in ecological processes. Moreover,
a small-scale ecological restoration project could also provide an
enjoyable context for residents to participate in the care of their near-home
area. Ecological understandings and enjoyment of ecologically sustaining
and nurturing activities are of vital importance in the pursuit of ecological
sustainability.

A More Social Ecological Perspective
A greater emphasis on behavioral aspects of the connection between
housing and ecology would make for a more social ecological housing
policy. The behavioral aspects I refer to involve not only positive and
negative behaviors of individuals ─ automobile use, recycling, consumer
choices, ecological restoration work, and so forth - but also factors
working on an aggregate level, such as social norms with respect to
summer houses, that motivate, constrain, guide, shape, and otherwise
influence individual behaviors. Attention to the more social ecological
aspects of the pursuit of ecological sustainability will reveal additional
problems and prospects.

Let me exemplify the application of a more social ecological per-
spective with respect to popular notions of what is aesthetically pleasing,
notions not entirely separate from ethical notions. Although one would
not know it from the report, there are important aesthetic issues involved
in the pursuit of ecological sustainability. Similarly, ecological issues can
play in the pursuit of a more aesthetically pleasing environment.

Small things matter, and there are many of them. To take an ex-ample,
many people in the United States prefer perfumed toilet paper - pink, say,
with little flowers - for the bathroom at home. This preference, something
of a mystery to me, has environmental consequences both in production
and alter use, as I trust people here know, given the widespread
acceptance of unbleached, un-perfumed paper in Sweden. This example
is particularly good for highlighting the fact that aesthetic preferences of
many kinds can be and are shaped by advertising, education, and other
means, for the good of the environment as well as for the ill. Pursuit of
ecological sustainability will require educational strategies that seek to
substitute an ecological aesthetic (and ethic) for existing, less ecological,
aesthetic sensibilities with respect to housing and prevailing modes of
residential living.
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As aesthetic sensibilities have implications for ecological sustain-
ability, so also are ecological issues drawn into the pursuit of more
aesthetically pleasing housing. For many people, an aesthetically
pleasing residential environment is one that allows some contact with
nature, even if only of a primarily visual character. The value to an
occupant of an apartment with given physical characteristics can vary
greatly depending on whether it is in a building surrounded by other
buildings or in one that is oriented such that the person has broad views
of trees and water. This is true no matter whether the building itself is
an architectural masterpiece. The desire of urban-dwelling people for
contact with nature has been a driving force in suburban development, a
form of development that, like development of summer residences, has
manifold negative ecological consequences.

Indeed, there is a substantial body of scientific literature on what people
like and do not like with regard to visual aspects of environments, and
much of that literature points to natural contents - trees, water, and so forth
- as an important source of aesthetic benefits. Research also shows that
positive emotions evoked by aesthetically pleasing environments play a
role in recovery from excessive demands on psychological resources, such
as with the stress many people experience in their day-to-day lives. Such
restorative experiences may in turn have significance for connections
between stress and health. In an essential sense the home is a psychological
resource of fundamental importance, and the joint pursuit of ecological and
aesthetic goals in the residential environment can serve the public's health
by simultaneously promoting ecological, social, and psych o-logical
values.

Let me illustrate how the development of more aesthetically pleasing
residential environments might have positive ecological consequences.
Restrictions on traffic accessibility and provisions for street trees and
areas for gardening will reduce traffic in the near-home area, make for a
quieter environment, provide more natural contents, and so possibly
increase the willingness of some urban residents to spend leisure time near
the home, such that automobile travel for leisure activities is reduced. As
it stands, automobile transportation in large cities may facilitate faster
movement around town, but it may also detract from the aesthetic quality
of some housing areas, related possibilities for relaxation, and
possibilities for contacts with neighbors. To the extent that housing
quality is reduced in these ways, and people in the affected areas are
readily able to use a
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car to make trips, it is reasonable to expect that there will be a greater
willingness to use the car to seek another place where recreational needs can
be fulfilled during leisure time (e.g., the new summer house, accessible from
a new road).

Application of a more social ecological perspective, then, brings us to
recognize that desired improvements in the aesthetic quality of housing
cannot be satisfied only through the design of the built environment by
architects, and that there are potential links between ecological, aesthetic,
and public health concerns that need fur t-her attention. This in tum points
to possibilities for collaboration between ecologists, planners, architects,
landscape architects, residents, public health workers, and behavioral
scientists. Such collab oration can aim at the design of housing that
utilizes environmentally sensitive technologies and that involves
structures which are aesthetically pleasing from the users' as well as the
architect's perspective. The structures can be integrated in a landscape
design that is aesthetically pleasing, sensitive to on-going ecological
processes in the area, and, when possible, supportive of various ecological
goals, such as might be accomplished through ecological restoration.
Within this design process residents can show ways they would like to
participate, ways that are more like recreation than the fulfilment of obli-
gations, perhaps involving work like that which they would do at a
summer house.

Conclusions
An important statement made by the commission of inquiry on future
housing policy is that housing policy should be used to help achieve the
goal of an ecologically sustainable society. That goal will be more readily
achieved through steady reference to ecological sustainability as a
boundary condition for activities related to the construction and
renovation of housing. Now it remains to ensure the practical support that
will be needed to apply that ecological sustainability criterion. Also, to
more effectively and creatively seek ecological sustainability, policy can
adopt a perspective which places additional emphasis on individual and
social behavioral factors that are relevant to ecological sustainability. A
more social ecological perspective can, for example, show ways to use
housing policy to pursue coordinated ecological, aesthetic, and public
health goals.
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Hur mäter man vackert?
Estetisk kvalitet i bostadsområden

Eila Jylkäs

Inledning
Under de senaste två åren har området arkitektur för första gången
i Sverige inkluderats i en kulturpolitisk utredning1, i regeringens
proposition. för kulturpolitik2, och nu i bostadspolitiska utredningen3.
I kulturpolitiska propositionen behandlas planering och gestaltning av
miljön i vid bemärkelse, från stadsbyggnadskonst till inredning och
utformning av föremål, som ett nytt, sammanhängande område i
kulturpolitiken. Avsnittet ”Estetisk kvalitet” i bostadspolitiska
utredningens slutbetänkande refererar mycket till de delar i
kulturpolitiska propositionen som behandlar arkitektur. Bo-
stadspolitiska utredningen stöder propositionen, men tillägger en
rekommendation om kommunala arkitekturprogram vid sidan om det
nationella.

Den ovan nämnda kulturpropositionen betonar framför allt vikten av
att skapa goda förutsättningar för arkitektur och formgivning i stort, så
att deras utövare kan medverka i bevarande och gestaltning av miljöer,
och att dessa kunskapsområden utvecklas i internationellt samarbete.
Byggherrar och producenter, som skapar arbetsramar åt arkitekter och
konstnärer, uppmärksammas som de viktigaste aktörerna i
byggprocessen. Staten som byggherre, men även som normgivare och
utbildare, ges uppgiften att agera som föredöme när det gäller
kvalitetsmedvetande, estetiken inkluderad. Man uppmärksammar även
statens möjlighet att styra utvecklingen genom att fastställa
kvalitetsvillkor för sådant icke-statligt byggande som subventioneras av
statliga medel. Som den viktigaste utmaningen för framtidens byggande
anges samspelet mellan ekologi, ekonomi,

1 Kulturpolitikens inriktning. SOU 1995:84.
2 Kulturpolitik. Prop. 1996/97:3.
3 Bostadspolitik 2000 — från produktions- till boendepolitik. SOU 1996:156.
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social hänsyn och kreativitet, samt hänsynstagande till den befintliga
miljön. För att kunna åstadkomma en harmonisk balans mellan dessa
aspekter uppmanas de olika professioner som är inblandade i
byggprocessen till samarbete. Men även konsumenternas roll i
sammanhanget lyfts fram. Uppgiften att skapa kvalitetsmedvetna
bostadskonsumenter genom kunskapsökning, ges till arkitekturmuseet.

Både bostadspolitiska utredningen och kulturpolitiska propositionen
har sin utgångspunkt i den fysiska omgivningens betydelse för den
enskilda människans välbefinnande, men har även inspirerats av
exemplen från Norge, Danmark och Nederländerna, där de estetiska
frågorna har inkluderats i regeringarnas politiska program. Man
konstaterar att i dessa länder har programmen kommit fram på grund av
missnöjet med den utveckling som estetik och kvalitet i arkitektur och
formgivning har haft under de senaste årtiondena. Som förklaring till
uppkomsten av torftiga boendemiljöer i Sverige ges bland annat de
tidigare normerna för byggkvalitet som gällde enbart de enstaka
lägenheterna och som inte uppmärksammade den totala boendemiljön.
Därtill har inriktningen varit mot rationell produktionsteknik, med
storskalighet som följd.

De estetiska aspekterna i utredningen ses som en del av de bredare
kvalitetsmålen för bostadspolitiken. Det konstateras att dagens svenska
bostäder har en god utrymmesmässig och teknisk standard i bostäder, och
att de kvalitetsproblem som finns handlar först och främst om sterila,
tråkiga miljöer samt om dåliga samband med det övriga samhället när det
gäller arbete, kultur och kommersiell service m.m. För att komma till
rätta med dessa problem, föreslår utredningen att ett nationellt program
för arkitekturpolitik skall utformas. Programmet skall enligt förslaget ha
en humanistisk inriktning och bilda en gemensam grundval för
förvaltning och förnyelse av den byggda miljön.

Det estetiska målet för bostadspolitiken är att skapa boendemiljöer
som ”skall vara stimulerande, estetiskt tilltalande samt vara i harmoni
med det omgivande landskapet och kulturmiljön”. För att nå upp till
dessa målsättningar krävs det ”att estetiska värden och god arkitektur får
en ökad vikt i samhällsbyggandet och att arkitekter och konstnärer får
en starkare ställning vid utformningen av byggnader och
boendemiljöer”. Utredningen bedömer att om de estetiska
målsättningarna uppfylls berörs inte enbart människornas trivsel, utan
även resursutnyttjande och byggnadernas marknadsvärde samt
användbarhet på lång sikt.
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Som medel för att säkra god kvalité i bostäder, både i underhållsarbete
och nyproduktion, rekommenderar utredningen en kombination av
frivillighet och lagstiftning, då främst genom Plan och Bygglagen, där
speciellt kommunerna anses ha goda möjligheter att påverka kvaliteten i
byggandet. Kommittén anser därför att det nationella handlings-
programmet för god arkitektur bör kompletteras med kommunala
arkitekturprogram, för att, bland annat, skapa möjlighet för tidiga samråd
med byggherrar och fastighetsägare. I linje med kulturpropositionen
anser bostadspolitiska utredningen att ökad medvetenhet om
kvalitetsfrågor hos bostadskonsumenterna är viktig, då byggindustrin och
beställare av företagsekonomiska skäl blir angelägna att upprätthålla god
kvalitet i sina produkter.

Även om utredningskommittén betonar vikten av helhetsgrepp i
estetiska frågor, anser den dock att någon form av konstnärlig ut-
smyckning bör förekomma. För offentliga lokaler har det länge funnits
en norm om att använda 1% av produktionskostnader för utsmyckning.
Kommittén anser att detta kunde betraktas som ett rimligt riktvärde även
vid större ny- och ombyggnader av bostäder.

Från social omsorg till humanism
I utredningen nämner man speciellt miljonprogrammets byggnader med
sina torftiga miljöer som speciella problemområden, där segregation och
bostadsföretagens ekonomiska problem är några. Man anser att
förbättring av den estetiska kvaliteten är viktig för att lösa de sociala och
ekonomiska problemen i dessa områden.

Den politiska tanken bakom miljonprogrammet, det vill säga am-
bitionen att trygga tillgång till billiga bostäder med hög teknisk
standard åt alla, anses som en av de faktorer som har bidragit till
uppkomsten av problemen. För att lösa dessa föreslår man nu ”ett
humanistiskt helhetsgrepp och förhållningssätt” i den fysiska för-
vandlingen. Vikten av socialt ansvar nämns, men tonas ned till förmån
av humanism.

Humanism är ett begrepp som i vardagsbruk enbart har positiva
konnotationer. Det används ofta som honnörsord och förknippas med
mänskliga rättigheter. Med beteckning humanistiska ämnen syftar man
på de konstnärliga ämnena, bland annat estetik. Men humanismen är även
ett filosofiskt förhållningssätt som bygger på en normativ uppfattning om
människan som en fri varelse. Humanismen står därmed i opposition till
teorier som ifrågasätter människans totala frihet, det vill säga teorier som
anser människan vara
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styrd av olika slags strukturer, såsom av social miljö. Inom humanismen
anser man att människan är fri att förverkliga sin mänsklighet genom att
utveckla sig moraliskt, estetiskt och intellektuellt, och denna frihet bör
inte kränkas. Humanismen står med andra ord i opposition till tanken om
social omsorg.

Kopplingen mellan social omsorg och miljonprogrammets bygg-
nader existerar å andra sidan inte enbart i form av det politiska beslutet
som låg bakom programmet. Tanken om den sociala medvetenheten
fanns även i den arkitekturstil som dessa byggnader räknas tillhöra,
nämligen funktionalismen, som numera är en hård kritiserad
arkitekturideologi.

Funktionalismen var en radikal och internationell inriktning inom
såväl arkitektur, stadsbyggnadskonst som nyttokonst, och den kritiserade
de historiska stilarna och ansåg att funktionen, d v s det fullständiga
uppgåendet i ändamålet, skulle bestämma den konstnärliga utformningen.
Till exempel uppfattades ornamenten i den fysiska formgivningen
närmast kriminella därför att en person som hade uppnått en högre
kulturell nivå inte skulle njuta av att smycka vare sig själv eller sin
omgivning. I den funktionalistiska arkitekturen ansåg man att de
ekonomiska och sociala hänsyn var likvärdiga med estetiska krav.
Funktionalismen vände sig även mot det kaotiska och ville skapa ett
planmässigt samhälle med hjälp av byggnader och infrastruktur. Man
skulle utplåna allt det gamla och bygga nytt, baserat på vetenskapliga
analyser och stadens inre differentiering. Funktionalismen såg som sin
viktigaste uppgift att göra samhällsnytta och bygga bostäder för de breda
befolkningslagren.4

Funktionalismen avsåg inte att skapa social segregation och otrivsel.
Varför blev det då så? Semiotik-professorn Umberto Eco5 har behandlat
detta problem i fallet Brasília, huvudstaden i Brasilien, som blev en avbild
av sociala skillnader, tvärtemot de goda intentionerna som låg bakom dess
arkitektur. Eco anser att detta skedde på grund av de förändringar som
hann ske i samhällsutvecklingen under tiden som löpte från stadens idé
till dess förverkligande. Arkitekternas former kunde inte förhindra
utvecklingen fick en oförutsedd riktning. Han betonar att även om
arkitektur med sin kommunikativa innebörd kan bidra till att skapa bra
respektive dåliga omständigheter för människor, bör arkitekturen inte ha
som ambition

4 Asplund, H. (1980) Farväl till funktionalismen. Stockholm: Atlantis.
5 Eco, U. (1971) Den frånvarande strukturen. Introduktion till den semiotiska

forskningen. Lund: Bo Cavefors Bokförlag.
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att påverka den historiska utvecklingen, speciellt i moderna samhällen
där en mångfald av fenomenen pågår samtidigt och utvecklingen går fort
i riktningar som ingen kan förutspå.

Tanken om social omsorg både i den funktionalistiska arkitekturen
och i det politiska miljonprogrammet har förmodligen medverkat till
skapandet av de enformiga boendemiljöerna som få idag upplever som
tilltalande. Man kan dock ifrågasätta om lösningen på problemet är det
diametralt motsatta förhållningssättet, humanismen, om det innebär att
man förkastar tanken om socialt ansvar i bostadspolitiken. Snarare borde
erfarenheterna från funktionalismen analyseras närmare för att se varför
de goda ambitionerna vändes till det motsatta. Var det den sociala
aspekten eller var det idéer om den fysiska gestaltningen som orsakade
uppkomsten av problem? Var det rimligt att en enda revolutionär
arkitektonisk ideologi fick så stor makt och befogenheter i
samhällsbygget? Vilken roll kan arkitekturen överhuvudtaget ha som
problemlösare i samhället?

Mätproblem i god arkitektur och estetisk kvalitet
Utredningen konstaterar att arkitekturen har flera viktiga, och ibland
motsägelsefulla, roller i samhällsbygget, både för individer och för
bostadsmarknaden. Även om god arkitektur är att föredra från flera
synpunkter, är frågan inte helt oproblematisk. Vad är god arkitektur och
hög estetisk kvalitet egentligen? Denna fråga uppmärksammas även kort
i utredningen som arkitekturens ”mätproblem”. Man konstaterar att
estetisk kvalitet ofta uppfattas olika av den kulturella eliten än av
beställare och boende. För att lösa denna konflikt föreslår utredningen en
dialog och debatt i samhället om vad som är låg respektive hög kvalitet
inom arkitektur.

Konst och estetik

Både bostadspolitiska utredningen och den kulturpolitiska propositionen
betonar vikten att öka inflytandet för arkitekter och andra konstnärer
som lösning för att skapa estetiskt tilltalande och trivsamma miljöer.
Frågan är då: finns det ett samband mellan konst och estetik, högklassig
arkitektur och trivsamma miljöer? Jag försöker besvara dessa frågor
genom att reda ut vad konst och estetik är för någonting.

Definitionen för vad som är konst är olika för olika kulturer och
ändras över tid. Det kan även samtidigt existera flera konstbegrepp vid
sidan om varandra. T.ex. under renässansen betonade man
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likheterna mellan konst och vetenskap, och kunskapen var en viktig del
av konstnärens arbete. Därtill har konsten ofta haft olika funktioner i
samhället, till exempel att smycka, åskådliggöra eller att fungera
magiskt. Det var först Kant som på 1700-talet myntade tanken att
upplevelsen av konstverket var ett mål i sig och inte ett medel till något
annat. Konst och estetik, det vill säga teorin om det sköna, blev tätt
sammanbundna. Under romantiken uppfattades konstnären som ett geni
som skapade konst som en form av självuttryck. Konstnären blev
intressantare än verket, och betoning av originalitet blev ett grundvärde
i konsten.

Alla dessa tidigare värderingar har sedan kritiserats av den moderna
konsten under 1900-talet. Medan konst sedan 1700-talet har uppfattats
som ett unikt, autentiskt arbete sprunget ur en personlig process hos ett
geni, uppfattas konst idag, bland annat, som en produkt definierad av
den institution som konstvärlden utgör i samhället. Den allmänna
uppfattningen är idag att den totala friheten från alla förutfattade
meningar är en förutsättning för levande konst. Konsten har kommit att
handla om känslomässiga och intuitiva upplevelser, vars kvalitet
definieras av de professionella kulturkritikerna.

Den moderna konsten har ifrågasatt bland annat den estetiska
gestaltningsprincipen och utvecklats till en enbart museisk företeelse.
De moderna och postmoderna konsterna anser sig vara a-estetiska eller
ibland till och med anti-estetiska. Kopplingen mellan konst och estetik
bör därför inte tas för givet.

Smakens sociologi

Bedömningen av kvalitet inom konstens område, d.v.s. vad som är bra
eller dålig konst, ansågs tidigare i historien kunna göras objektivt.
Utredningen tycks dock stödja sig på den mera relativistiska
uppfattningen, nämligen att kvalitetsbedömningar är subjektiva. Vad
som uppfattas som bra eller dåligt beror på smaken hos den betraktande
individen. Den franska sociologen Pierre Bourdieu6, som har studerat
smakens område kanske mest ingående inom sociologin, ifrågasätter
också smaken som ”spontan och naturlig förmåga till omedelbara och
intuitiva omdömen om estetiska kvaliteter”.

6 Bourdieu, P. (1994) ”Distinktionen” i Broady, D. & Palme, M. (red.): Pierre Bourdieu.
Kultursociologiska texter. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.
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Bourdieu anser att den kulturella konsumtionen endast är ett
specialfall av den allmänna konkurrensen om knappa och sällsynta
tillgångar i samhället. Att förutsätta att konsten har objektiva karak-
teristika är lika felaktigt som att tro att en industriprodukt uppfattas
likadant av alla. Bådas betydelse är beroende både av intresse och smak
hos den berörda individen. Bourdieu definierar smak som schematiska
system för varseblivning och värdering. Smaken är, enligt honom,
klassbunden och i grund och botten en produkt av de existensbetingelser
som individen har, som i de lägsta samhällsklasserna yttrar sig i form av
smaken för det nödvändiga och i de högsta samhällsklasserna som
smaken för lyxen och friheten. Enligt honom handlar de övre
samhällsklassernas smak om en stilisering av livet enligt principen
”formens primat över funktionen”, då funktionen till sist helt förnekas.
Individer från dessa samhällsklasser definierar sig själva genom
avståndet till nödvändigheten. De mindre bemedlade samhällsklasserna i
sin tur utvecklar nödvändighetens smak för att anpassa sig till sin
livssituation. Enligt Bourdieu är smaken relativt bestående även om
individen skulle klättra upp eller falla ner i den sociala hierarkin.

Enligt Bourdieu är smaken en enhetlig uppsättning av preferenser för
att kunna värdesätta olika objekt och beteende i enlighet med den
specifika logiken som gäller inom olika ”smakområden”, till exempel
konst, möbler och arkitektur. Smaken gör det möjligt för en individ att
avläsa vilka symboliska egenskaper, eller tecken, som hör ihop med
vissa fysiska egenskaper hos ett objekt. Smaken i sin tur producerar en
livsstil eller ”handlingsschema” som är gemensam för människor inom
en samhällsgrupp.

Smak och konsumtionsvanor hos den lilla minoritet som är rikast
uppfattas som distingerad och särskild, enbart på grund av sin mi-
noritetsställning och svårtillgänglighet. Konsumtionsvanorna hos den
stora majoriteten däremot uppfattas, enligt samma princip, som vulgära
på grund av sin vanlighet och lättillgänglighet. Smak i form av
”konstkompetens” används i sociala sammanhang som statussymbol för
att uttrycka social överlägsenhet gentemot dem som inte har denna
kompetens. Olika konstsmak används även för att karakterisera olika
rolltyper i det sociala spelet.

Bourdieus analys stöder uppfattningen om smaken som en subjektiv
och socialt skapad disposition hos en individ, som en produkt av de
samhälleliga förhållandena där individen lever. Med andra ord,
uppfattningar om kvalitet inom konstens område är beroende av
smakpreferenser som i sin tur återspeglar de samhälleliga makt-
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positionerna. Frågan om smak är därmed inte obetydlig i politiskt
perspektiv, speciellt med tanke på att smaken används som maktin-
strument för att förstärka de redan starkas position i samhället.

Arkitekturens väsen och kvalitet, arkitektens roll
Frågan om kvalitet i arkitektur är minst lika komplex som i andra
konstarter. Det finns inga entydiga svar. Frågan kompliceras ytterligare
av det faktum att arkitekturverk oftast har även en praktisk funktion.

Arkitektur och dess kvaliteter diskuteras och ventileras kontinuerligt
i olika forum och i olika sammanhang i samhället. Inom sociologin
hävdar man att själva uppfattningarna om vad dessa fenomen är skapas
i dessa sammanhang, i så kallade diskurser. Man kan särskilja olika
typer av diskurser. I elitdiskursen deltar de aktörer som har makt i
sammanhanget, till exempel tongivande arkitekter, arkitekturkritiker
och professionella debattörer. Men det finns även en diskurs på
gräsrotsnivå, lekmannadiskurs där deltagarna är de vanliga
människorna som kommer i kontakt med arkitektur utifrån sina egna
livsvillkor. Lekmannadiskursen har dock i regel litet inflytande över i
själva arkitekturen, i kontrast mot elitdiskursen. Med tanke på denna
uppdelning i de diskurser som pågår i samhället ligger det nära till hands
att misstänka att den föreslagna dialogen och debatten för att lösa
smakkonflikter i arkitektur kommer att vara selektiv då just
lekmannadebatten har svårigheter att göra sig hörd i de offentliga
sammanhangen. Risken finns att det är elitdiskursen som kommer till
tals och ensam definierar vad som är kvalitet inom arkitekturen.

Uppfattningarna inom arkitektkåren är dock inte heller lika vare sig om
vad som är god arkitektur, det vill säga om den goda smaken, eller om
vilken roll arkitekten har i samhället. Generellt i dagens individualistiska
samhälle finns det inte längre lika klara uppfattningar om `rätt' smak som
för några årtionden sedan. Uppfattningar om bra smak är många och
toleransen mot olikheter verkar öka inom detta område. Jag vill ändå knyta
an till den tidigare diskussionen om konstens väsen och om smak och makt
i samhället, och tar upp två diametralt motsatta uppfattningar bland
arkitekter om smaken och om arkitektens uppgift. Jag baserar denna
analys på ett urval av artiklar som är skrivna av olika arkitekter under det
senaste årtiondet, och kallar den ena för paternalistisk, den andra för de-
mokratisk syn på arkitektur. Jag vill påpeka att dessa två är så kallade
idealtyper som i verkligheten sällan förekommer i renodlad form.
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Enligt den paternalistiska uppfattningen är arkitekten först och främst
en konstnär, som skall ”vara före sin tid”, det vill säga avantgardistisk.
Arkitekturen behöver därför inte ha någon förankring bland allmänheten,
och den enskilde, av recensenterna rosade arkitekten ses som ett geni.
Kvaliteten har inte någon nödvändig koppling till estetik eller trivsel, då
det är det nya och unika, det som väcker upplevelser ─ antingen negativa
eller positiva  ─ som är det centrala. Utifrån denna synpunkt kan det fula
och smärtsamma ha lika hög eller högre konstnärlig kvalitet som det
vackra och behagliga, om det leder till djupare förståelse om arkitektur
eller den samtid som den skall avspegla. Utifrån denna synvinkel är
arkitekturen som tilltalar de stora folkmassorna populistisk och därmed
definitionsmässigt av låg kvalitet, eftersom den lätt behagar. Arkitektens
plikt är då att bilda allmänheten genom att ’tvinga’ dem att konfrontera s
med arkitektoniska verk som de själv inte skulle välja.

I den andra extrema ståndpunkten finns de arkitekter som ser som sin
uppgift att hjälpa människor att realisera sin dröm om sin bostad. De
anser att produktionen av estetik skall demokratiseras så att den enskilda
individen skall kunna delta i det skapande arbetet. Man kritiserar den
ovan nämnda paternalistiska, eller elitistiska arkitekturen för att den inte
gynnar konsumenternas intressen utan enbart arkitektens eller byggarens
egen professionella och konstnärliga utveckling. Det som jag kallar för
en demokratisk syn på arkitekturen är närbesläktad med den engelska
termen ”personalisation”. ”Personalisation” är en reaktion mot
massproduktion av hus, och dess centrala tanken är att en bostad måste
få en individuell prägel innan den kan få innebörden hem7.

Även Annika Scheele, en av författarna i den expertrapport som
utredningen har tagit del av, ventilerar problemet om vad är kvalitet inom
arkitektur. I samhällsbygget generellt definierar hon hög kvalitet som hög
överensstämmelse mellan beslut och genomförande. Kan man mäta
kvalitet inom arkitektur med liknande kriterier? Hon svarar: inte om man
betraktar arkitektur som konstart. För konsten kan man inte sätta upp på
förhand uppgjorda sakkrav. Enligt henne skall arkitekturen därför snarare
betraktas som brukskonst eftersom arkitekturverk i regel har en beställare
som inte enbart samlar byggnader för deras estetiks skull, utan oftast vill
ha en byggnad som ska svara mot en viss verksamhet eller funktion.

7 Goodchild, B. (1991) “Postmodernism and Housing: A Guide to Design Theory”
Housing Studies 6: 131-144.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att arkitektur är ett
mångfasetterat fenomen som det finns olika uppfattningar om. Dessa
uppfattningar uppstår inte i ett vakuum, utan influeras ─ som all
mänsklig aktivitet ─ av olika idéer, ideologier och av sitt sociala
sammanhang. Med andra ord, uppfattningar om arkitekturen är
sammankopplade med de existerande traditionerna, normerna och
attityderna i samhället och i olika samhällsgrupper, till exempel när det
gäller vad som anses vara vackert eller signalera status, men även med
de politiska programmen. Den enskilda arkitekten kan se sig själv som
konstnärligt geni som förverkligar sig själv, eller som en medhjälpare
för människor för att skapa de byggnader som de vill ha, för att nämna
två ståndpunkter. Arkitekturen består således både av materiella och
osynliga, individuella och sociala aspekter. Och till sitt väsen är den
både konst och bruksvara.

Hur löser man smakkonflikter i arkitektur?
Med tanke på den stora betydelse som den byggda miljön har i det urbana
livet och i människornas vardag är uppmärksamheten på de estetiska
aspekterna i den bostadspolitiska utredningen ett positivt initiativ. Det
torde inte finnas någon som opponerar sig mot målet att skapa
stimulerande och estetiskt tilltalande boendemiljöer. Uppfyllelsen av
detta mål gynnar ju både de boende i form av trivsel, och bostadsföretag
i form av ökat marknadsvärde på byggnader. Frågan blir - dessvärre -
problematisk då estetisk kvalitet skall preciseras. Hur mäter man
vackert?

Denna fråga aktualiseras speciellt med tanke på de åtgärder som
föreslås för att överbrygga diskrepansen mellan olika uppfattningar om
kvalitet inom arkitektur. I kulturpropositionen ger man uppgiften att
upplysa allmänheten om vad som är god arkitektur till arkitekturmuseet,
och bostadspolitiska utredningen efterlyser en allmän debatt och
diskussion om ämnet som en lösning. Det är sannolikt att i båda av dessa
fall kommer kvaliteten i arkitektur att definieras av den professionella
eliten. Med tanke på frågan om smak är detta olyckligt om man avser att
bygga miljöer där även andra än kultureliten trivs och känner sig hemma.

Expertgruppens Annika Scheeles svar på frågan om mätning av estetisk
kvalitet lyfter upp beställarens och kommunens önskemål. Hon anser att
kvalitetskravet borde vara de samma som för övrigt samhällsbygge:
måluppfyllelse, det vill säga att något blir utfört enligt
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en uttalad, saklig avsikt: att något blir gjort som det var sagt och önskat.
Det stora problemet i alla dessa tre förslag är enligt min mening att

önskningar av så kallade vanliga människor sannolikt inte kommer fram. De
lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten och saknar många gånger även
ord för att utrycka verbalt vad de uppfattar som visuellt tilltalande. Beställare
och kommuner representerar inte nödvändigtvis heller brukarnas värderingar.

Utredningens förslag att ge arkitekter och konstnärer en starkare ställning
i byggprocessen garanterar inte heller att det skapas områden där användarna
trivs och som upplevs som estetiskt tilltalande av dem. Varken konstnärer eller
arkitekter inkluderar nödvändigtvis användarnas värderingar, smak eller
livsstil i de kriterier som utmärker god kvalitet i det egna arbetet. Sambandet
mellan konst och estetik skall inte tas för givet, och högklassig arkitektur ökar
inte självklart trivseln.

Frågan är då, varför inte utnyttja den omfattande forskningen som bland
annat sociologer och miljöpsykologer har gjort om människornas
förhållande till den byggda miljön under de senaste 30 åren, inte enbart i
Sverige utan även utomlands? Denna forskning kan hjälpa planerare och
arkitekter att bättre förstå behoven hos allmänheten. Med andra ord, den av
utredningen föreslagna debatten om vad som är bra estetisk kvalitet inom
bostadsarkitektur borde utökas att speciellt inkludera även de vetenskapliga
discipliner som studerar människans interaktion med den byggda miljön.

Ett bra exempel på vad dessa undersökningar kan hjälpa med är Annika
Scheeles studier. Hon har bland annat studerat attraktionskraften hos
bostäder och kom fram till att den anses ligga i den individuella
utformningen8. Följaktligen, ytterst få önskemål är gemensamma för en
majoritet. Olikheterna dominerar, då bostaden upplevs framför allt som bas
för den egna identiteten, den unika personen som är ”jag”. Med hjälp av
teorier kan olikheterna i människornas visioner ges mening, och med hjälp
av kunskap om vad olika livsformer innebär i praktiken och vilka krav dessa
ställer på bostaden,

8 Scheele, A. (1994) Så vill vi bo. Om gemensamt och särskiljande i våra bo-
stadsdrömmar. Centrum för stadsmiljöforskning, Rapport nr 29. Örebro:
Högskolan i Örebro.
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borde det vara möjligt att skapa attraktiva och trivsamma bostadsmiljöer9.
Resultat från denna typ av studier behövs sedan översättas till ar-

kitektoniska, byggda kvaliteter, och då kommer arkitekternas professionella
kunskaper med i bilden. Men andra ord, att skapa bra arkitektur och miljöer
där människor trivs kunde ske i form av samarbete och dialog mellan olika
professioner och discipliner samt mellan experter och allmänheten. Detta
kunde vara ett sätt att inkludera den sociala aspekten och tanken om jämlikhet
även i den estetiska gestaltningen av den byggda miljön!
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Gärd Folkesdotter

En blick i backspegeln på exemplet Gävle
Bostadspolitiska kommittén anser att jämställhetsaspekter skall vägas in i
all samhällsplanering. I alla kommuner skall kvinnors direkta inflytande
över fysisk planering och byggd miljö förstärkas. Den mycket ojämlika
maktfördelningen mellan kvinnor och män inom samhällsbyggandet
strider mot de jämställdhetspolitiska målen.

Hur ska det då gå till att ändra på detta? Varför har det varit en så
ojämlik maktfördelning? Hur kommer det sig att kvinnor haft så svårt
att göra sig gällande när det gäller planering och bostadsbyggande?
Varför har kvinnor inte haft någon nämnvärd makt inom detta område?

För att belysa dessa frågor har jag valt att huvudsakligen beskriva och
analysera förhållandena i en kommun, Gävle. Det utrymme som står till
förfogande medger inte några längre utläggningar och de förhållanden
som varit rådande i Gävle har i stora delar motsvarigheter i andra
kommuner. Tidsperspektivet sträcker sig från 1920-talet till 1990-talet.

Gävle var en av de få orter, där kvinnor valdes in i stadsfullmäktige
redan 1910; en för högerpartiet, en för liberalerna och en för
socialdemokraterna. Efter riksdagsbeslutet om allmän och lika rösträtt
för män och kvinnor 1918, var det stadsfullmäktigeval 1919 och alla
partiers agitation rörde den kvinnliga rösträtten (Grönlund 1995). 58,5
procent av de röstberättigade i Gävle var kvinnor och de skulle därmed
i kraft av sitt antal kunna få ett stort inflytande på den lokala politiken.
Valresultatet blev emellertid att endast tre kvinnor valdes ─ varav två
redan tidigare satt i fullmäktige, för högern resp. liberalerna. Den tredje
kvinnan var socialdemokrat. Det mest betydelsefulla resultatet var att
socialdemokraterna blev det helt dominerande partiet i Gävle; något som
fortsatt ända fram till 1990-talets mitt.
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Kvinnors politiska representation
I de olika partierna förde kvinnorna en kamp för att få komma på valbar
plats till stadsfullmäktige och för att a platser i olika nämnder och organ.
Kvinnorna hade emellertid svårt att få sina kandidater placerade och
valda; kvinnorepresentationen ökade mycket lång - samt. Det gällde både
lokalt och på riksplanet; i mitten av 50-talet var andelen kvinnor i
riksdagen ca 11 % och i landets stadsfullmäktigeförsamlingar ca 13 %.
Högerns och folkpartiets kvinnorepresentation låg relativt sett högre än
socialdemokraternas. Kvinnornas representation i nämnder och styrelser
gällde främst den sociala sidan. I Gävle kom den första kvinnan in i
byggnadsnämnden 1959 (suppleant 1958) och hon var under lång tid
ensam kvinna i nämnden. I fastighetsnämnden satt ingen kvinna förrän
långt senare. Drätselkammaren och beredningsutskottet hade ingen
ordinarie kvinnlig socialdemokratisk ledamot, men tidvis en suppleant.
Från den borgerliga sidan fanns vissa perioder en kvinnlig ledamot. De
kommunala bostadsföretagen ─ AB Gavlegårdarna och Stiftelsen
Hyresbostäder (senare Hyresbostäder i Gävle AB) ─ hade länge enbart
män i sina styrelser  ─ den första kvinnan i Hyresbostäders styrelse kom
1975.

Under 60-, 70- och 80-talen ökade kvinnorepresentationen i de politiska
församlingarna, både i Gävle och i Sverige som helhet. Idag, på 90-talet finns
det kvinnor även i traditionellt manliga nämnder som byggnadsnämnd och
fastighetsnämnd, det finns kvinnliga nämndordföranden och kvinnliga
kommunalråd.

I Gävle var partiställningen i kommunfullmäktige 1995 ganska jämn,
med 35 män och 30 kvinnor. Av kommunalråden var tre män och en
kvinna, alla socialdemokrater, bland oppositionsråden fanns två män
och tre kvinnor. I många nämnder var fördelningen mellan män och
kvinnor mycket jämn. I byggnadsnämnden fanns sex män och sju
kvinnor. Tekniska nämnden och miljönämnden hade dock en övervikt
av män. Av de kommunala bostadsföretagen hade AB Gavlegårdarna
fem män och två kvinnor i styrelsen; Hyresbostäder i Gävle AB hade
fem män och ingen kvinna. Även i andra kommunala bolag, t.ex. Gävle
Energi AB och Brynäs Byggnads AB var det en stark manlig majoritet.
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Kvinnornas kamp för makt och inflytande
Kvinnornas strävan att få kvinnor på valbar plats på listorna till
stadsfullmäktige mötte både instämmande och motstånd, något som framgår
av arbetarkommunens valberednings protokoll den 11 april 1938.

I fråga om kandidatlistor för stfm.valet förekom en lång och ingående debatt.
Under debatten, i vilken samtliga hade ordet berördes mest frågorna om ökad
kvinnorepresentation samt åldersgränser för kandidater. I fråga om kvinnornas
krav på ökad representation voro samtliga ledamöter ense om kravets berättigande.

Resultatet blev emellertid magert, om man ser till antalet kvinnor på
listorna och antalet kvinnor på valbara platser. I ett möte med arbe-
tarkommunens valberedning den 7 juni 1938 uppstod en livlig diskussion
beträffande ordningsföljden. Fru Malm föreslog att Hildur Nygren skulle
få stå kvar på samma plats som i det första förslaget (före en
nedflyttning). Ordföranden ansåg det inte lämpligt och herr Sandström
betonade att det var psykologiskt lämpligt att ha fröken Nygren på 12 platsen.
Trodde det skulle inverka på de kvinnliga väljarna att göra en
kraftansträngning för att söka placera fröken Nygren i stfm.

Fru Malm påstod
att den landsomfattande opinionen för kvinnans genombrott nonchaleras här, om inte
kvinnoklubbens begäran om två säkra platser för sina kandidater beviljas. Gjorde
gällande att fröken Nygrens dåliga placering enlig förslagen är nedsättande för
hennes namn, enär hon kan mäta sig gott och väl i kunnighet med många som
placerats före henne.

(Hildur Nygren, överlärare i Gävle, blev riksdagsledamot under 1940-talet och
utnämndes till ecklesiastikminister år 1951.) Efter votering bifölls Sandströms
förslag; de båda kvinnliga ledamöterna reserverade sig för fru Malms förslag.
Inte heller senare blev det någon bättre placering av de föreslagna kvinnorna.
Det fanns enstaka män, som stödde kvinnornas linje om bättre representation,
men det mönster som framträder är närmast att männen i arbetarkommunen i
princip stödde kvinnornas krav men i praktiken motarbetade sådana propåer.

Svårigheterna för kvinnor att göra sig gällande har funnits även på senare
år. Vid valet av ordförande i arbetarkommunens styrelse i mars 1993 tyckte de
socialdemokratiska kvinnorna att det var dags för en kvinnlig ordförande och
förde fram ett tungt namn, arbetar-
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kommunens vice ordförande sedan flera år, som också varit fackligt aktiv
på TCO-sidan. Detta föreföll svårsmält för en del män på LO-sidan, som
förde fram en manlig kandidat med LO-bakgrund; han blev också vald.
(Folkesdotter 1995).

Vilka frågor har kvinnor drivit på kommunal nivå?
I Gävle ─ såväl som på andra ställen ─ var omsorgsfrågor i vid mening
dominerande; det gällde omsorg om barn, äldre och svaga grupper - t.ex.
utarbetade husmödrar, pensionärer, fattiga, arbetslösa och missbrukare. På
den socialdemokratiska kvinnoklubbens möten hölls på 30-talet föredrag
t.ex. om arbetet i hjälpklass, pensionsfrågor, arbetslöshet bland flickor,
fritidsproblem för barn, behovet av barnkrubba och storbarnkammare,
rådfrågningsbyrå för föräldrar och målsmän till efterblivna barn.

På 50-talet var husmodersrollen fortfarande den dominerande;
formuleringar som ”oss husmödrar” förekom i protokollet. Rollen som
yrkesarbetande kvinna finns emellertid också med; det påtalades t.ex. att
yrkesutbildningen för flickor var dålig i Gävle och anställningsförhållandena
för sjuksköterskor och elever vid Centrallasarettet togs upp. En ökad
kvinnorepresentation och ökat inflytande för kvinnor i olika sammanhang
var ju också något som eftersträvades.

Det fanns en stor samstämmighet i inriktningen mellan olika partiers
kvinnor i denna inriktning mot omsorgsfrågor; det gällde också kvinnor i
opolitiska föreningar och organisationer. I Gävle fanns under lång tid ett
samarbetsorgan för kvinnoföreningarna i staden och arbetet förefaller ha
varit i stort sett friktionsfritt.

Kvinnornas åsikter om boende och planering
Vad har kvinnorna i Gävle haft för åsikter och hur har de agerat i frågor som
gäller bostäder och fysisk planering? År 1943 höll Fredrika Bremerförbundets
Gävlekrets ett möte kring frågan: "Vad önska kvinnorna i Gävle av sin stad?"
Diskussionen på det välbesökta mötet inleddes med ett anförande av
överlärare Hildur Nygren och enligt protokollet framfördes bl.a. följande
synpunkter:

Man var från början ense om att en hel del önskemål måste skrinläggas till
bättre tider. Dit hör bl.a. önskan om barnsjukhus, bättre badmöjligheter
sommartid särskilt för barnen, bespisningslokaler i tillräcklig utsträckning,
gymnastiklokaler både för skolorna och den frivilliga gymnastiken,
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nytt folkskolehus och i väntan på detta ett litet billigt småskolehus väster i sta’n
så barnen där hunne hem till frukost, sjukhus för kroniskt sjuka, billiga
bostäder för äldre kvinnor, ungdomskonsulenter särskilt med tanke på
hjälpskolebarnen.
  Till vad som skulle kunna förverkligas även under nuvarande förhållanden
räknades kvinnlig polis ─ ansågs starkt av behovet påkallad ─
polispatrullering … barnvakter, bättre övervakande av ungdomen, …lokaler
där ung och gammal kunde syssla med sömnad snickerier och annat, som
kunde intressera.

Samma år förekom en orientering i bostadsfrågan av en kvinnlig arkitekt och
på 50-talet hölls en diskussion kring frågan: ”Kan vi kvinnor få något
inflytande på bostadsplaneringen?” Bostadsransoneringen diskuterades livligt
och föredrag om stadens kommunala förvaltning väckte ett flertal frågor.
Högerns kvinnoklubb diskuterade frågor av samma typ som social-
demokratiska kvinnoklubben och Fredrika Bremerkretsen.

Hur var bostadsförhållandena i Gävle och hur var det att sköta ett hem på
den tiden?

”Det var inte särskilt lätt att sköta ett hushåll med småbarn i en sådan
omodern lägenhet. Vattnet fick hon hämta på gården ur en vattenståndare
med en liten rund ratt som kran. Under kranen fanns en avloppssil i marken.
På vintern bildades en tjock isvall runt omkring silen. Träskorna som var
snabbare att hoppa i, när hon skulle ut tätt och ofta, blev också hala, så det
var ett vågspel att sedan ta sig uppför trappan med vattenhinken. Trappan
var ganska brant, med trasiga korkmattsbitar på stegen och buckliga
metallband som förstärkning i framkanten. Men det gick förstås. Värre var
det med slaskhinken. Den hade en benägenhet att alltid vara full till randen.
Den innehöll en blandning av kaffesump, diskvatten, tvättvatten och kiss.”

Beskrivningen gäller 1950-talet, kanske en bostad i stadsdelen Söder, som
blev föremål för en uppmärksammad förnyelse med användande av de medel
som 1940-talets bostadspolitiska reformer ställt till förfogande. Kvinnor bor
mer än män, brukar det sägas, och de kvinnor som strävade med
hushållsarbetet i omoderna bostäder borde ha anledning att försöka göra sig
hörda. Utformningen av förnyelsen diskuterades emellertid främst inom en
liten krets av manliga politiker och tjänstemän och genomförandet var likaså
en fråga för män i de kommunala bostadsföretagen, i kommunens
förvaltningar och i näringslivet.

Bostadsfrågor förekom endast i liten omfattning inom den soci-
aldemokratiska kvinnoklubben, med undantag av frågor kring
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hemmets skötsel och inredning, där intresset var stort. I den mån kvinnornas
intresse för bostäder sträckte sig över den egna tröskeln, så togs vanligen
sådana frågor upp i samband med ”svaga” gruppers behov, t.ex. bostäder för
barnrika familjer, handikappade eller pensionärer. Det förekom knappast att
den allmänna bostadsefterfrågan diskuterades eller att bostadsfrågan sattes i
samband med sysselsättningen. Södersaneringen nämndes knappast alls i
protokollen början av 50-talet trots att det förekom riklig information i
lokalpressen och trots att rivningar och byggande på Söder pågick för fullt.

Den utformning som Södersaneringen fick, där småskalig bebyggelse med
många en- och tvåfamiljshus ersattes med flerbostadshus i tre till åtta
våningar, hade knappast något stöd hos kvinnorna eller hos de boende på
Söder. På socialdemokratiska kvinnoklubbens årsmöte 1938 ansåg Hildur
Nygren att ”bästa sättet att satsa sina pengar är att satsa dem i
bostadsproduktion” och en annan medlem tog upp frågan om bostäder åt
barnrika familjer. Denna medlem talade på ett senare möte om fritidsproblem
för barn i gårdar för barnrika familjer:

Talarinnan framhöll bland annat att det blivit ett samhällsont, denna anhopning
av barn i en del stora hus, bättre vore att ha både små och stora fam. i samma
gård, samt ännu hellre egna stugor för barnrika familjer.

Även andra socialdemokratiska kvinnor förordade småstugebebyggelse
framför stora hyreskaserner. De motsatte sig ett förslag från Gavlegårdarnas
styrelse, att som ett undantag uppföra ett bostadshus med sänkt standard, bl.a.
utan värmeledning. Kvinnorna nöjde sig i stort sett med att låta sig informeras
i bostads- och stadsplanefrågor även om de ibland uttryckte bestämda åsikter.
Det finns inga tecken på att de socialdemokratiska kvinnorna engagerade sig
i den bostadsundersökning som genomfördes på arbetarkommunens initiativ i
mitten av 40-talet eller i frågorna om trafikföring och sanering inom
stadsdelen Söder. De bör ha varit tillräckligt informerade för att ha kunnat
engagera sig om de verkligen önskat prioritera dessa frågor men
uppenbarligen ansågs uppgifter inom den traditionella omvårdnadssfären mer
angelägna.

I mars 1957 diskuterades på ett kvinnoklubbsmöte en konferens om
byggnadsfrågor som kvinnoklubbister deltagit i:

Flera olika talare berättade hur opraktiskt deras lägenheter voro inredda, alla
voro eniga om att det borde finnas kvinnor med i byggnadsnämnden eller att ett
kvinnligt byggnadsråd tillsattes. Mötet enades om
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att gå in till Gavlegårdarnas styrelse med en skrivelse om en begäran att få med
någon kvinna i styrelsen.

Sammanfattningsvis kan sägas att Gävlevinnorna tycktes föredra småhus
framför flerfamiljshus. Centralvärme förespråkades. Bostadsförnyelsen på
Söder tycks inte ha mött något direkt motstånd. Kvinnornas engagemang i
trafikfrågor gällde främst trafiksäkerheten, särskilt för barnen. Det förefaller
inte särskilt troligt, att kvinnorna önskade att Södra Kungsgatan skulle breddas
för att genomfartstrafiken skulle kunna gå genom Söder, vilket skedde.
Kvinnornas Samarbetskommitté uttalade sig mot en flyttning av fiskhandeln
från Stortorget; kvinnorna ville inte ha bilparkering där. Kommittén hade
också synpunkter på utformningen av Slottstorget på Söder.

Utredningens och boverkets förslag
Bostadspolitiska utredningen anser att kvinnors direkta inflytande över fysisk
planering och byggd miljö skall förstärkas men lägger inte några egna förslag
som direkt skulle gynna kvinnors boende eller jämställdhet mellan könen.
Utredningen föreslår att ett antal kommuner erbjuds statligt stöd för att
utveckla kunskaper och metoder som integrerar jämställdhet i fysisk planering
och bebyggelseutformning, och ansluter sig därmed till det förslag med
kommunförsök som presenterats i Boverkets rapport 1996:4. Inriktningen
skall vara att integrera jämställdheten i den ordinarie verksamheten ─ s.k.
”mainstreaming”.

Det kan sägas att bostadspolitiska utredningen själv knappast tilllämpat
”mainstreaming” i sitt utredningsarbete. Jämställdheten ägnas drygt 1,5 sidor
i ”överväganden och förslag” och är det enda avsnitt där män och kvinnor
nämnvärt uppmärksammas. I övrigt förekommer befolkningen främst i form
av t.ex. hushåll, ungdomar, ensamstående, samboende, barnfamiljer och
pensionärer, samt socioekonomiska grupper. (På s 26 sägs dock att
ensamstående kvinnor med barn i hög utsträckning är beroende av
bostadsbidrag och att det bland pensionärer är en övervikt av de äldsta
ensamstående kvinnorna som får bostadstillägg. På s 153 nämns
invandrarkvinnor med en svag eller obefintlig koppling till arbetsmarknaden.
Kvinnor flyttar i regel hemifrån tidigare än män, s 176, och unga män är öppet
arbetslösa i större utsträckning än unga kvinnor. Statistik uppdelad på män och
kvinnor förekommer i Tab. 5.1 ─ bostadstillägg för pensionärer ─ och Tab. 7.1).
Bland expertrapporterna i
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bilagan till Bostadspolitiska utredningens slutbetänkande finns
symptomatiskt ett bidrag kallat ”Och så var det det där med kvinnorna”.

Vad är det nu som föreslås i Boverkets rapport ”Hela Samhället”?
Det sägs att kommunförsök i ca tio kommuner bör komma till stånd
samt att Boverket skall administrera, samordna och utvärdera dessa i
samråd med bl.a. Kommunförbundet. Efter ca tre år skall en konfe-
rensserie anordnas för att sprida kunskap och idéer från kommun-
försöken.

Vidare föreslås en satsning på utbildning och forskning, bl.a. ut-
värdering av nuvarande kurser med könsteoretiska perspektiv inriktade
på planeringsfrågor och rumsliga problemställningar, samt öronmärkta
pengar för att utarbeta framtida kurser för olika målgrupper. En
professur i fysisk planering ur ett könsteoretiskt perspektiv och en
satsning på forskning föreslås också. Det anses också önskvärt att staten
tydliggör jämställdhetsaspekterna i olika dokument, t.ex. i plan- och
bygglagens portalparagraf.

Slutligen sägs att de jämställdhetsansvariga på länsstyrelserna får som en
viktig uppgift att bevaka kvinnors möjligheter att påverka den kommunala
boendepolitiken.

Min bedömning är att dessa förslag ─ om de genomförs ─ möjligen
kan få en viss effekt på längre sikt men att det på kort sikt inte får
någon nämnvärd verkan. Utredningens inställning liknar den linje som
männen i Gävle arbetarkommun drev ─ i princip för jämställdhet men
i praktiken inte någon större satsning. Men låt oss återvända till den
lokala arenan ─ Gävle ─ och se hur läget är där.

Läget i Gävle idag
Till följd av manliga politikers kontokortshantering och nattklubbs-
besök m.m. har kvinnorepresentationen på Gävles politiska arena
nyligen ökat ytterligare, och i skrivande stund är tre av de fyra styrande
kommunalråden kvinnor. Även kommunens finanser styrs av en
kvinna. Bland oppositionsråden och i kommunstyrelsen är det en
majoritet kvinnor. I Hyresbostäders styrelse kom en kvinna in i den
tidigare helt manliga gruppen. Det är 32 kvinnliga och 33 manliga
fullmäktigeledamöter. Vad denna förändrade representation kan
avsätta för resultat återstår att se. Det kan också komma ett bakslag,
med minskad kvinnorepresentation i framtiden.

Det har nyligen föreslagits att de två kommunala bostadsbolagen skall
slås ihop till ett, och även att en del av lägenhetsbeståndet skall
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säljas ut. Med tanke på den starka manliga dominansen i bostadsbolagens
styrelser idag, undrar jag om det kommer att bli något större inslag av kvinnor
i den eventuella nya styrelsen? Kommer länsstyrelsens jämställdhetsexpert att
bevaka detta? Med vilket resultat?

Den del av lägenhetsbeståndet som ev. säljs ut hamnar förmodligen i
något/några fastighetsbolags ägo. Inom det privata näringslivet har
kvinnor i de flesta fall mindre chanser att nå ledande positioner och att
påverka t.ex. styrelsebeslut. Andelen kvinnor i bolagsstyrelser är i
allmänhet mycket låg.

Beträffande tjänstemannasidan, kan sägas att det i Gävle inte finns
någon kvinna som stadsarkitekt eller på annan ledande befattning inom
den fysiska planeringens område. (I Sverige som helhet är det bland
stadsarkitekterna en minoritet som är kvinnor.)

Billiga bostäder för äldre kvinnor var ett önskemål från Gävle-
kvinnor år 1943. Är den frågan relevant idag? Kommer pensionärernas
bostadstillägg att räcka till? En av Bostadspolitiska utredningens
experter, Inga-Lisa Sangregorio, påpekar att av dem som fyllt 75 bor
drygt 60 procent av männen men mindre än 40 procent av kvinnorna med
en partner. I utredningen (s193) nämns att de största inkomstskillnaderna
finns mellan kvinnliga och manliga ensamstående pensionärer.

Där kvinnor går in går makten ut?
Under efterkrigstiden har kvinnornas antal och andel i politiska
församlingar på olika nivåer ökat och närmat sig 50-procentsnivån. Det
finns emellertid farhågor för att den politiska sfären minskar i betydelse
och att allt fler och större beslut avgörs i den privata sfären, där männen
har en stark dominans i bolagsstyrelser och på ledande poster i
näringslivet. Även om kvinnorna fått allt mer inflytande i den politiska
sfären, får de knappast mer inflytande på boendet om beslutsfattandet
inom det området flyttar till den privata sektorn.

Det finns också viss oro beträffande frågor som stannar inom den
politiska maktsfären. Det finns t.ex. farhågor för att äldre och mer erfarna
kvinnliga politiker får stå tillbaka för yngre och fräschare, som gör sig
bra på affischer och som kanske är lättare att dominera för männen i
partiet. För få kvinnor i politiken tenderar enligt vissa forskare att skapa
en maktlös gisslan-situation; en kvinnoandel på omkring 40 % behövs för
att kvinnor skall ha en möjlighet att agera
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som självständiga aktörer (Hedlund 1996, med hänvisning till Rosabeth
Moss Kanter 1977).

Vad kan hända i framtiden?
Hittills har det bland kvinnor i Gävle, i Sverige och i andra länder,
funnits gemensamma intressen, baserade på reproduktion och omsorg.
Bland kvinnor inom olika sociala skikt och politiska partier har det
funnits en solidaritet som grundats på dessa gemensamma intressen.
Men vad händer om män och kvinnor blir mer jämställda? Om de delar
hushållsarbete och barnuppfostran, om de arbetar utanför hemmet och
tjänar pengar i samma utsträckning? Om arbetsmarknaden inte längre är
så hårt segregerad?

En rimlig gissning är att skillnaderna mellan mäns och kvinnors
åsikter och handlande kommer att minska, och att skillnaderna mellan
olika grupper av kvinnor kan komma att öka. Jag tror att mäns och
kvinnor åsikter i stor utsträckning beror på erfarenheter från deras
dagliga liv (jfr Larsen & Topsoe-Jensen 1985). I mina Gävlestudier har
jag i protokollen också hittat män med ”kvinnliga” åsikter, som t.ex.
stött förslag om fria skolmåltider, lekplatser m.m. Dessa män hade ofta
en bakgrund som lärare eller någon annan befattning, som innebar
kontakter med barn och/eller andra omsorgsbehövande grupper. Män
och kvinnor med samma - eller liknande - arbeten och ansvar kan
utveckla samma synsätt. Män som har ansvar för barn utvecklar en
förståelse för deras behov; kvinnor i karriären beter sig ofta som män i
liknande positioner.

Sammanfattning
Bostadspolitiska utredningen anser att jämställdhetsaspekter skall vägas
in i all samhällsplanering och att kvinnors direkta inflytande över fysisk
planering och byggd miljö skall förstärkas i alla kommuner. De
konkreta förslag till åtgärder som läggs fram kan få viss effekt på lång
sikt men knappast på kort sikt. Det har tagit lång tid ─ i Gävle ca 70 år
från den allmänna rösträttens införande ─ innan kvinnorepresentationen
blivit i det närmaste 50 % inom kommunfullmäktige och olika nämnder
och kvinnorna därigenom fått möjlighet till väsentligt inflytande på
kommunala beslut. Eftersom staten i hög grad dragit sig tillbaka från
bostadspolitiken och kommunerna inte längre har nämnvärt inflytande
på eller tillgång till bostadslån, finns makten över bostäder och
byggande emellertid nu till
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mycket stor del inom det privata näringslivet. Där är det ännu långt till
”Varannan damernas”. Även de kommunala bostadsföretagen domineras
fortfarande av män.
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Integration av bostads- och
miljöfrågan
- om risken för ekologisk ingenjörskonst

Eva Sandstedt

Inledning
I den bostadspolitiska utredningen görs en integration av bostads-och
miljöfrågan. Två politikområden - bostadsfrågan från 1930–40-talen och
miljöfrågan från 1960-talet - förenas och vi får ett tredje politikområde,
nämligen boendets miljöfråga. I det bostadspolitiska sammanhanget
innebär detta ett nytt sätt att se på det politiska objektet. Perspektivet
vidgas från det lilla rummet till det stora allomfattande rummet.
Bostaden, huset och bostadsområdet blir inte i sig nog utan sätts nu i
relation till hela biosfären. Det lokala perspektivet förenas med det
globala. Konsekvenserna blir att åtgärderna på bostadsområdesnivå inte
längre kan värderas i enbart ekonomiska och sociala termer utan också i
ekologiska.

Den grundläggande ideologin som motiverar det nya politikområdet,
boendets miljöfråga, bygger på två hörnstenar. Den ena är
föreställningen om den enskilda människans livsföring som grund för
miljöförstöringen. Den andra är föreställningen om en hållbar utveckling
som grund för ett framtida samhälle. Denna tolkning av bostadspolitiska
utredningens innebörd av boendets miljöfråga illustreras i nedanstående
figur 1.

I den fortsatta framställningen kommer en tillbakablick på miljö-
frågan att göras och här kan vi konstatera att Riokonferensen 1992 haft
betydelse för boendets miljöfråga. Det integrerade synsättet presenteras
och diskuteras i relation till det motstånd det kan mötas av. Därefter
diskuteras de två grundläggande ideologiska fundamenten i tesen om
boendets miljöfråga; den enskilda människans livsföring och den
hållbara utvecklingen. I detta sammanhang ifrågasätts om det verkligen
är den enskilda människans livsföring som är grunden för
miljöförstöringen. Dessutom ifrågasätts idéen om det hållbara samhället.
Denna är nämligen så formulerad att den
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Figur 1. Bostads- och miljöfrågans integration såsom den ter sig i bostadspolitiska
utredningen ”Bostadspolitik 2000-från produktions- till boendepolitik”, SOU
1996:156.

näppeligen låter sig kritiseras och frammanar lätt en ekologisk in-
genjörskonst som kan jämföras med den kritiserade sociala ingen-
jörskonsten.

Miljöfrågan: från ett lokalt till ett globalt perspektiv
Det var omkring mitten av 1960-talet som miljöpolitiken etablerades
som politiskt sakområde och det var också då som begreppet miljö-
förstöring blev ett vedertaget ord (Anshelm 1995, Lundqvist 1971). Det
var i samband med upptäckten av att man inom jordbruket använde
bekämpningsmedel som kvicksilverföreningar och DDT.
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De visade sig vara gifter som kunde döda insekter, men också fåglar och
dessutom påverka däggdjur och människor. Vid samma tid kom forskare
på att förbränningen av fossila bränslen ledde till att syra-bildande ämnen
förenade sig med molnets vattendroppar och föll till jorden i form av surt
regn. Detta gav skador på växter, fiskar och andra djur. Ytterligare ett
miljögift som upptäcktes på 60-talet var PCB. Det är en kemikalie som
läcker ut i naturen när industriprodukter kasseras. Det hotar fåglars,
fiskars och sälars fortplantningsförmåga (Kihlström 1986).

Detta gav oss bilden av en förorenad värld runt omkring oss. Innan
hade föreställningen om en smutsig miljö begränsat sig till industrins
rökgasutsläpp och industriernas arbetsplatser. Redan i början av 1940-
talet hade begreppet arbetsmiljö blivit allmänt och denna reglerades
genom lagstiftning. På 1960- och 70-talen blev därmed föroreningarna
både inom arbetsmiljön och naturmiljön föremål för den politiska
debatten.

Parallellt med diskussionen om utsläpp av föroreningar förekom
också en debatt om naturskydd. Den handlade om att bevara värdefull
natur och artrikedom och i slutet av 1960-talet kulminerade den i
samband med striden om Vindelälven (Anshelm 1992, Brandel &
Vedung 1996). På 1970-talet protesterades det sålunda inte bara mot
gifter och energislöseri utan också mot utbyggnader av forsar,
älvsträckor, vägleder och bostadsområden. Skogar, skogsdungar, almar,
fågellokaler, sällsynta djurarter blev viktiga att skydda och bevara.

En plats som länge ─ under hela efterkrigstiden ─ uppfattades som
fredad från miljöförstöringen var hemmet. Under senare delen av 1970-
talet började dock massmedia att uppmärksamma problem i
inomhusmiljön. Artiklarna blev allt fler under 1980-talet. Det rap-
porterades om hälsoproblem i olika bostadsområden, skolor och
daghem. Huvudvärk, allergier, astma, förkylningar och öron-
inflammationer i ovanligt hög grad upplevdes bero på husen, trots att
de var nybyggda. Plötsligt hade ett nytt problem uppstått och det fick
beteckningen ”sjuka hus” (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997).

Miljöproblemen var till att börja med lokala och regionala, men så
småningom kom de att få en global karaktär. Gifterna spred sig inte bara över
nationsgränserna utan ända ner till pingvinerna i Antarktis. Radioaktiviteten
spreds från Ukraina till Gävle och över stora delar av Europa. Freoner i
kylskåp och sprayburkar visade sig bidra till uttunningen av ozonskiktet o.s.v.
Samtidigt som miljöhoten blev
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allt svårare att påverka och allt svårare att direkt iaktta har de fått allt större
uppmärksamhet, och det internationella samhället har reagerat med
konferenser, deklarationer, kommissioner och avtal. En sådan internationell
sammankomst som haft en stor betydelse för miljöfrågans inträde i den
bostadspolitiska utredningen är konferensen i Rio 1992 som syftade till att
lägga fast en enad miljöpolitik fram till det 21:a århundradet, Agenda 21.

Det är mot bakgrund av denna utveckling vi kan se den bostadspolitiska
utredningens strävan att integrera miljöfrågan med bostadsfrågans lösning.
Nya risker och problem har uppstått som tidigare inte existerade, var kända
eller politiskt godtagna. Nu har de dock definierats och erkänts och anses
påkalla handling och åtgärder. Därmed sker också en perspektiv-
förskjutning i miljöfrågan. Den handlar inte längre enbart om naturmiljön
utan också i allra högsta grad om boendemiljön. Inte bara utomhus utan
också inomhus kan en miljöförstöring äga rum.

Det integrerade synsättet
I den bostadspolitiska utredningen ges kommunerna i uppdrag att inta
ett ekologiskt perspektiv för att kunna bevaka de miljökonsekvenser som
har sin grund i boendet. De miljöbelastningar som omnämns är de som
finns förknippade med trafik och transporter, energianvändning,
rivningsmaterial, hushållsavfall, giftiga ämnen i byggnader samt
markanvändning. Inom boendesektorn återfinns sålunda en mängd olika
miljörisker och utsläpp av koloxid, flyktiga organiska ämnen och
kväveoxid samt farliga ämnen som bly, kadmium, kvicksilver och PCB.
Dessutom orsakas övergödning, förorening av grundvatten,
hälsoproblem, växthus- och ozonproblem samt begränsningar av den
biologiska mångfalden.

I boendet kan hela vårt sätt att leva sägas vara förankrat. Vår kultur,
våra normer, våra drömmar och handlingar utspelar sig här och är
relaterade till samhället i övrigt med arbetsplats, stat och civilsamhälle.
Det är också här som miljöproblemen sägs ha sin grund. Detta formuleras
av utredningen på följande sätt: ”Miljöproblemen är globala men en
större insikt finns idag än tidigare att problemen beror på de enskilda
människornas livsföring” (SOU 1996:156 s. 205). Detta synsätt innebär
att miljöfrågans förhållande till bostadsfrågan förändras radikalt.
Tidigare betraktades miljöfrågan åtskilt från bostadsfrågan. De båda
frågorna blir nu sammanvävda. Boendet blir centralt i miljöfrågan och
omvänt så kommer miljöfrågan
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att integreras i bostadsfrågan. Detta kan även uttryckas på följande sätt:
miljöaspekten blir lika central som den ekonomiska och sociala aspekten inom
bostadsfrågan.

Det här synsättet där boende- och miljöfrågan framstår som intimt
förknippade stöter emellertid på motstånd. Detta motstånd yttrar sig bl.a. i
uttalanden som detta: ”Miljöfrågan i bostadspolitiken dyker upp som ett
skenområde och en dekoration, när det inte längre finns ekonomiska
möjligheter att mildra de sociala orättvisorna.” En sådan distansering
uttrycker en skepsis gentemot det sociala miljösystemet d.v.s. det sociala
system som är uppbyggt för att på skilda sätt hantera och reglera människors
förhållningssätt till det ekologiska systemet. Det här är ett vanligt sätt att
reagera på, men det innebär i regel inte ett negativt ställningstagande till
miljöfrågan i sig. Tvärtom är det ofta förenat med en positiv inställning till
och en vilja att skydda det biologiska systemet, Naturen. Skepsisen är
förbehållen ”dom andras” sätt att sköta miljöproblemen (jfr. Selleberg
1994). I vilken utsträckning en sådan distansering och skepsis är befogad ska
vi inte diskutera här, men det torde framgå att man bör vara uppmärksam.
Framtiden får utvisa om den ekologiska dimensionen enbart kommer att bli
ett ”påhäng” eller om den i stället kommer att integreras och bli ”tagen-för-
given” i det bostadspolitiska sammanhanget på samma sätt som den
ekonomiska dimensionen.

Det nämnda motståndet inför integreringen av de båda politikområdena
eller etableringen av boendets miljöfråga kan också tolkas som en variant av
den motsättning som hela tiden funnits i socialdemokratisk miljöpolitik. Den
har handlat om att göra avvägningar mellan en central tillväxtideologi och en
central trygghetsideologi (Anshelm 1995). I det här nämnda fallet befaras
dock att de sociala subventionerna ska ersättas av luddigt prat och
overksamma miljöåtgärder vilket på sikt kommer att drabba de fattiga i
samhället. Miljöpolitiken skulle därmed få en avledande funktion och
legitimera en i grunden borgerlig politik.

Den enskilde individen och ansvaret för miljön
I utredningen lägger man grunden till miljöproblemen till ”de enskilda
människornas livsföring”. Det här sättet att förlägga orsaken till individen
och hushållet har under de senaste åren blivit dominerande inom statliga
verk och myndigheter. När miljöfrågan blev aktuell var det i första hand
punktutsläppen från fabriker och stora anläggningar som ansågs vara källan
till miljöförstöring och en reglering
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skedde av dessa utsläpp. Även om stora förändringar då vidtogs löste det
ändå inte miljöfrågan och det här angreppssättet, som krävde framför allt
avancerad teknik, blev så småningom omodernt. Nu är problembilden en
annan. Det är de många små utsläppskällorna som finns spridda överallt
som måste åtgärdas. Det berör människor i gemen och anses kräva ett
samhällsperspektiv som fokuserar individ och hushåll. Målsättningen är
att individen ska börja uppträda som miljövänlig konsument och aktör.
Tanken är att om människors beteenden förändras så förändras också
omgivningen och samhället (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997).

Mycket ligger onekligen i detta synsätt, men det blir lätt reduk-
tionistiskt och missvisande när det bortser från alla sociala, kulturella,
ekonomiska, och tekniska trögheter och strukturer. Samtidigt bör det
påpekas att de samhälleliga strukturerna och anordningarna förändras
ständigt och möjligheten att förbättra miljön torde därför hela tiden
finnas. Det kräver dock att flera instanser och samhällsnivåer aktiveras
och inte enbart individen och hushållet. Politikerna t.ex. är en grupp som
inte bara kan abdikera med hänvisning till att problemen beror på ”de
enskilda människornas livsföring” utan måste ta övergripande ansvar i
dessa svåra frågor. Dessutom måste det bli klart att även företag,
vetenskap, teknik och olika organisationer har en stor makt i
bestämningen av vad som utgör miljöproblem, hur de ska förklaras och
åtgärdas. De enskilda konsumenternas makt torde vara mer begränsad än
vad den rådande doktrinen gör gällande. Den enskilde är en instans bland
flera och makten olika stor i olika frågor (a.a.).

Att inordna boendets miljöfrågor i den kommunala bostadspolitiken
kan ses som ett led i subpolitiseringen av miljöfrågan som helhet. Det
innebär att förändringen antas ske genom att miljöfrågan aktualiseras i
alla de vardagsmiljöer som människor befinner sig i, nämligen i hemmen,
på arbetsplatserna, i styrelserummen, på laboratorierna m.m. I
utredningen föreslås att kommunerna på lokalt plan och länsstyrelserna
för statens del tilldelas ett tydligt samordnat ansvar för boendets
miljöfrågor. Förslaget är att Agenda 21-planerna i en mer permanent form
utgör huvudplan i miljöfrågorna på kommunalt plan och att
boendemiljöfrågorna utgör en aspekt av dessa. En spridning av idéer
mellan kommunerna skulle också ske i detta sammanhang. En
organisation av permanent karaktär föreslås för att kompetens och
erfarenhet ska kunna tas tillvara. En sådan idé innebär ett erkännande av
att det inte ”bara” handlar om att förändra människors beteende utan
också att det gäller prioriteringar,
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strukturella åtgärder och hantering av osäkerheter. Förslaget om att ett
samordnande organ tillsätts på olika administrativa nivåer för att inte
miljöfrågorna ska kunna hänvisas till enbart ”de enskilda människornas
livsföring” är därför välkommet. Frågan är dock om dessa permanenta
planer är tillräckliga. Någon diskussion för att motivera dem återfinns
dock inte i utredningen och det råder en oklarhet om i vilken mån Agenda
21-planerna har varit framgångsrika och kunnat verka för sitt syfte. Här
borde utredningen varit läsaren mer tillmötesgående med information.
 Boendets miljöfråga aktualiseras dock inte bara i den bostadspolitiska
utredningen utan även i en rad andra utredningar. Där skisseras flera olika
typer av åtgärder. Så kommer t.ex. olika miljöproblem i framtiden att
kunna tas upp i speciella miljödomstolar. Hur miljöfrågan inom boendet
hanteras kommer också att granskas i de internationella överens-
kommelserna Agenda 21 och Habitat II. Dessutom ska ett miljö- och
energideklarationssystem utvecklas för bostäder. Byggvaruproduktionen
ska kretsloppsanpassas liksom byggnader och teknisk infrastruktur.
Konsumentskyddet ska stärkas vid köp av småhus. Miljöinformation om
företag ska sammanställas. Bränslefrågan ska relateras till ett
miljöklassningssystem. Miljökon-troll ska ske vad gäller radon,
ventilation. sophantering m.m. En lag för hantering av bygg- och rivnings-
avfall ska komma. En satsning på forskning ska ske och 1 miljard kronor
kommer att satsas på miljöinvesteringar som ett led i främjandet av en
ekologiskt hållbar utveckling (SOU 1996:156).

Visionen och den ekologiska ingenjörskonsten
I utredningen upprepas miljöpolitikens målsättning att bevara den
biologiska mångfalden, skydda människors hälsa, främja en hushållning
med naturresurser och skydda natur- och kulturlandskapet. Tanken är att
skapa ett livs- och samhällsförlopp som står i samklang med det
grundläggande ekosystemet. ”Visionen är att Sverige i början av nästa
sekel ska vara ett föregångsland för att skapa ett ekologiskt hållbart
samhälle.” (SOU 1996:156 s. 205)
 Att formulera visioner som denna torde uppmuntra till kraftsamling
och kreativa projekt, men kan också resultera i tomt prat och politisk
kitsch som innebär att det politiska systemet endast demonstrerar sin
”renhet” i miljöfrågan ─ orenheten och det djupt problematiska döljs
(Kundera 1986). Det demokratiska systemet ska dock (förhoppningsvis)
avslöja detta.
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Att formulera visionen i termer av ”att skapa ett hållbart samhälle” är
också något tidstypiskt. Under senare år kan man notera hur den positiva
sidan (åtgärdssidan) i miljöfrågan mycket starkt betonas, medan den
negativa sidan (problem och risker) hålls tillbaka. I de officiella
proklamationerna handlar det om hållbar utveckling, kretslopp och
kompostering. Det gäller t.ex. att tala om ”sunda hus” och inte om ”sjuka
hus” i de offentliga dokumenten. Betonandet av miljöfrågans positiva sida
ska skapa en god anda, en tro på sig själv och en tro på vetenskapen.
Upprepandet av den positiva vokabulären innebär samtidigt en risk för en
ekologisk ingenjörskonst som innefattar övertro på tekniska lösningar och
påverkan av individens beteende (jfr. med den sociala ingenjörskonsten).
Här finns en påtaglig teknikoptimism som inte låter sig så lätt kritiseras
då den utnämner Sverige till ett ekologiskt föregångsland.

Hur ska en sådan ekologisk ingenjörskonst och teknikoptimism
förstås? En möjlig förklaring får man om den relateras till socialde-
mokratins förändrade inställning till miljöfrågan. Inom socialdemo-
kratiska partiet ansågs det tidigare att den ekonomiska tillväxten stod i
motsättning till miljöhänsyn och miljövård. Nu på 1990-talet anses
däremot den ekonomiska tillväxten vara väl förenlig med ekologiska
hänsynstaganden. Inom de ledande socialdemokratiska kretsarna finns en
samstämmighet om att en miljövänlig tillväxt är möjlig. Tanken är att en
ombyggnad och fortsatt modernisering av landets industrianläggningar
ger arbeten och investeringar. Dessutom åstadkommer man en övergång
från tung resurs- och energikrävande basindustri till en högteknologisk
kunskapsintensiv produktion samtidigt som miljön förbättras. En
miljöförbättring ska också åstadkommas genom en omställning av
transportsystemet, energiförsörjningen, jordbruket samt vatten- och
avloppssystemet. Genom att vara tidigt ute i denna omställningsprocess
blir Sverige inte bara ett föregångsland för andra nationer i en
omställningsprocess utan landet förväntas också kunna exportera
miljövänlig teknik, kunnande och goda produkter, vilket i sin tur ökar
tillväxten (Anshelm 1995, Eriksson 1996).

Inom det statsbärande partiet blir alltså miljöhänsyn ideologiskt
förenligt med teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt under 1990-
talet. En integrering av bostadsfrågan med miljöfrågan i den
bostadspolitiska utredningen ter sig därför som något helt naturligt.
Bostäder och bostadsområden blir intressanta ombyggnadsprojekt för att
skapa tillväxt och resurshushållning. Att uppnå det hållbara samhället
blir en given målsättning i det här perspektivet. Detta står
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dock inte oemotsagt. Den modernisering av moderniteten (reflexiv
modernitet) som socialdemokratin önskar skapa leder inte självklart till
ett oproblematiskt samhälle (Beck, Giddens & Lash 1994).

Det hållbara samhället är beteckningen för det framtida goda
samhället. Denna positiva samhällsbild blir i en kommunikationssi-
tuation oförenligt med risksamhället som är en annan beteckning på det
samhälle vi lever i idag och i framtiden. I de båda samhällsbilderna
kommer miljöriskerna att betraktas på olika sätt. I föreställningen om
det kommande hållbara samhället framstår miljöriskerna som något
objektivt som vetenskapligt kan utrönas och åtgärdas för att sedan
försvinna. Lekmännens föreställningar om risk ska dessutom helst vara
desamma som vetenskapsmännens. En sådan riskföreställning återfinns
dock inte bland dem som talar om ett risksamhälle. Riskerna ses inte
som givna och som kan avlägsnas en och en. I stället är de inbyggda i
hela vårt produktionssystem, åstadkomna av vetenskapen men också
ofta identifierade av vetenskapen. Det är inte heller självklart vad som
ska betecknas som risk eller ej. Det råder ofta en kamp om vem och
vilka som ska definiera en risk. Olika uppfattningar uppstår inom
vetenskapssamhället, mellan olika intressen och grupper av lekmän. De
vetenskapliga bestämningarna blir beroende av resurser,
maktförhållanden, teoretiska paradigm m.m. (Beck 1992).

Oenigheten och förekomsten av flera sanningar i bestämningen av
miljörisker är ett uttryck för att riskerna är diffusa eller oklara. Det kan
vara svårt att göra mätningar och fastställa riskernas orsaker. Likaså
framgår inte alltid riskernas effekter eller mekanismerna som ska
förklara varför risken överhuvudtaget existerar. Dessutom finns
samverkans- och synergieffekter mellan olika risker vilket erbjuder
ständiga överraskningar (Svensson 1995). För vetenskapen är det
sålunda mycket svårt att definiera och åtgärda en mängd miljörisker.
Dessa vetenskapliga tillkortakommanden är inte några tillfälligheter
sett mot bakgrund av föreställningen om risksamhället. I detta
perspektiv kan därför följande tes formuleras: En ombyggnad av
samhället i riktning mot en hållbarhet torde skapa nya risker samtidigt
som de gamla försvinner.

Avslutning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att miljöfrågans förändring från
lokal och regional nivå till global har medfört att den under senare år
blivit en angelägenhet för det internationella samarbetet.
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Detta internationella samarbete får i sin tur konsekvenser för den lokala
och regionala nivån då åtgärder förväntas bli vidtagna på dessa nivåer.
I det här fallet har det bidragit till att bostads- och miljöfrågan
integrerats. I den bostadspolitiska utredningen från 1997 framförs
förslag om att boendets miljöfråga ska tillgodoses genom att ingå i
permanenta Agenda 21 planer. Det finns därmed en medvetenhet om att
boendets miljöfråga kräver översikt och strukturella åtgärder. Samtidigt
kan dock utredningen kritiseras på följande punkter:

1 Tesen om att det är ”den enskilda människans livsföring” och
individen som konsument som är grundorsak till miljöproblemen är ett
typiskt perspektiv under senare år, inte minst inom byråkrati och
myndighet. Det är ett reduktionistiskt synsätt som reducerar det sociala
och kulturella till det individuella. Det bortser från strukturer och
maktcentra i samhället.

2 Idéen om att skapa det hållbara samhället - upprepandet av en ensidigt
positiv framtidsbild - kan lätt leda till en ekologisk ingenjörskonst (jfr.
med den sociala ingenjörskonsten) med en övertro på vetenskapliga och
tekniska lösningar och övertro på individuell beteendepåverkan. Faran
för ekologisk ingenjörskonst och överdriven teknisk optimism hänger
samman med upprepandet av en ensidigt positiv framtidsbild som bortser
från det negativa som aktualiseras i ett risksamhällesperspektiv. I detta
perspektiv uppmärksammas att svårigheterna att definiera miljörisker är
mycket stora. Olika intressen, maktförhållanden och oförenliga
vetenskapliga paradigm försvårar möjligheterna att finna enhetliga
uppfattningar. Dessutom framhålles att ny teknik ger nya risker eftersom
produktionen i sig ger risker.

3 För att bemöta den skepsis som råder i frågan om möjligheten att
förändra samhället i miljövänlig riktning hade det varit på sin plats med
mer argumentation för och en summering av tillämpningen av Agenda-
21 planerna. En tydligare markering från utredningens sida skulle ha
varit värdefull.
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