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Sammanfattning

Sammanfattning

Bakgrund: Individer kan subjektivt värdera nyttigheter och genom att fördela vår
inkomst på olika nyttigheter uttrycks våra värderingar. Om vi upplever att en nyttighet
eller en vara är värd sitt pris kommer vi att köpa den, men hur värderar vi de nyttigheter
som inte är prissatta? Det finns en mängd varor och nyttigheter i samhället som inte har
ett klart uttalat marknadspris men som ändå har ett värde, värdet eller betalningsviljan för
dessa kan inte studeras på samma sätt som de varor som existerar på en ”vanlig” marknad
utan kräver implicita tillvägagångssätt. För att kunna värdera dessa typer av nyttigheter
fordras det ofta att relaterade marknader studeras, individernas betalningsvilja för t.ex.
renare luft kan avspeglas i deras konsumtion och betalningsvilja för andra varor.

Syfte: Syftet med denna uppsats är, att med hjälp av olika metodansatser, undersöka om
betalningsviljan för en icke prissatt nyttighet avspeglas i fastighetspriser.

Avgränsningar: Den icke prissatta nyttighet som vi i denna uppsats valt att studera är
Göta kanal. Vi har begränsat uppsatsen genom att enbart studera fastigheter som sålts
inom en tvåkilometers gräns från kanalen under perioden januari 1996 till maj 1999. Vi
har i uppsatsen utgått från att priserna på fastigheterna endast bestäms från efterfråge-
sidan - utbudet på fastigheter antas under vår undersökta period vara konstant. Uppsatsen
gör inte anspråk på att utgöra en samhällsekonomisk värdering av Göta kanal utan syftet
är snarare att studera icke prissatta nyttigheters inverkan på fastighetspriser.

Metod: Vi har valt att använda oss av tre olika metoder för att undersöka avståndets
inverkan på fastighetspriserna. Den ena metoden utgår från ett observerat marknads-
beteende och kallas för den hedoniska prismetoden, ibland även kallad fastighetsvärde-
metoden. Den hedoniska metoden syftar till att, genom regressionsanalyser, ge svar på
hur individer värderar en fastighet som befinner sig närmare kanalen jämfört med en
fastighet som ligger på ett längre avstånd, allt annat lika. Skillnaden däremellan motsvaras
då av individens värdering av ett boende vid Göta kanal. Den andra metoden, den direkta
hypotetiska, studerar ett beteende på hypotetiska marknader, boende längs kanalen har
besvarat hypotetiska frågor som syftar till att ge oss svar på om individerna vill bo
närmare kanalen och hur mycket de i så fall skulle vara beredda att betala för ett sådant
boende. Den tredje metoden är mer deskriptiv till sin karaktär och utgår från så kallade
K/T- kvoter, dvs kvoter mellan fastigheternas köpeskilling och taxeringsvärden. Utifrån
K/T- kvoterna beräknas olika medelvärden beroende på fastighetens avstånd till kanalen.
Resultat: De tre använda metoderna skiljer sig åt både vad gäller genomförande och
resultat. Resultaten från den direkta hypotetiska avviker från de övriga metodernas
resultat. Enligt denna metod existerar det ingen bestämd betalningsvilja för ett boende
närmare kanalen, majoriteten av de tillfrågade hade ingen önskan att bo närmare kanalen
än var de gör idag. Av de som önskade att bo närmare kanalen var det ytterst få som ville
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betala ett högre pris för detta boende. Resultaten från K/T- metoden visar däremot att
fastighetspriserna överlag är högre ju närmare kanalen fastigheten är belägen, dvs K/T-
kvoterna är högst närmast kanalen. Den hedoniska metodens resultat visar att det
marginella hedoniska priset för Göta kanal varierar mellan 20 och 47 kronor per meter
beroende på vilken specifikationsform som används i regressionerna- den
specifikationsform som vi funnit lämpligast uppvisar ett marginellt hedoniskt pris på 29
kronor.

Det sammantagna resultatet av vår undersökning visar att det, trots den direkta
hypotetiska metodens resultat, finns en betalningsvilja för Göta kanal och en del av
kanalens värde avspeglas i fastighetspriserna längs kanalen. Resultaten visar också på
vikten av att studera en företeelse utifrån flera olika metoder, om vi t.ex. enbart hade
använt oss av den direkta hypotetiska metoden hade vi fått ett helt annat resultat än då vi
som nu använder flera metoder. De tre olika metoderna ger tillsammans ett klart och
tillförlitligt samband mellan avståndet till kanalen och fastighetspriserna.
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1. Inledning

Kapitlet innehåller en bakgrund till varför fastighetspriserna längs Göta kanal kan
vara intressant att studera närmare. I kapitlet presenteras även uppsatsens syfte
samt de frågeställningar som skall besvaras.

1.1 Bakgrund

Allting har ett pris. Dessa ord möts vi människor ofta av, men vi reflekterar sällan över
deras betydelse. Vi är medvetna om att det finns en mängd varor som vi kan köpa och som
har ett pris, men inte lika ofta tänker vi på alla de varor eller nyttigheter som inte har en
prislapp. Hur värderar individer nyttigheter som ren luft, tystnad, fritid eller allemansrätt?
Denna typ av varor utgör en stor resurs i samhället, men försvinner ofta i den ekonomiska
debatten och studeras inte med samma frenesi som varor med ett klart uttalat pris.

Individer kan subjektivt värdera nyttigheter och genom att fördela vår inkomst på olika
nyttigheter uttrycks våra värderingar. Om vi upplever att en nyttighet eller en vara är värd
sitt pris kommer vi att köpa den, men hur värderar vi de nyttigheter som inte är prissatta?
Innebär det att icke prissatta nyttigheter1 inte har ett värde? Nej, naturligtvis finner
konsumenter att ren luft, tystnad osv har ett visst värde, frågan är bara hur stort detta
värde är och hur det kan bestämmas.

Värdet eller betalningsviljan2 för icke prissatta nyttigheter kan inte studeras på samma
sätt som de varor som existerar på en ”vanlig” marknad utan kräver implicita tillväga-
gångssätt. En värdering av dessa nyttigheter fordrar ofta att relaterade marknader
studeras, individernas betalningsvilja för t.ex. renare luft kan avspeglas i deras
konsumtion och betalningsvilja för andra varor.

Det finns en mängd olika metoder för att studera individers värdering av en icke prissatt
nyttighet. Forskare som t.ex. studerat hur människor värderar liv har undersökt individers
betalningsvilja för att öka sin säkerhet eller att minska risken för olyckor. Hur individer
värderar ren luft kan t.ex. avspeglas i fastighetspriser. Betalningsviljan för renare luft
kapitaliseras i fastighetspriset genom att huspriserna3 i ett område med stora utsläpp kan
vara lägre än för motsvarande hus i ett område med renare luft.(SOU 1996:117) En
forskare kan genom ett indirekt sätt uppskatta en individs betalningsvilja för en nyttighet
som inte har ett direkt observerbart pris.
Den befintliga forskningen på området har i huvudsak berört ersättningskrav där priset för
tystnad bestäms genom att studera den negativa betalningsviljan för buller och värdet av
                                                                
1 Med icke prissatt nyttighet avses en nyttighet vars pris inte är direkt observerbart på en marknad.
2 Värde och betalningsvilja  kommer i denna uppsats användas synonymt med varandra, eftersom en distinktion
mellan begreppen inte är av betydelse för förståelsen av denna uppsats.
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renare luft studeras genom den negativa betalningsviljan för föroreningar osv (SOU
1996:117). Då den tidigare forskningen överlag inte studerat positiva värderingar av icke
prissatta nyttigheter tycker vi att det vore intressant att studera en sådan nyttighet.

Det finns en mängd icke prissatta nyttigheter som borde generera en positiv betalnings-
vilja, t.ex. kan individer värdera en vacker fontän eller närheten till en park positivt. I
denna uppsats vill vi studera hur en icke prissatt nyttighet i en individs boendemiljö kan
värderas. Vid val av boendemiljö värderar individerna indirekt en mängd olika nyttigheter
som kan komma att avgöra dess boende och priset för detta boende.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är, att med hjälp av olika metodansatser, undersöka om
betalningsviljan för en icke prissatt nyttighet avspeglas i fastighetspriser.

1.3 Problemformulering

Den nyttighet som vi i denna uppsats valt att undersöka är Göta kanal. Då kanalen inte har
ett direkt observerbart pris kommer vi att med hjälp av olika metoder studera hur
närheten till kanalen avspeglas i fastighetspriset. Vi finner det intressant att studera Göta
kanal eftersom vi tror att kanalen kan generera en positiv betalningsvilja då den för oss
svenskar erbjuder en unik och kulturhistorisk miljö.

Syftet med uppsatsen skall besvaras utifrån följande frågeställningar:

• Vilka olika metoder används för att studera betalningsviljan för en icke prissatt
nyttighet? Vilka metoder är lämpliga vid fastighetsprisstudier?

• Vilka faktorer påverkar priset på fastigheter enligt tidigare forskning?
• Kan variationerna i fastighetspriser förklaras med avseende på avståndet till Göta

kanal?

1.4 Avgränsningar

 

 Vi har valt att studera fastigheter som sålts i Göta kanalområdet, för beskrivning av
området se bilaga 1,  under perioden januari 1996 till maj 1999. Fastigheterna utgörs av
permanenta småhus4 med full äganderätt. Orsaken till den aktuella tidsbegräns-ningen är
att vi, för åren före 1996, haft svårt att få fram data som möjliggjort en bedömning av
fastigheternas avstånd till kanalen.
 

                                                                                                                                                                                                          
3 Fastigheter, hus och bostäder kommer i denna uppsats användas synonymt med varandra och avser både
äganderätten till själva fastigheten och dess tomt.
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 Uppsatsen begränsas också genom att vi enbart studerar hus som befinner sig inom en
tvåkilometers gräns från kanalen. Anledningen till denna gräns är att vi anser att om
avståndet blir längre finns det en risk att andra variabler än närhet till kanalen i högre
grad påverkar konsumenternas betalningsvilja för huset. Det bör noteras att det i vår
undersökning ej ingår fastigheter i kanalens omedelbara närhet, vilket delvis beror på att
marken där ägs av AB Göta kanalbolag. Dessutom finns det inte speciellt många hus
belägna precis intill kanalen, vilket framkom med tydlighet då vi inspekterade
kanalområdet genom att åka bil längs hela kanalens sträckning.
 

 Den del av uppsatsen som baseras på intervjuer har begränsats till de personer som
besökt kanalen, dvs vi har inte uppsökt intervjupersonerna i deras hem. Dessutom gäller
naturligtvis inte den ovan nämnda tidsbegränsningen för intervjuunderlaget.
 

 Vi har i denna undersökning utgått från att priserna på fastigheterna endast bestäms från
efterfrågesidan, utbudet på fastigheter under vår undersökta period antas därmed vara
konstant. Vi är medvetna om att fastighetspriserna på längre sikt bestäms av både utbud
och efterfrågan, men för att underlätta våra undersökningar tas hänsyn endast till
efterfrågan vid bestämmandet av fastighetspriser.
 

 Denna uppsats gör inte anspråk på att utgöra en samhällsekonomisk värdering av Göta
kanal utan syftet är snarare att studera icke prissatta nyttigheters inverkan på
fastighetspriser.

1.5 Disposition

 

 Följande kapitel inleds med ett metodavsnitt där de metodansatser som använts i den
tidigare forskningen diskuteras och kritiseras, sedan presenteras våra val av metoder för
denna uppsats.
 

 Kapitel tre syftar till att ge läsaren en referensram med de teoretiska utgångspunkter som
uppsatsen bygger på. Här presenteras de variabler som den tidigare forskningen
konstaterat påverkar fastighetspriserna. I kapitlet beskrivs också den svenska
fastighetsmarknaden och de taxeringsregler som gäller för småhus.
 

 De därpå följande kapitlen redovisar de tre olika metodansatserna som vi i denna uppsats
valt att använda oss av. Den första metodansatsen, som redovisas i kapitel fyra, behandlar
och beskriver resultatet av de intervjuer vi genomfört.
 

 Kapitel fem beskriver K/T- metoden, i vilken fastigheternas köpeskillingar och
taxeringsvärden studeras. Kapitlet redovisar även metodens resultat som också syftar till

                                                                                                                                                                                                          
 4 Småhus är en byggnad som skapats som bostad åt en eller två familjer. Till denna byggnad räknas också  garage,
förråd och annan mindre byggnad. (FTL 1979:1152)
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att ge en övergripande bild av det datamaterial som sedan används i den sista metoden -
den hedoniska regressionsanalysen.
 

 Då den hedoniska metoden tankemässigt är något mer komplicerad än de övriga beskrivs
dess teoretiska bakgrund och modellspecifikation separat i kapitel sex. Resultatet av den
hedoniska regressionsanalysen återfinns sedan i kapitel sju.
 

 Uppsatsen avslutas med ett kapitel där de olika metodernas resultat och lämplighet
diskuteras, dessutom ges förslag till framtida forskning.
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2. Metod
 

 I detta kapitel beskrivs olika metodansatser för att värdera en icke prissatt nyttighet,
om inte annat anges baseras diskussionen på Mitchell & Carson (1990). Här
redovisas också de för undersökningen valda metoderna samt det material som
använts.

2.1 Värderingsmetoder

 

 Som vi tidigare nämnt finns det flera olika metoder för att värdera en icke prissatt
nyttighet. Vid betalningsviljestudier för denna typ av nyttigheter kan forskaren välja
mellan direkta eller indirekta metoder samt mellan observerat marknadsbeteende och
beteende på hypotetiska marknader (SOU 1996:117). För en allmän och generell
beskrivning se figur 2.1, för en djupare redogörelse av de olika specifika metoderna
hänvisar vi läsaren till Mitchell och Carson (1990).
 

Figur 2.1  Metoder för att värdera icke prissatta nyttigheter
 

  DIREKT  INDIREKT
 Observerat
 marknadsbeteende

 Observerat/direkt
 Referendum

 Simulerade marknader
 Parallella privata marknader

 Observerat/indirekt
 Hedoniska priser

 Åtgärder av byråkrater eller
politiker

 Svar (reaktioner) på hypotetiska
frågor

 Hypotetiskt/direkt
 CVM

 Allokeringsspel med
skatteåterbäring

 Intervjufrågor om att spendera
mer eller mindre

 

 Hypotetiskt/indirekt
 Contingent ranking

 Allokeringsspel
 Prioriterings- värderingsteknik

 Conjoint Analysis
 Kartläggning av
indifferenskurvor

 Källa: Egen bearbetning av Mitchell & Carson (1990) s 75
 

 Den observerade/direkta metoden utgår från att ett beteende på en marknad kan
observeras, dvs en marknad för den aktuella nyttigheten existerar. Denna metod är inte
speciellt vanlig eftersom betalningsviljan för nyttigheter är svår att mäta med en direkt
metod. Den observerade/indirekta metoden försöker i stället att skatta betalningsviljan
på ett indirekt sätt genom att studera hur nyttigheten värderas på en relaterad marknad.
Forskaren mäter t.ex. hur den externa effekten som har ett samband med nyttigheten
marknadsvärderas på den relaterade marknaden.
 

 

 De direkta metoderna kritiseras i huvudsak för problem kring insamlandet av data, det är
svårt att finna aktuell data och det krävs ofta vissa bearbetningar för att skapa
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observationer som är tillämpliga på den valda metoden. Då observerade indirekta
metoder används måste forskaren förlita sig på en mängd olika antaganden eftersom den
relaterade marknaden som studeras indirekt skall avspegla individens betalningsvilja för
den aktuella varan/nyttigheten. Dessa antagandens rimlighet kan i vissa fall ifrågasättas.
 

 De hypotetiska metoderna mäter huruvida individernas värderingar förändras vid en
hypotetisk förändring i kvalitet och kvantitet. Vid hypotetiskt/direkta metoder ställs
frågor av följande slag: Hur mycket skulle du vara villig att betala för att bo 25 meter
närmare kanalen? Om forskarna i stället använder sig av en hypotetisk/indirekt metod är
den hypotetiska situationen inte klart relaterad till det studerade.
 

 Den vanligast förekommande kritiken mot de metoder som baseras på uppgivet beteende
är att de har sin utgångspunkt i hypotetiska situationer och att det inte förekommer några
faktiska marknadstransaktioner. Människor kan ha svårt att uppskatta sin faktiska
betalningsvilja, de har en tendens till att över- eller underskatta betalningsviljan
beroende på hur den hypotetiska situationen framställs. Metoderna ställer därmed höga
krav på frågeformuleringarna.
 

 Det finns också en risk att individer medvetet och strategiskt uppger en felaktig
betalningsvilja om de tror att det kan komma att gynna dem i framtiden. Om individer
upplever att deras svar kan bli vägledande för en eventuell framtida kostnad kan de
medvetet lämna felaktiga uppgifter. Det kan skapas freerider beteenden eftersom
individer kan överdriva sin betalningsvilja då frågan inte är förenad med
betalningsansvar.(Johansson 1993, Hanley 1988) Utöver de höga kraven på
frågeformuleringarna och problemen med korrekta uppskattningar av individernas
betalningsvilja är dessa metoder också kostsamma att genomföra.

2.2 Tillvägagångssätt

 Genom att använda flera olika metoder för att undersöka avståndets inverkan på
fastighetspriserna hoppas vi på att ge läsaren en bättre och i någon mån ”sannare” bild av
den studerade företeelsen. Då alla metoder är förknippade med olika typer av problem,
vilka kan medföra felskattningar, tror vi att det till viss del kan undvikas genom att pröva
flera olika metoder.
 

 Utifrån genomgången av olika värderingsmetoder har vi valt de två metoder som vi funnit
bäst lämpade vid undersökningar som studerar hur icke prissatta nyttigheter avspeglas i
fastighetspriser. Den ena metoden utgår från ett observerat marknads-beteende och den
andra från ett beteende på hypotetiska marknader. Då det gäller faktiskt observerade
marknadsbeteenden har vi valt den vanligaste förekommande metoden, den hedoniska
prismetoden som även kallas fastighetsvärdemetoden. Denna metod beskrivs närmare i
kapitel sex. Fördelen med denna ansats är att den avspeglar en individs faktiska
betalningsvärdering med utgångspunkt från dennes verkliga beteende och inte utifrån
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hypotetiska frågor. Den hedoniska metoden syftar till att ge svar på hur individer
värderar en fastighet som befinner sig närmare kanalen jämfört med en fastighet som
ligger på ett längre avstånd, allt annat lika. Skillnaden däremellan motsvaras då av
individens värdering av ett boende vid Göta kanal.
 

 För att studera ett beteende på hypotetiska marknader har vi valt en direkt metod som
innebär att boende längs kanalen har tillfrågats om deras betalningsvilja. Intervju-
personerna har besvarat hypotetiska frågor som syftar till att ge oss svar på om
individerna vill bo närmare kanalen och hur mycket de i så fall skulle vara beredda att
betala för ett sådant boende. Fördelen med denna metod är att vi istället för att studera
indirekta beteenden undersöker individernas direkta betalningsvilja.
 

 Då valet av metod inte alltid är självklart och då användandet av enbart vedertagna
metoder och modeller kan leda till upprepade felaktigheter har vi också valt en mer
deskriptiv metod, som syftar till att ge läsaren en mer lättillgänglig beskrivning av
avståndets påverkan på fastighetspriserna längs Göta kanal. Denna metod utgår från så
kallade K/T- kvoter, dvs kvoter mellan fastigheternas köpeskilling och taxerings-värden.
Utifrån K/T- kvoterna beräknas olika medelvärden beroende på fastighetens avstånd till
kanalen.
 

 Denna uppsats utgår från den deduktiva ansatsen, dvs vi studerar tidigare forskning och
kunskap om världen utifrån vilken modeller och teorier konstruerats för att tolka och
förstå de data som samlats in.(Patel & Tebelius 1987) Vår avsikt med denna uppsats är i
första hand inte att utveckla nya betalningsviljemodeller eller teorier utan att få insikt
om hur de befintliga verktygen kan användas eller appliceras i det här fallet.
 

 Ett av de klassiska ställningstagandena inom vetenskaplig metodik är huruvida en
kvalitativ eller kvantitativ metod skall användas. Det är naturligtvis en avgörande fråga
för studiens utformning och resultat, men samtidigt är frågan om kvalitativ eller
kvantitativ metod helt och hållet en fråga om lämplighet i förhållande till studiens syfte
och typen av problemområde som behandlas.(Patel & Davidson 1991) I denna uppsats
har vi valt att arbeta kvantitativt snarare än utifrån en kvalitativ metod - vi söker kunskap
som skall beskriva, förklara samt mäta fenomen i vår verklighet.
 

2.3 Material

 

 Vår uppsats bygger både på primär- och sekundärdata. Vid den hypotetiska direkta
metoden använder vi oss av primärdata. Datan har insamlats genom att bofasta, för
definition se kapitel fyra, som besökt kanalen tillfrågats om de är villiga att betala mer
för sitt boende om det låg närmare kanalen.
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 De sekundärdata vi använt kan grovt delas in i två grupper, litteratur och fastighetsdata.
Litteraturen består av böcker, artiklar och utredningar som behandlar miljövaror,
fastighetspriser, metoder mm. Genom litteratursökningar har vi studerat stora delar av
den litteratur som är tillgänglig på området och därefter har ett urval skett utifrån vad vi
uppfattat som relevant för denna uppsats.
 

 Vi har även inhämtat information om bland annat fastighetstaxering från Internet. Vi är
medvetna om att information från Internet är förknippat med vissa trovärdighets-
problem, men har försökt undvika dessa svårigheter genom att hämta uppgifter från
välkända organisationer, i huvudsak från Riksskatteverket, RSV, och extra källkritiskt
granskat dessa uppgifter.
 

 Fastighetsdatan har insamlats från Ljunquists Ortpris, som är ett dataprogram
innehållande information om samtliga försålda fastigheter i Sverige under åren 1993-
1999. Exempel på uppgifter som kan inhämtas från Ljungquists Ortpris är köpeskilling,
storlek, standardpoäng, taxeringsvärde mm. Urval från programmet har skett genom att vi
endast studerat hus som sålts inom en tvåkilometers radie från kanalen. De
regressionsanalyser som genomförts har gjorts i statistikprogrammet SPSS för Windows
7.0.
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3. Bestämning av fastighetspriser

Kapitlet innehåller en kortfattad teoretisk bakgrund och beskrivning av fastighets-
priser. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en inblick i vilka faktorer som tidigare
forskning anser bidrar till att förklara hushållens betalningsvilja för en fastighet.
Utöver detta ges en beskrivning av taxeringsförfarandet.

3.1 Teoretiska utgångspunkter

Ett centralt begrepp för denna uppsats är betalningsvilja. Betalningsviljan för icke
prissatta varor och nyttigheter bygger på en individs subjektivt upplevda nytta av en
förändring i välfärd. Denna subjektivt upplevda nytta är givetvis svår att mäta, men med
hjälp av marknadspriset i en ekonomi som förutsätts vara perfekt kan betalningsviljan och
därmed värderingen av nyttigheten avslöjas.(Brännlund & Kriström, 1998)

Då det gäller betalningsviljan för en icke prissatt nyttighet argumenteras det ofta för att
faktorer i vår miljö har ett värde som inte kan mätas i pengar. Åsikterna uttrycker en
uppfattning om att monetära mått som kronor och ören inte kan användas i dessa
sammanhang.(Johansson 1993)  Att använda just enheten kronor och ören underlättar
dock eftersom den är en välkänd och allmänt accepterad enhet som vi kan relatera till.

För att studera betalningsviljan för en icke prissatt nyttighet har vi som tidigare nämnts
valt att undersöka detta utifrån fastigheter och de priser som hushållen väljer att betala
för dessa. Den teoretiska utgångspunkten för att förklara hur mycket hushållen väljer att
betala för en fastighet kan beskrivas i termer av de indifferenskurvor och budget-
restriktioner som hushållen möter (Schotter, 1994), vilket illustreras av figur 3.1.

Figur 3.1 Hushållens nyttomaximering

Egen-
skap 1

                                                                                               I1

                                                                                               I2

                                                                                               I3   Egen-
              skap 2

Källa: Egen

 A
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Hushållet kommer att välja den fastighet som har de egenskaper som utifrån givna
budgetrestriktioner ger den hösta nyttan, vilket motsvaras av punkten A. Det innebär att
om de två egenskaperna i figuren motsvaras av t.ex. fastighetens tomtareal samt dess
ålder kommer hushållens indifferenskurvor (I) att avgöra vilken kombination av dessa
egenskaper som ger hushållet den högsta nyttan. Hushållens nytta och värdering av
egenskaperna begränsas dock av budgetrestriktionen. Hur mycket pengar hushållet
kommer att spendera på en fastighet beror alltså på hur de värderar denna fastighet, dvs
indirekt hur hushållets indifferenskurvor och budgetrestriktion ser ut.

3.2 Fastighetsmarknaden

Priset på en vara bestäms mycket förenklat av det utbud och den efterfrågan som råder på
den relevanta marknaden. Fastighetsmarknaden är dock en marknad som uppvisar ett mer
komplext mönster än en perfekt sådan. Fastighetens karaktär av att vara något som
konsumeras under en lång tid, kombinerat med det faktum att det i praktiken nästan är
omöjligt att flytta bostaden samt fastighetens sociala och politiska innebörd gör
fastighetsmarknaden och fastigheten till något unikt. Fastigheter utgör dessutom ofta den
största delen av hushållens tillgångar. Marknaden som sådan har under årens lopp uppvisat
stora svängningar i priser och kvantiteter, vilket sammantaget har utgjort motiv för staten
att reglera denna marknad.(SOU 1990:14, Persson, 1996)

Trots att vi tidigare i denna uppsats nämnt att vi studerar fastighetspriser utifrån
efterfrågesidan har vi dock valt att här kortfattat också redogöra för utbudspåverkande
regleringar, för att ge läsaren en översiktlig bild av den komplexa strukturen på
fastighetsmarknaden.

En av de mest välkända regleringarna på denna marknad är regleringen av hyresrätter, där
staten påverkar hyresnivåer genom lagstiftning. Fastighetsmarknaden innefattas även av
ett antal subventionssystem som exempelvis bostadsbidrag och bostadsstöd till
barnfamiljer. Ytterligare exempel på statliga stödformer är räntebidrag. Räntebidrag
innebär att staten betalar en viss del av nybyggnationens räntekostnader. På så sätt
garanteras en viss låg räntenivå, som bl.a. syftar till att stimulera nyproduktion och
ombyggnad av fastigheter samt att utjämna kapitalkostnader mellan hus som byggts vid
olika tidpunkter. Räntebidragen håller på att avvecklas och har under 1990-talet
successivt minskat i betydelse.(Persson, 1996)

En ytterligare form av subventioner är skattesubventioner till egnahemsägare. Individer
som lånar pengar till att köpa en bostad behöver inte betala hela räntekostnaden själv
eftersom räntan är avdragsgill. Har individen 30  procents marginalskatt  på  inkomster
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och utgifter av kapital betalar han/hon 70 procent av räntekostnaden själv och sam-hället
står för den resterande delen. I takt med att förändringar i marginalskatten genomförs
förändras även nivån på denna subvention.(Persson, 1996)

Förutom dessa subventionssystem finns även andra typer av regleringar på fastighets-
marknaden. En sådan reglering är skatter som berör innehav av fastigheter. Fastighets-
skatten, som i Sverige infördes 1985, innefattar småhus-, hyreshus- samt lantbruks-
enheter. Fastighetsskatten är knuten till fastighetstaxeringen och således är hus som inte
innefattas av fastighetstaxeringslagen också undantagna från skatteplikt. En mer ingående
beskrivning av taxeringsförfarandet som ligger till grund för skatten ges i avsnitt 3.4.
Fastighetsskatten är en objektbeskattning vilket innebär att den inte är beroende av
hushållens inkomst.(SOU 1992:11)

Nivån på fastighetsskatten har förändrats under 1990-talet och ligger för närvarande på
1,5 procent (RSV 2). 1996 fattades dessutom ett beslut om att fastigheter uppförda efter
1991 befrias från skatt de första fem åren och de därpå följande fem åren har de en
halverad skattesats. Motivet bakom detta var byggkrisen samt de successivt avskaffade
räntebidragen under 1990-talet.(SOU 1992:11)

3.3 Variabler som påverkar fastighetspriser

Hushållens betalningsvilja för fastigheter skiljer sig naturligtvis åt. Deras indifferens-
kurvor skiljer sig åt då de värderar egenskaper på olika sätt, men samtidigt finns det
egenskaper hos fastigheter som flertalet hushåll finner viktiga vid värdering av varan.
Under denna rubrik skall vi redogöra för de variabler som tidigare forskning funnit
betydelsefulla för att förklara fastighetspriserna. Läsaren bör dock hålla i åtanke att
hushåll ger egenskaperna olika vikt vid sin värdering. Vi vill också poängtera att
fastigheter inte är en homogen vara, utan varje fastighet är mer eller mindre unik och att
det därför kan vara svårt att generalisera de egenskaper som överlag påverkar priset hos
fastigheten.

Variablerna kan grovt delas upp i fastighetsspecifika- och områdesspecifika egen-skaper.
Med det föregående avses variabler som påverkar fastighetspriset och som är direkt
knutna till den specifika fastigheten. Områdesspecifika egenskaper innefattar snarare
variabler i fastighetens omgivning som påverkar dess pris.

3.3.1 Fastighetspecifika egenskaper

Wigren (1986) har i sin forskningsrapport ” Småhuspriserna i Sverige” sammanställt de
fastighetsegenskaper som olika undersökningar konstaterat som betydelsefulla för
bestämmandet av fastighetspriset. Enligt Wigren har fastighetens storlek en klar positiv
inverkan på  fastighetspriset och det har ingen betydelse huruvida forskaren  som  mått
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på yta använder sig av antal rum eller fastighetens bostadsyta, båda enheterna bidrar till att
förklara fastighetspriset. Tillgång till källare och garage är sådana egenskaper som med
stor sannolikhet höjer värdet av huset, även om dessa attribut inte med samma
självklarhet som föregående påverkar priset.

Fastighetens ålder har överlag en negativ påverkan på priset, vilket kan uppfattas som
ganska självklart på grund av att förslitningen på ett hus borde öka med dess ålder.
(Wigren 1986) Vi vill dock påpeka att det negativa sambandet mellan ålder och
fastighetspris inte behöver vara självklart då hushåll kan värdera åldern som något positivt
- gamla hus har charm.

Husets standard påverkar också fastighetspriset. Tidigare studier har valt olika
egenskaper för att fånga in standarden hos ett hus, en del har studerat antal badrum och
andra har i stället studerat husens utrustning såsom diskmaskin, kyl, frys, centralvärme
mm. (Wigren 1986) Enligt Wilhelmsson (1997) kan även fastighetens ålder användas
som ett mått på fastighetens standard, men det är vanligare att använda sig av andra
standardmått, såsom antal badrum.

Wilhelmsson (1997) anser också att fastighetens yta, dess ålder och standard är de
viktigaste fastighetsegenskaperna för att förklara dess pris. Han poängterar till skillnad
från Wigren att tomtarealen också kan bidra till att förklara fastighetspriset.

En kort sammanfattning av fastighetsspecifika egenskaper som påverkar fastighets-priset
presenteras i tabell 3.1 på nästa sida.

3.3.2 Områdesspecifika egenskaper

Wigren (1986) behandlar i sin sammanställning tillgänglighet såsom en områdes-
egenskap som har betydelse för att förklara huspriser. Med tillgänglighet avses hur lätt
individer på en regional fastighetsmarknad kan nå betydelsefulla platser.
Tillgänglighetsvariabeln kan mätas genom att studera persontransportkostnader eller
avstånd från fastigheten till exempelvis ett centrum i regionen. Ju sämre tillgänglighet
desto lägre pris på fastigheten.(Wigren 1986) Tillgängligheten eller närheten kan också
mätas i termer av hur nära fastigheten befinner sig t.ex. allmänna kommunikationer,
allmänningar, skolor eller service av olika slag.(Wilhelmsson 1997)

Andra områdesegenskaper som kan påverka fastighetspriserna är luftföroreningar,
ljudnivå, markanvändningen i omgivningen, andelen vanvårdade hus i omgivningen och
tillgång till natur. Wigren anser att det bland dessa variabler är svårt att bestämma vilka
som är bäst, dock har naturmiljö gett den bästa förklaringsgraden.

Den sociala omgivningen är också betydelsefull för att bestämma fastighetspriserna. Ett
vanligt sätt att mäta den sociala omgivningen är att använda sig av genomsnitts-inkomsten
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i ett område. Andra variabler som kan studeras för att fånga in den sociala omgivningen är
andel högutbildade, genomsnittlig skolutbildning, läskunnighet samt andelen av
befolkningen med hög eller låg social status.(Wigren 1986)

Wigren (1986) varnar för att övertolka de enskilda områdesvariablernas förklarings-grad,
varje variabel bör ses som ett index för flera samvarierande faktorer i omgivningen. Han
anser dock att luftföroreningar, buller och naturmiljö är undantag och att dessa variabler
kan ses som ett mått på enstaka väldefinierade egenskaper. De områdesspecifika varibler
som påverkar fastighetspriserna presenteras i tabell 3.1 nedan.

Tabell 3.1 Variabler som bidrar till att förklara fastighetspriser

FASTIGHETSSPECIFIKA
EGENSKAPER

OMRÅDESEGENSKAPER

Hus- och tomtstorlek Tillgänglighet
Ålder Avstånd till naturmiljö

Typ av hus, friliggande, radhus och
kedjehus

Luftföroreningar
Buller

Husets standard Befolkningstäthet
Förekomsten av källare och garage Inkomst

                   Källa: Egen bearbetning av Wigren (1986)  s 85-117

3.3.3 Andra variabler som påverkar fastighetspriser

Naturligtvis finns det andra variabler än de som är knutna till fastigheten eller området
där fastigheten är belägen som kan förklara priset på fastigheter. Det finns makro-
variabler som borde påverka marknadspriset på fastigheter, exempel på sådana
makrovariabler är realränta, inflation, skatter och arbetslöshet.(Wilhelmsson 1997)

En annan sak som är viktig att ha i åtanke då fastighetspriser studeras är att priset
avspeglar nuvärdet av alla framtida nyttor och kostnader som fastigheten kommer att
generera. Hushållens förväntningar och information om framtiden kan komma att
avspeglas i dagens fastighetspriser. Om hushållet t.ex. förväntar sig att en förort till en
storstad i framtiden kommer att attrahera många köpare kan de i dag värdera denna
fastighet högre än om denna möjlighet inte är trolig. Hushållet betalar mer för
fastigheten än vad de egentligen anser den vara värd, eftersom de i framtiden förväntar sig
att få tillbaka dessa pengar.

3.4 Taxeringsförfarandet

Många av de variabler som enligt tidigare undersökningar bidrar till att förklara
fastighetspriserna, ingår i Sverige i fastighetens taxeringsvärde. Överlag har alla
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fastigheter i Sverige ett taxeringsvärde som ligger till grund för den fastighetsskatt
husägaren skall betala.

Utifrån fastigheternas basvärde skapar skattemyndigheten fastigheternas taxerings-värde
genom en årlig omräkning av detta basvärde. Omräkningen tar hänsyn till den allmänna
prisutvecklingen. Fastighetens basvärde utgörs av det sammanlagda värdet av de olika
delarna i fastigheten som utsätts för taxering, dvs summan av t.ex. byggnadsvärdet,
markvärdet och samt andra faktorer som påverkar fastighetens värde. (Salomonsson &
Antonson 1997) Basvärdet, som fastställs vart sjätte år, är en schablonberäkning och
skall motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde, vilket i sin tur beskrivs som det
pris som taxeringsenheten sannolikt betingar vid en försäljning på den allmänna
marknaden.(FTL 1979:1152)

Vid taxeringsförfarandet delas fastighetens in i byggnadstyper baserat på byggnadens
ändamål, dvs småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad mm.
Då vi i den här uppsatsen enbart behandlar småhus kommer vi i denna genomgång lämna
taxering av andra byggnader därhän.(SOU 1992:11)

Efter indelning i byggnadstyper sker ytterligare en uppdelning, nu i taxeringsenheter. En
taxeringsenhet är något som taxeras för sig och normalt sett utgör en fastighet en
taxeringsenhet. Vid taxering av småhus tas hänsyn till värdet hos de byggnader som tillhör
taxeringsenheten. Marken som byggnaden ligger på taxeras också, för småhus kallas
denna mark för tomtmark. Tomtmarken delas i sin tur upp i tre olika kategorier,
friliggande hus, kedjehus och radhus.(FTL 1979:1152)

Vid värdering av småhus skall hänsyn tas till vissa värdefaktorer, vilket innefattar
egenskaper som är knutna till fastigheten och som påverkar marknadsvärdet. Därför delas
hela Sverige in i ett antal värdeområden inom vilka värdefaktorernas inverkan bedöms
vara likvärdiga.(SOU 1992:11) En värdefaktor är fastighetens speciella belägenhet,
fastigheterna kan antingen klassas som strand, strandnära eller ej strand eller
strandnära5.(FTL 1979:1152)

En värdefaktor som räknas in i fastighetstaxeringen är fastighetens storlek, vilken
bestäms av ytan av dess bo- och biutrymmen. En annan värdefaktor är fastighetens ålder
som bestäms av dess nybyggnadsår, omfattningen av tillbyggnader och om-byggnader
som medför en utökning av boutrymmen samt tidpunkten för dessa. Denna värdefaktor
benämns i taxeringssammanhang som fastighetens värdeår.
                                                                
5Strand: värderingsenheten ska ligga på ett mindre avstånd än 75 meter från hav, sjö eller vattendrag.
Värderingsenheten kan också räknas till strand om den till någon del ligger mindre än 50 meter från hav, insjö eller
vattendrag. Går den enhet som värderas inte fram till strandlinjen taxeras den endast som strand om det
mellanliggande området utgörs av naturmark och inte brukas till bebyggelse, bil-, park- eller gångväg.
Strandnära: bebyggelse som inte tillhör klassificeringen strand och på vilken byggnadsplatsen ligger högst 150
meter från stranden och om området fram till stranden inte används för sammanhängande bebyggelse eller för
annan verksamhet som medför att stranden inte är tillgänglig för värderingsenhetens ägare. Värderingsenheter
som varken kan klassificeras som strand eller strandnära räknas som ej strand eller strandnära. (RSV S 1995:17)
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Fastighetens standard anses också som en värdefaktor och bestäms utifrån småhusets
byggnadsmaterial och utrustning. De områden som utgör grunden för fastighetens
standard är exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör. Dessa
huvudområden ges olika poäng och summa av alla områdens poäng benämns fastighetens
standardpoäng. En annan värdefaktor som påverkar fastighetens basvärde är dess vatten
och avlopp.(FTL 1979:1152)

En fastighets taxeringsvärde kan även justeras för säregna förhållanden. Med säregna
förhållanden avses faktorer som inte beaktats och som påverkar taxeringsenhetens
marknadsvärde. Exempel på sådana säregna förhållanden är radon eller närhet till
bullerkälla.(SOU 1992:11)

Taxeringsvärdet kan till viss del sägas motsvara de variabler som tidigare forskare anser
påverkar en fastighets pris, vilket inte är så förvånande med tanke på att taxeringsvärdet
skall utgöras av en schablonräkning av marknadspriset för fastigheter.
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4. Den direkta hypotetiska metoden
 

 Kapitlet redovisar den direkta hypotetiska metodens genomförande och dess
resultat. Kapitlet innehåller också en diskussion kring resultatet samt kritik mot
metoden.

4.1 Undersökningens syfte och genomförande

 

 En egenskap som kan påverka hushållens värdering av en fastighet är dess avstånd till
Göta kanal. För att undersöka om Göta kanal bidrar till att förklara fastighetspriserna i
området har vi använt oss av en direkt hypotetisk metod, vars syfte är att se hur hushåll
eller individer värderar ett boende nära kanalen.
 

 Med hjälp av den direkta hypotetiska metoden vill vi mäta betalningsviljan för att bo
närmare kanalen. Metoden är tänkt att skapa en hypotetisk situation som skall ligga så
nära en verklig marknadssituation som möjligt, intervjupersonerna tar ställning till om de
vill bo närmare kanalen och i så fall hur mycket de är villiga att betala för detta boende.
 

 Under sommaren 1999 pågick en intervjuundersökning som syftade till att kartlägga hur
besökande värderar Göta kanal. I samband med denna undersökning fick vi möjlighet att
bifoga frågor om de bofastas6 betalningsvilja och därför har endast bofasta som besökte
kanalen vid intervjutillfällena tillfrågats.
 

 Hela intervjuunderlaget som kan läsas i bilaga 2, användes endast som en mall för
intervjuarna. Intervjuerna kan därför ej betraktas som helt standardiserade (Patel&
Tebelius 1987), då alla intervjupersoner inte fått exakt likalydande frågor. Vi anser också
att intervjuerna skett under en relativt låg grad av standardisering då frågorna inte alltid
ställts i samma ordning och intervjuaren själv till viss del har formulerat sina frågor.
 

 Graden av strukturering av frågorna (Patel& Tebelius 1987) anser vi också vara relativt
låg. Intervjupersonerna har fått ett stort svarsutrymme och deras svar har inte tvingats in
olika svarskategorier vid intervjutillfället utan de har själva fått välja hur de önskar att
besvara frågorna. Svaren från intervjuerna har sammanställts och kategoriserats för att
skapa en möjlighet att kvantifiera dess resultat. Hur kategoriseringen skett kan avläsas i
den bifogade intervjumallen.
 

 Intervjuerna genomfördes under juli månad 1999 på vissa utvalda platser längs kanalen.
De aktuella platserna var Söderköping, Berg, Borensberg, Karlsborg, Forsvik och
Sjötorp, för antal intervjuer per ort se tabell 4.3. Dessa orter valdes efter en inspektion

                                                                
 6 Med bofasta avses individer som besökt kanalen och som vid intervjutillfället uppgett hemort som den ort där
intervjuerna skedde, dvs genomfördes intervjuer i Söderköping och den tillfrågade på frågan om bostadsort
svarade Söderköping har denne räknats som bofast.
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samt genomgång av olika platser längs kanalen, de utvalda orterna upplevde vi som de
största turistattraktionerna.
 

 De frågor som de bofasta fick besvara utöver bakgrundsfrågor som kön och ålder mm
var:
 

• Skulle du vilja bo närmare Göta kanal än vad du gör idag?
• Om ja, hur mycket skulle du vara beredd att betala för samma boende du har nu men

närmare kanalen?

4.2 Den direkta hypotetiska metodens resultat

Vi har tillfrågat 56 personer om deras betalningsvilja för att bo närmare kanalen. Då vi
vid intervjutillfällena lovat de tillfrågade att deras uppgifter inte skall särredovisas har vi
ingen möjlighet att exakt återge någon individs svar utan resultatredovisningen skall ge
läsaren en allmän och generaliserad bild av svaren.

Av de tillfrågade var 31 stycken kvinnor och 22 stycken män, vi har tre stycken interna
bortfall vad gäller kön. Eftersom vi inte avser att redovisa skillnader i betalningsvilja
mellan kön kan dessa tre intervjuer ändå användas då de för oss relevanta frågorna
besvarats. Åldern på de tillfrågade varierar mellan 17 och 86 år. För procentfördelning i
åldersintervall se tabell 4.1 nedan.

Tabell 4.1 Intervjupersonernas åldersfördelning i procent

ÅLDER ANTAL I PROCENT
17-30 14,3 %
31-50 25 %
51-65 37,5 %
66-86 23,2 %

                                         Källa: Egen bearbetning av intervjuunderlag

Då det av dessa 56 individer varit en som ej uppgivit något svar på frågan om denne
önskar bo närmare kanalen har vi vid analysen av intervjuresultaten räknat denne som ett
internt bortfall - vi har 55 användbara observationer. Resultaten visar att endast tio
stycken av de tillfrågade ville bo närmare kanalen, se tabell 4.2. Av dessa tio var det fyra
stycken som skulle vara beredda att betala extra för detta boende. Den summa som dessa
personer uppgav varierar mellan 1 200- 12 000 SEK per år.

Tabell 4.2 Antal individer som vill bo närmare kanalen

ANTAL VILL EJ BO VILL BO VILLIGA ATT KAN EJ BO
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TILLFRÅGADE NÄRMARE NÄRMARE BETALA FÖR
DET

NÄRMARE

55 38 10 4 7
Källa: Egen bearbetning av intervjuunderlag

Resultaten från intervjuerna tyder på att det finns individer som skulle vilja bo närmare
kanalen, men inte till en högre boendekostnad än de har idag. Överlag visar resultaten
snarare att de flesta bofasta inte har någon önskan att bo närmare kanalen. Då det var så få
tillfrågade personer som var villiga att betala för ett boende vid kanalen kan vi ej beräkna
individernas betalningsvilja för denna nyttighet.

Som framgår av tabell 4.3 nedan är det svårt att uttala sig om betalningsviljan för ett
boende närmare kanalen med avseende på ort. Att vi inte kan uttala oss beror på att antalet
tillfrågade på respektive ort i vissa fall är så få att någon generalisering eller slutsats inte
kan dras.

Tabell 4.3  Antal tillfrågade per ort samt antal som önskar bo närmare kanalen

ORTER ANTAL
TILLFRÅGADE

VILL BO
NÄRMARE

KAN EJ BO
NÄRMARE

Söderköping 24 2 2
Berg 10 2 -

Borensberg 3 1 -
Karlsborg 2 1 -
Forsvik 7 2 2
Sjötorp 9 2 3

                Källa: Egen bearbetning av intervjuunderlag

Att försöka dra någon slutsats utifrån skillnader i betalningsvilja mellan den östra och den
västra sidan av kanalen är också problematiskt. Resultaten från dessa intervjuer antyder
att det är fler individer på den västra än på den östra sidan som önskar bo närmare
kanalen. Av de tillfrågade i Västergötland uppgav ungefär 28 procent att det skulle vilja
bo närmare kanalen, motsvarande siffra för Östergötland är 14 procent. Av de individer
som varit beredda att betala ett högre pris för ett boende närmare kanalen härstammar
hälften av dem från östgötasidan och den andra hälften från västgötasidan.

4.3 Diskussion kring den direkta hypotetiska metodens resultat
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Under denna rubrik vill vi diskutera metodens resultat och påvisa bristerna med denna
undersökningsform. Som läsaren säkert själv upptäckt är resultaten svåra att tolka och
generalisera vilket till viss del kan bero på den valda metoden samt dess genom-förande.

Som framgår av föregående tabell, 4.3, är en av bristerna i denna undersökning antalet
observationer. Att enbart utifrån intervjuerna basera någon faktisk betalningsvilja är svårt,
generaliserbarheten är liten och resultaten tyder på att det inte finns någon direkt
betalningsvilja för ett boende närmare kanalen. Då intervjuerna skett på olika platser, men
med få observationer på varje plats är det också svårt att uttala sig om skillnader mellan
olika orter. Eftersom de besökta orterna skiljer sig åt i fråga om storlek, närhet till
storstad mm hade det funnits en poäng med att studera respektive ort för sig.

Det hade även varit bra om det funnits möjlighet att studera andra variabler i
undersökningsområdet som kan tänkas påverka fastighetspriset. I Söderköping upp-fattas
kanske inte närheten till kanalen som en av de viktigaste variablerna vid köp av fastighet,
de bofasta värderar kanske istället närheten till de pittoreska stadsdelarna som viktigare. I
Forsvik, som är en mindre ort, kanske närheten till kanalen spelar en större roll. De
bofasta kan uppleva det som om ortens vackraste område är det som befinner sig närmast
kanalen.

Valet av insamlandet av data kan ifrågasättas, det kanske hade varit lämpligare att använda
sig av enkäter framför ostrukturerade och ostandardiserade intervjuer då syftet med
metoden är att kvantifiera data. Om enkäter i stället använts hade vi kanske haft möjlighet
att samla in fler observationer och kvantifieringsmöjligheterna hade därmed blivit större.
Dessutom finns det en risk att intervjuarna vid kvantifieringen av intervjupersonernas svar
omedvetet tolkar svaren på ett sätt som bäst passar kvantifieringsmöjligheterna. Antalet
observationer hade också kunnat bli fler om vi istället för att vända oss till boende som
besökt kanalen skickat enkäter direkt till de bofasta i området.

Frågornas utformning kan även kommit att påverka resultatet. Av de 10 personer som
uppgivit att de skulle vilja bo närmare kanalen har endast fyra värderat det boendet högre
än dagens boendekostnad. Vi ifrågasätter resultatet eftersom naturmiljön enligt den
tidigare forskningen borde påverka fastighetspriserna, dvs individer som vill bo närmare
kanalen borde också vara villiga att betala ett något högre pris även om det så bara rör sig
om några kronor extra per månad. Det är mycket möjligt att problemet skulle kunna
hänföras till frågornas formulering. Vi har dock inte funnit några bra alternativa frågor till
de som faktiskt ställdes. Ett alternativ är dock att de som svarat att de skulle vilja bo
närmare kanalen i nästa steg direkt skulle få ta ställning till en summa, t.ex. skulle du vara
beredd att betala fem kronor extra per månad för ett boende närmare kanalen? Det
problem som uppstår vid en sådan frågeställning är att det blir svårt att välja vilken nivå på
summan som från början skall anges. Är en lämplig utgångspunkt 1 krona eller 100
kronor?
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Eftersom vi endast tillfrågat personer som befunnit sig vid kanalen finns det också en
risk med att de svarande har varit personer som inte bor nära kanalen och att de inte
värderar ett boende längs kanalen speciellt högt. Dessa individer finner det kanske
tillräckligt att enbart besöka kanalen med jämna mellanrum. Vi uppfattade det dessutom
som att många av de tillfrågade hade svårt att förstå de hypotetiska frågorna, de hade
redan valt boende på en viss plats- varför skulle de vilja byta ut denna? Problemen med att
förstå de hypotetiska frågorna avspeglas även i vissa fall hos de intervjupersoner som
uppgivit att de ej kan bo närmare kanalen. Överlag bodde dessa människor nära kanalen,
emellertid är det rent teoretiskt möjligt att bo närmare, men vid dags datum finns det inga
hus som ligger närmare kanalen än deras trots att det finns obebyggd mark mellan dessa
hus och kanalen.

Då Göta kanal besöks av en ansenlig mängd turister varje år kan närheten till kanalen
påverka fastighetspriset negativt. Enligt den tidigare forskningen som redovisades i
föregående kapitel brukar en vacker naturmiljö avspeglas i fastighetspriserna, men vi är
medvetna om att så kanske inte alltid är fallet. Om hushållet upplever det störande med
turister som besöker kanalen kan de komma att värdera tystnad och lugn högre än
närheten till det vackra naturområdet och därför ha en negativ betalningsvilja eller ingen
betalningsvilja alls för ett boende nära kanalen.

I fråga om turisterna kan vi också tänka oss problem med asymmetrisk information.
Säljaren av ett hus anser kanske att turisterna är så pass störande att värdet på huset är
lägre än vad det hade varit om turisterna inte fanns, men denna information delger han
inte köparen av huset då han vill få så bra betalt som möjligt. De bofasta längs kanalen kan
till skillnad från en utomstående vara väl medvetna om svårigheter av följande slag och
därför vill de inte bo närmare kanalen eller så är de inte beredda att betala något extra för
ett sådant boende.

Vår valda metod är också förknippad med de problem som alltid uppstår då intervju-
teknik används vid insamlandet av data. Vi har varit hänvisade till intervjupersonens
villighet att svara på våra frågor och det kan vara svårt för de tillfrågade att se nyttan med
att besvara frågorna. Vi har så långt det varit möjligt försökt att motverka dessa problem
genom att på olika sätt motivera intervjupersonerna att svara på frågorna, dessutom har vi
försökt undvika svåra ord, fackuttryck, värdeladdade ord samt långa och ledande frågor.
Då vi är medvetna om att den direkta hypotetiska metoden har brister har vi i näst-
följande kapitel valt att med hjälp av en annan metod, K/T, undersöka huruvida avståndet
till Göta kanal avspeglas i fastighetspriserna utifrån ett faktiskt marknads-beteende.
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5. K/T- metoden

Kapitlet beskriver K/T- metoden och hur denna undersökning har genomförts. Dess-
utom för vi en diskussion kring metodens resultat.

5.1 Vad är K/T- metoden?

För att undersöka icke prissatta nyttigheter och deras inverkan på fastighetspriser har vi
utarbetat en metod, K/T, som syftar till att försöka kvantifiera skillnaderna för småhus
belägna på olika avstånd från kanalen. Enkelt uttryckt utgör K/T- metoden kvoten mellan
köpeskilling (K) och taxeringsvärde (T), den så kallade köpeskillnings-koefficitenten.
Koefficienten syftar till att ge en nivåskattning av priset i förhållande till taxeringsvärdet
och därmed visa på olika prisnivåer i det undersökta området.

Köpeskillingen uttrycker hushållets betalningsvilja för det aktuella huset, dvs husets
faktiska marknadsvärde. För att ta hänsyn till skillnader mellan olika fastigheter har
marknadsvärdet dividerats med taxeringsvärdet. Tanken bakom detta är att taxerings-
värdet skall filtrera för skillnader mellan olika fastigheters specifika egenskaper och på
så sätt göra olika fastigheterna jämförbara.

I metoden klassificeras fastigheterna utifrån områdesspecifika egenskaper dels genom
deras avstånd till kanalen, dels genom uppdelning i läns- och kommuntillhörighet. För att
ta hänsyn till de makrovariabler som kan påverka fastighetspriset har deflateringar med
konsumentprisindex (KPI) och fastighetsprisindex (FPI) gjorts, se bilaga 3a. Genom
denna omräkning justeras fastighetspriserna till landets allmänna prisnivå-förändringar
samt till förändringar i fastighetspriser under den undersökta perioden.

Metodens undersökta hypotes är att fastighetens pris avtar med avståndet till kanalen.
Desto närmare kanalen fastigheten befinner sig, ju högre blir dess pris i relation till dess
taxeringsvärde, vilket avspeglas i högre K/T- kvoter. Det kan då tolkas som att hushållen
är villiga att betala ett högre pris i förhållande till taxeringsvärdet, dvs det råder ett
efterfrågetryck på fastigheter nära kanalen.

5.2 K/T- metodens genomförande

För att bestämma observationernas avstånd till kanalen har vi identifierat varje fastighet
på en karta över kanalområdet. Därefter har vi efter bästa möjliga förmåga mätt
fastighetens avstånd till kanalen i antal meter. Vi har så långt som möjligt utgått från
fastighetens mittpunkt för att sedan mäta dess fågelväg till kanalen, tillväga-gångssättet
har valts eftersom vi inte har haft möjlighet att fysiskt inspektera eller mäta varje
observations avstånd till kanalen.
Vi har valt att klassificera fastigheterna i olika zoner beroende på deras belägenhet och
zonerna sträcker sig horisontellt från kanalen, vilket kan ses i bilaga 3b. Utifrån våra
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observationer skapades nio olika zoner, för respektive zons avstånd till kanalen se tabell
5.1. Undersöknings-området i sin helhet innefattar en radie på två kilometer på vardera
sida om kanalen och området som t.ex. sträcker sig 75 meter från kanalens kant kallas
zon 1 osv.

Tabell 5.1  Zonindelningar

ZON AVSTÅND I
METER

1 0-75
2 76-150
3 151-300
4 301-500
5 501-800
6 801-1 100
7 1 101-1 400
8 1 401-1 700
9 1 701-2 000

                                                       Källa: Egen

Indelningen i zoner är konstruerad av oss själva och blir därför givetvis något godtycklig.
Att vi valt en tvåkilometers gräns är dels därför att det finns en risk att andra variabler än
närhet till kanalen i högre grad påverkar konsumenternas betalnings-vilja för fastigheten
om avståndet är längre, dels uppfattar vi två kilometer som en möjlig promenadsträcka.

Zonernas intervall baseras delvis på den indelning som återfinns som grund i
taxeringsvärdet. För att en fastighet skall taxeras som strandtomt skall den befinna sig
högst 75 meter från stranden, vilket i K/T- metoden motsvaras av zon 1. Zon 2 inne-fattar
den sträcka som strandnära bestäms av. Då kanalens inverkan borde vara störst allra
närmast kanalen har vi valt att göra intervallen större och större ju längre från kanalen
fastigheten befinner sig, i de högre zonerna är det snarare hundratal meter som blir det
relevanta intervallet för oss. Vi vill poängtera att vi också studerat K/T- kvoterna utifrån
andra zonindelningar än de ovan nämnda. Indelningar i andra intervall har inte påverkat
resultaten nämnvärt och därför har vi valt den indelning som gett det tydligaste resultatet.

När fastighetens avstånd till kanalen har fastslagits beräknas varje fastighets K/T-kvot. De
observerade fastighetsköpen har genomförts mellan perioden 1996 och 1999 och för att
erhålla jämförbara siffror har köpesumman justerats med SCBs fastighetspris-index, som
i sin tur deflaterats med den allmänna prisökningen, dvs SCBs KPI-index

(för exakta beräkningar och tillvägagångssätt se bilaga 3a). På så sätt ger vi alla
fastigheter samma bas, fastigheter som sålts 1999 blir jämförbara med fastigheter som
sålts 1996. Då taxeringsvärdet för samtliga fastigheter baseras på 1996 års taxering har
en motsvarande omräkning inte varit nödvändig. Vi har däremot inte tagit hänsyn till den
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fastighetsskatt som rått under de undersökta åren, eftersom vi inte anser att
fastighetsskatten har förändrats speciellt mycket under perioden, den varierar mellan 1,5
och 1,7 procent av taxeringsvärdet.(RSV 1; RSV 2)

De framräknade K/T-kvoterna för varje fastighet används sedan för att ta fram en
genomsnittlig K/T-kvot i respektive zon. Det genomsnittliga K/T- värdet är ett ovägt
medeltal, dvs ett medelvärde för varje köps köpeskillingskoefficient.

Förutom kvoternas medelvärden beräknas även medianer och standardavvikelser för
respektive zon.

5.3 K/T- metodens resultat

Sambandet mellan K/T- kvoterna och avstånd till kanalen redovisas i figur 5.1 nedan.
Som framgår av denna figur är det svårt att se något klart samband, möjligtvis kan vi ana
att K/T- kvoterna är högre ju kortare avstånd till kanalen. Vi kan också skönja en viss
uppgång i K/T- kvoterna vid ungefär 1 500 meters avstånd från kanalen.

Figur 5.1 Sambandet mellan K/T- kvoter och avstånd i meter
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Källa: Egen bearbetning av datamaterial

K/T- kvoternas medelvärden redovisas i tabell 5.2 nedan. Tabellen beskriver i första
kolumnen hela urvalets genomsnittliga K/T-kvoter för att sedan dela upp urvalet efter
länstillhörighet. Vi har även gjort identiska beräkningar för respektive kommun, men då
det i vissa kommuner och zoner varit så pass få observationer kommer resultat inte att
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beskrivas i detta kapitel. För den intresserade läsaren återfinns dock dessa resultat i
bilaga 3c.

I tabellen presenteras också medelvärdenas standardavvikelse samt kvoternas medianer
inom parentes (standardavvikelse - median). I tabellen redovisas även antalet observa-
tioner.

Tabell 5.2  Zonernas genomsnittliga K/T- kvoter

ZON HELA URVALET ÖSTERGÖTLAND VÄSTRA
GÖTALAND

1 1,56
(0,53- 1,52)

1,47
(0,47-1,48)

1,77
(0,62-1,73)

2 1,44
(0,44-1,37)

1,49
(0,46-1,38)

1,32
(0,36-1,34)

3 1,36
(0,31-1,35)

1,38
(0,27-1,36)

1,34
(0,37-1,29)

4 1,37
(0,33-1,34)

1,38
(0,32-1,36)

1,30
(0,38-1,26)

5 1,35
(0,32-1,33)

1,38
(0,28-1,34)

1,26
(0,41-1,14)

6 1,34
(0,32-1,33)

1,33
(0,31-1,33)

1,38
(0,40-1,41)

7 1,31
(0,29-1,26)

1,32
(0,29-1,27)

1,16
(0,17-1,18)

8 1,29
(0,29-1,28)

1,33
(0,29-1,32)

1,19
(0,28-1,17)

9 1,37
(0,30-1,37)

1,37
(0,29-1,37)

1,38
(0,38-1,47)

Genomsnitt för hela
området

1,38 1,38 1,34

Antal observationer 1314 1042 272
Källa: Egen bearbetning av datamaterial

Generellt sett tyder resultatet på att prisnivån för fastigheterna längs kanalen är högre ju
närmare kanalen fastigheten är belägen. Studeras hela urvalet kan vi konstatera att zon ett
och två har klart högre K/T- kvoter än övriga zoner, dvs prisnivån i zonerna ett och två är
väsentligt högre än i resterande zoner. K/T- kvoterna stiger dock i vissa zoner i
jämförelse med föregående zon, exempelvis i zon fyra, men kvoterna når dock aldrig upp
till samma nivå som i de första zonerna. En tendens som återfinns oavsett om hela urvalet
eller delar av det studeras är det att K/T- kvoterna stiger i sista zonen.

Trenden är likartad då enbart fastigheter i Östergötland studeras. Till skillnad från hela
urvalet återfinns den högsta K/T- kvoten inte i zon ett utan i den andra zonen och
zonernas K/T- kvoter varierar mindre i jämförelse med hela urvalet. Västra Götaland
skiljer sig dock från det mönster som tidigare beskrivits, K/T- kvoten i första zonen är
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mycket hög, för att sedan falla kraftigt i zon två. Dessutom varierar kvoterna mellan
zonerna mer än då hela urvalet eller enbart Östergötland studeras.

5.4 Diskussion kring K/T- metodens resultat

Våra förväntningar om avtagande fastighetspriser stöds till viss del av K/T- metodens
resultat. K/T- kvoterna var dock inte konstant avtagande för respektive zon, exempelvis
ökar kvoterna alltid i den sista zonen, men de når aldrig upp till samma nivå som i den
första zonen. En förklaring till ökningen i sista zonen kan vara att fastigheter på ett visst
avstånd från t.ex. centrumkärnan skapar sig egna små centrum vilket då skulle kunna bidra
till högre fastighetspriser i just dessa bostadsområden. Om så är fallet skapar de
mellanliggande zonerna bostadsområden som befinner sig i ett läge mellan två centrum
och på grund av deras avstånd till dessa två centrum värderas fastigheterna lägre än i de
övriga zonerna.

Det som kan tala mot att den prövade hypotesen skulle vara rimlig är att i de zonerna som
ligger nära kanalen och som har de högsta K/T- kvoterna också har den största
spridningen, dvs standardavvikelsen är hög. Det är dessa zoner som har de största
problemen med extremvärden, vilket medför att vi måste vara försiktiga i våra tolkningar
av kvoterna. En förklaring till den stora spridningen kan vara att antalet observationer
överlag är färre i de första zonerna i jämförelse med de senare, se bilaga 3d. En svaghet
med K/T- metoden är att dess resultat i stor utsträckning beror på sammansättningen av
de fastigheter som försålts under den aktuella perioden samt att det krävs ett stort antal
observationer för att med säkerhet kunna uttala sig om resultatet.

Vi anser dock att vårt urval är tillräckligt stort då vi studerar hela urvalet, problem uppstår
först då vi delar upp observationerna i länstillhörighet, vilket främst avspeglas i
fastigheterna för Västra Götalands län. De stora variationerna i K/T- kvoterna mellan
zonerna kan bero på att varje zon i jämförelse med Östergötland har betydligt färre
observationer, något som illustreras i bilaga 3d. Problemet med få observationer
framstod extra tydligt då vi delade upp materialet i kommuntillhörighet, då hade vi i vissa
fall inte ens möjlighet att beräkna eller uttala oss om K/T- kvoterna i respektive zon.

Vi upplever det mycket beklagligt eftersom tanken med kommunuppdelningen var att
indirekt få möjlighet att ta hänsyn till en mängd andra variabler som kan påverka
fastighetspriset. Om resultaten från kommunuppdelningarna varit mer tillförlitliga hade
vi haft möjlighet att ta hänsyn till skillnader i exempelvis barn- och äldreomsorg,
kommunalskatter, kommunservice mm.

En annan osäkerhetsfaktor är att vi för hand mätt upp fastigheternas avstånd till kanalen.
Naturligtvis kan det skapa en felmarginal, men vi har försökt att motverka problemet
genom att istället för att använda det exakta antalet meter delat in observationerna i olika
avståndsintervall.
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Som tidigare nämnts har vi försökt ta hänsyn till skillnader i fastighetsspecifika
egenskaper genom att dividera köpeskillingen med taxeringsvärdet. Då taxeringsvärdet är
en schablonberäkning krävs det, för att resultaten skall kunna tolkas på det sätt vi gjort, att
eventuella skillnader i byggnadernas storlek, standard och ålder faktiskt avspeglas i
taxeringsvärdet. I denna uppsats har vi antagit att så är fallet.

Utifrån K/T- metoden anser vi oss ändå kunna utläsa att avståndet till Göta kanal till viss
del avspeglas i fastighetspriserna- tendensen är att fastighetspriserna, i förhållande till
taxeringsvärdena, närmast kanalen är högre än de som har ett längre avstånd till kanalen.
Det finns en högre betalningsvilja för fastigheter nära kanalen. Under de nästföljande
kapitlen skall vi försöka belysa K/T- metodens resultat ur ett annat perspektiv- den
hedoniska regressionsanalysen.
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6. Den hedoniska metoden

I kapitlet presenteras den hedoniska metoden. Kapitlet ger en inledande beskrivning
av metoden samt dess antaganden. Avslutningsvis följer vårt val av
bestämningsfaktorer och specifikationsformer.

6.1 Den hedoniska ansatsen

Enkelt uttryckt utgår den hedoniska metoden från att fastigheter kan diffrentieras med
avseende på ett antal prispåverkande egenskaper/attribut7 som t.ex. storlek och standard.
Då avståndet till Göta kanal är en nyttighet som inte har ett observerbart pris är
konsumerad kvantitet det enda som kan studeras. En av grundstenarna i den hedoniska
metoden är att kvantiteten av olika egenskaper hos fastigheten representerar fastighetens
marknadsvärde. Begreppet hedonisk syftar på att det är de enskilda
egenskaperna/attributen som utgör värdet hos fastigheten.(Wilhemson, 1997)

Den hedoniska metoden studerar alltså konsumenternas faktiska beteende på
fastighetsmarknaden för att om möjligt avslöja attributets hedoniska pris. De hedoniska
priserna för respektive attribut erhålls genom att statistiskt analysera sambandet mellan
försäljningspris och de prispåverkande egenskaperna.(Wigren, 1986)

En av pionjärstudierna inom det hedoniska området gjordes 1967 av Ridker & Henning.
Den var dock Rosen som 1974 formaliserade och lade den teoretiska grunden till den
hedoniska tekniken. Rosens ursprungliga modell består av två steg, i det första skattas det
marginella hedoniska priset genom att studera sambandet mellan för-säljningspris och de
prispåverkande egenskaperna. I steg två används resultatet från föregående steg i
kombination med attributets konsumerade kvantitet samt andra variabler för att skatta
fastigheternas efterfrågefunktion.(Freeman, 1979) Vi kommer i denna undersökning
enbart att genomföra steg ett för att se hur avståndet till kanalen påverkar fastighetspriset.

Den hedoniska metoden har använts i flera olika sammanhang, ett vanligt före-kommande
attribut som studerats är buller som förväntas bli kapitaliserad i lägre marknadspriser för
fastigheter. Modellen kan också användas för att studera positiva lägesegenskaper, som
exempelvis strandtomt, vilket då skulle ge positiva marginella hedoniska priser.

6.1.1 Den teoretiska bakgrunden till steg ett

I den hedoniska metoden antas alltså priset på ett fastighet vara en funktion av de
värdepåverkande attributen. Dessa attribut kan delas upp i fastighets-, områdes- och
                                                                
7 Egenskaper och attribut kommer i följande framställning att användas som synonymer till varandra.
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omvärldsegenskaper. Egenskaper förknippade med fastigheten kan vara husets storlek
och ålder, områdesegenskaper är t.ex. naturmiljö och omvärldsegenskaper innefattar
variabler såsom arbetslöshet, inflation mm. Den hedoniska uppdelningen i pris-
påverkande attribut kan sägas motsvara tredje kapitlets uppdelning i fastighets-specifika-,
områdesspecifika egenskaper och makrovariabler.(Wilhelmsson, 1997)

Rosen (1974) beskriver sambandet mellan fastighetspriset och de värdepåverkande
attributen såsom i ekvation 6.1 nedan. Om den totala populationen fastigheter motsvaras
av beteckningen H, kan varje enskilt hus benämnas hi.  hi  bestäms av dess olika
fastighets-, områdes- och omvärldsattribut (z1i, z2i och z3i ). Priset på en fastighet, Phi,
kommer då att bestämmas av mängden av fastighets-, områdes- och omvärlds-attribut.
Den hedoniska prisfunktionen för H får då följande utseende:

Phi = Ph (z1i, z2i, z3i )                              (6.1)

där i = 1, ..., n

Genom att diffrentiera, dvs partialderivera den hedoniska prisfunktionen med avseende på
det studerade attributet kan det marginella hedoniska priset beräknas. För att exempelvis
beräkna det marginella hedoniska priset för attributet områdesegenskaper används
följande tillvägagångssätt (Johansson, 1987):

δPh /δz2 = Pz 2(z2)                                                       (6.2)

Det marginella hedoniska priset med avseende på områdesegenskaper kan då tolkas som
den prisökning i populationens fastigheter, H, som krävs för att få en fastighet med
ytterligare en enhet av områdesattributet, allt annat lika.

Då ett hushåll befinner sig i jämvikt är det marginella hedoniska priset lika med
hushållets marginella betalningsvilja för attributet. Om vi antar att hushållen är pristagare
på fastighetsmarknaden möter de en uppsättning av marginella priser för respektive
attribut. Ifall hushållet maximerar sin nytta kommer det att röra sig längs varje priskurva
tills dess den punkt nås där deras marginella betalningsvilja för ytterligare enhet av varje
attribut är lika med det marginella hedoniska priset på attributet.(Rosen, 1974)
Sambandet illustreras i figur 6.1 på nästa sida.

Figur 6.1  Hushållens marginella betalningsvilja i jämvikt

                                  a                                                                     b

Ph                                                                                                            Pz2

 kr                                                 Ph(z)              kr            wi(z2)            wj(z2)
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                                                                                                                            Pz2(z2)

                                                                                                                                           Pz2(z2)

                                                          z2                                                   z2i                    z2j                  z2

Källa: Egen bearbetning av Freeman (1979) s 157

Figur a beskriver resultatet från skattningen av ekvation 6.1, dvs det hedoniska priset för
områdesegenskapen. Figur b visar det marginella hedoniska priset av områdes-
egenskapen, dvs uttrycket i ekvation 6.2, samt den marginella betalningsviljan för två
hushåll, wi(z2) och wj(z2) och deras jämviktslägen. Varje hushåll väljer en position så att
dess marginella betalningsvilja för egenskapen är lika med det marginella hedoniska
priset av egenskapen. Den hedoniska prisfunktionen är således härledd från hushållens
jämviktspositioner.(Freeman, 1979)

För att de marginella hedoniska priserna skall kunna tolkas som ett mått på hushållens
marginella betalningsvilja måste vi anta att varje hushåll befinner sig i den jämvikt som
beskrivs ovan, vilket ställer vissa villkor på marknaden.

Ett av dessa villkor är att hushållen har fullständig information angående alla fastigheter
och deras egenskaper samt att de kan agera som pristagare på fastighets-marknaden. Det
andra villkoret är att det inte skall existera några informations-, transaktions- eller
flyttkostnader på marknaden. För att jämvikt skall råda krävs också att priset på
fastigheter direkt förändras om det sker förändringar i efterfrågan eller utbud. Det fjärde
kravet är att de tillgängliga fastigheterna på marknaden är tillräckligt diffrentierade så att
hushållen fritt kan välja mellan olika attributskombinationer. (Wilhelmsson, 1997)

6.1.2 Kritik mot den hedoniska metoden

Den hedoniska metoden är givetvis inte någon perfekt återgivning av den verkliga
fastighetsmarknaden. Den kritik som har riktats mot den hedoniska metoden rörande det
första steget utgår i huvudsak från att jämviktsantagandet på småhusmarknaden är
orealistiskt. I sin diskussion kring kritiken av jämviktsantagandet fokuserar Freeman
(1979) på ett antal delfrågor – fastighetspriset, marknadens anpassningsförmåga samt
förväntningarnas betydelse.
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En del av den kritik som riktats mot metoden handlar till stor del om huruvida
observerade fastighetspriser kan motsvaras av modellens jämviktspriser. Om det t.ex.
råder monopol- eller monopsonisituationer på marknaden kan det inte skapas jämvikt. I
en monopsonisituation kommer inte de marginella implicita priserna överensstämma
med den marginella betalningsviljan, då konsumenterna inte längre är pristagare på
marknaden. Om det iställer råder monopol på marknaden får det inga konsekvenser för
tolkningen av det marginella implicita priset som hushållens marginella betalnings-
vilja.(Wilhelmsson, 1997)

Om säljare och potentiella köpare vid budgivningsprocessen inte har fullständig
information om både dagens och framtidens bud på fastigheten kommer det marginella
hedoniska priset inte att överrenstämma med de marginella betalningsviljorna- ett
jämviktsläge uppstår ej.(Horowitz, 1986) Wilhelmsson (1997) menar dock att om
konkurrensen på marknaden ökar kan det slutgilitiga budet visa den faktiska
betalningsviljan. Kritik mot möjligheterna att uppnå jämvikt baseras också på det
orimliga i att aktörerna skulle ha fullständig information om fastigheterna. Att marknaden
till viss del kännetecknas av asymmetrisk information är ganska självklart, då säljaren
överlag besitter mer information om fastigheten och dess omgivning än
köparen.(Wilhelmsson, 1997)

Jämviktsläget kan också komma att påverkas av fastighetsskatten. Om fastigheter
beskattas kommer de faktiska försäljningspriserna vara lägre än om det inte hade före-
kommit någon fastighetsskatt. I fall skatten under den undersökta perioden förändras bör
forskaren ta hänsyn till det, dels för att få jämförbara observationer, dels för att
fastighetspriserna skall kunna avspegla den faktiska betalningsviljan.(Johansson, 1987;
Wilhelmsson 1997)

För att kunna tolka marginella priser såsom den marginella betalningsviljan i jämvikt
måste forskaren anta att det finns ett tillräckligt stort utbud av attribut på marknaden. Om
så inte är fallet har hushållen ingen möjlighet att hamna i jämviktsläget, de tvingas välja
en fastighet vars egenskaper inte exakt överrenstämmer med med den uppsättning av
attribut som skulle maximera deras nytta.(Freeman, 1979)

Den andra delen av den kritik som Freeman (1979) riktar mot jämviktsläget handlar om
marknadens anpassningsförmåga. Om fastighetsmarknaden utsätts för en för-ändring och
anpassningen inte är fullständig kommer de marginella hedoniska priserna inte kunna
tolkas som hushållens betalningsvilja. Det föreligger olika uppfattningar om marknadens
anpassningsförmåga, vissa menar att detta inte är något problem eftersom marknaden inte
kännetecknas av några institutionella hinder. De som i stället hävdar motsatsen anser att
marknaden kännetecknas av få aktörer, ofullständig information, heterogena fastigheter,
förekomsten av transaktionskostnader samt en trögrörlighet på bostadsmarknaden. Det
innebär att forskaren ska vara försiktig att använda denna teknik i städer och i tidpunkter
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när marknadskrafter och/eller det studerade egenskapen förändras kraftigt.(Freeman,
1979; Wilhelmsson, 1997)

Hushållens förväntningar om framtiden kan också påverka möjligheterna till att uppnå ett
jämviktsläge på marknaden. Marknadspriset på varaktiga tillgångar såsom fastig-heter
avspeglar nuvärdet av alla framtida nyttor och kostnader som fastigheten genererar. Då
framtida upplevelser av t.ex. kanalen är osäkra leder det till att marknadspriset på
fastigheten normalt sett avspeglas av den aktuella upplevelsen av kanalen. Antag att
förväntningarna är sådana att den positiva uppfattningen av kanalen kommer att minska
och marknadspriset förändras efter detta. Prisskillnaderna mellan dagens fastigheter som
ligger nära kanalen och de fastigheter som inte gör det kommer därför att minska.
Sambandet mellan dagens uppfattningar och marknadspriserna leder då till
underskattningar av det marginella hedoniska priset.(Freeman, 1979; Mäler, 1977)

Den hedoniska metoden har också kritiseras för att kunna skapa felaktiga skattningar om
det existerar marknadssegmentering. För att kunna bilda olika hedoniska prisekvationer i
ett studerat område får ett fastighetsköp i en region inte påverka ett fastighetsköp i ett
annat område, det måste existera flyttningsbarriärer. Dessutom måste fastigheternas
egenskaper eller efterfrågan skilja sig åt inom bostadsområdet. Freeman (1979) menar
dock att förekomst av marknadssegmentering inte är något som teoretiskt påverkar den
hedoniska pristekniken utan snarare är ett empiriskt problem. (Freeman, 1979;
Palmquist, 1991)

6.2 Specifikationsform

Tidigare undersökningar som använt en hedonisk metodansats förspråkar inte en viss
specifikationsform. Teorin ställer inga krav på typen av specifikation utan menar istället
att det är en empirisk fråga som får anpassas och bestämmas efter materialet. (Ohsfeldt,
1988; Palmquist, 1991) Vanligtvis testas dock fyra olika funktionsformer. (Wilhemson,
1997)

Då inte heller vi kan avgöra huruvida vår empiri är linjär i sina parametrar kommer vi att
skatta fyra olika funktionsformer för att i resultatet diskutera respektive forms
lämplighet.

6.2.1 Funktionsformer (Wilhelmsson, 1997; Palmquist, 1991)

Den första funktionsspecifikationen vi prövat är den linjära.

P= b0+(∑b1i* z1i )+(∑b2i * z2i )+(∑b3i* z3i) (6.3)

Det hedoniska priset blir vid denna specifikationsform oberoende av kvantiteten av
attributet och prisnivån. Det marginella hedoniska priset beräknas på följande sätt:
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δP/δz2i = b2                                                      

             (6.3.1)

Den andra specifikationsformen vi testat är den semilog- linjära:

ln P = b0+(∑b1i* z1i )+(∑b2i * z2i )+(∑b3i* z3i) (6.4)

I den semilog- linjära modellen beror det hedoniska priset på prisnivån. Priset stiger
proportionellt med försäljningspriset, vilket innebär att det hedoniska priset avseende ett
attribut påverkas av kvantiteten av alla andra attribut. I denna form kan attributets
koefficientskattningar tolkas som procentuella andelar av priset och ges av:

δP/δz2i = b2*P                                                 (6.4.1)

Den tredje formen är en invers semilog-linjär modell:

P =  b0+(∑b1i* lnz1i )+(∑b2i * lnz2i )+(∑b3i* lnz3i)
(6.5)

En logaritmisk skala innebär att de förklarande variablerna antas ha en avtagande
marginaleffekt, dvs det hedoniska priset beror på hur mycket av nyttigheten som
konsumenten har. Det marginella hedoniska priset i den invers semilog- linjära modellen
beräknas på följande sätt:

δP/δz2i = b2/z2i                             (6.5.1)

Den fjärde och sista funktionsformen som skattats är den loglinjära modellen:

lnP = b0+(∑b1i* lnz1i )+(∑b2i * lnz2i )+(∑b3i* lnz3i)                                 6.6)

Relationen visar den procentuella ökningen av försäljnigspriset när ett attribut ökar med
en procent och de andra hålls konstanta. Det hedoniska priset stiger med för-
säljningspriset och sjunker när kvantiteten av attributet ökar. Det marginella hedoniska
priset ges av:

δP/δz2i = (b2*P)/z2i                                                         (6.6.1)

6.3 Våra bestämningsfaktorer

Utifrån den tidigare forskningen som beskrevs i kapitel tre har vi till våra
regressionsanalyser valt ut förklaringsvariabler som skall motsvaras av den hedoniska
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modellens uppdelning i fastighetsspecifika-, områdesspecifika- och omvärldsspecifika
egenskaper.

Fastighetsegenskaper

Uppgifterna om de fastighetsspecifka egenskaperna har inhämtats från Ljungquist Ortpris
och baseras på respektive fastighets taxeringsuppgifter. Samtliga fastighets-specifika
variabler är kontinuerliga.

Som ett mått på fastighetens storlek har vi valt att summera fastighetens bostadsyta och
biutrymmesyta. Fastighetens yta mäts i kvadratmeter.

Fastighetens ålder har beräknas genom att subtrahera fastighetens ålder med dess
försäljningsår8.

I regressionsanalyserna har vi också valt att låta tomtareal ingå. Tomtarealen mäts i antal
kvadratmeter.

Då de svenska taxeringsreglerna redan innefattar ett mått på en fastighets standard har vi
själva inte försökt att bestämma respektive fastighets standard, vi har nöjt oss med det
redan befintliga måttet - standardpoäng. Standardpoängen bestäms utifrån de faktorer som
beskrivits i kapitel tre.

Områdesegenskaper

En av de områdesegenskaper som vi låtit ingå i den hedoniska regressionsanalysen är
fastigheternas avstånd till Göta kanal. Avståndet har beräknats på samma sätt som i K/T-
modellen och är en kontinuerlig variabel som mäts i antal meter från kanalen.

Då vårt geografiska undersökningsområde är relativt stort har vi ansett det nödvändigt att
också ta hänsyn till andra områdesspecifika skillnader. För att på ett enkelt sätt kunna
urskilja områdesegenskaper som på olika sätt kan påverka fastighetspriset har vi dels
gjort uppdelningar i länstillhörighet, dels i kommuntillhörighet. Dessa förklarings-
variabler är dummyvariabler och deras kategorisering kan läsas i bilaga 4a. Genom dessa
förklaringsvariabler kan vi fånga in skillnader som kan hänföras till t.ex. närhet till
storstad, arbetstillfällen, barn- och äldreomsorg, kommunala skattenivåer mm.

Omvärldsegenskaper

För att kunna ta hänsyn till de omvärldsegenskaper som kan påverka fastighetspriset har
vi, precis som i K/T- metoden, deflaterat fastighetspriserna med KPI. På så sätt fångar vi
in samhällets allmänna prisnivåförändring under den undersökta perioden. Dessutom har

                                                                
8 Om fastighetens värdeår är 1950 och dess försäljningsår är 1998 kommer denna fastighet att få åldern 48 år.



Den hedoniska metoden

34

försäljningspriserna justerats med hjälp av FPI, med basåret 1996. För exakta beräkningar
och tillvägagångssätt se bilaga 3a.
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7. Resultat av den hedoniska metoden

Kapitlet presenterar resultaten av de genomförda regressionsanalyserna. Här
diskuteras också respektive funktionsforms lämplighet samt de presenterade
resultaten.

7.1 Beskrivning av material och tillvägagångssätt

De data vi insamlat till K/T- metoden var tänkt att användas även vid regressions-
analyserna. För att möjliggöra regressioner krävdes det dock en bearbetning av
materialet, dels redigerade vi bort de observationer som var markant avvikande från
övriga observationerna, dels uteslöts outliers.

De observationer vi upplevde som markant avvikande var fastigheter med tre eller fler
byggnader på tomten samt fastigheter som saknade värde vad gäller standardpoäng och
ålder, sk missing values. Anledningen till att vi i denna modell utesluter avvikande
fastigheter, till skillnad från K/T- metoden, är att vi inte längre kan kompensera
skillnader mellan olika fastigheter genom att dividera köpesumman med taxeringsvärdet.
Antalet fastigheter som togs bort på grund markanta avvikelser var sju.

Utöver dessa fastigheter tog vi också bort sju observationer som vi sett som outliers, se
figur 7.1 nedan, vilket ger oss större möjligheter att få bra skattningar. Då vi har så
många observationer ser vi inget problem med att ta bort dessa sju. Sammantaget
använder vi oss av 1 300 observationer i de hedoniska regressionsanalyserna.

Figur 7.1 Plott över datamaterialet samt markerade outliers
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Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial
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De kontinuerliga variabler som vi använt i regressionsanalyserna beskrevs i föregående
kapitel och kan också läsas i tabell 7.1 nedan. Utöver dessa kontinuerliga variabler har vi
också använt oss av de diskreta variabler som beskrevs i kapitel sex. Till skillnad från då
K/T- metoden genomfördes har vi i regressionsanalyserna inte använt oss av
zonindelningar, utan variabeln avstånd definieras här som fastighetens avstånd i antal
meter från kanalen. En anledning till att vi inte valde att använda oss av zonindelning är att
det skulle skapa problem vid tolkningar av resultaten. Ett annat skäl är att då vi prövade att
använda zonindelningar gav det inte alltid signifikanta värden för zonerna och därmed kan
vi inte avgöra avståndets inverkan på fastighetspriserna.

Som framgår av tabellen nedan föreligger det en relativt stor spridning vad gäller
köpeskilling för de undersökta fastigheterna. Köpeskillingen för den dyraste fastigheten
är drygt en och halv miljon kronor medan den billigaste såldes för cirka 44 000 kronor,
något som också illustreras av att standardavvikelsen är stor. Dock före-kommer ingen
direkt snedvridning av materialet vad gäller pris eftersom medelvärdet och median inte
skiljer sig nämnvärt åt.

När det gäller variabeln avstånd till kanalen finns det en stor spridning i materialet,
standardavvikelsen utgör mer än hälften av dess medelvärde. Vi kan också observera en
viss snedvridning när det gäller avstånd, som framgår av medelvärde och median har vi
aningen fler observationer som sålts på ett kortare avstånd än medelvärdet än fastigheter
som sålts på ett längre avstånd än medelvärdet. Det kan innebära att fastigheterna med
avseende på avstånd inte är tydligt normalfördelade.

Tabell 7.1 En deskriptiv beskrivning av de kontinuerliga variablerna

MEDEL-
VÄRDE

MEDIAN STANDARD-
AVVIKELSE

MIN MAX

Pris 546 938 545 561 221 347 44 172 1 515 927
Avstånd 827,58 780,00 509,13 30,00 2 000,00
Standardpoäng 27,50 27,00 5,44 4,00 51,00
Tomtareal 1 118,73 902,00 1 947,74 125,00 44 687,00
Yta 165,23 155,00 58,49 32,00 516,00
Ålder 39,25 39,00 19,42 4,00 70,00
Antal observationer 1 300

Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

Vårt datamaterial uppvisar skillnader vad gäller standardpoängens maximi- och
minimivärden. Då det inte föreligger någon större skillnad mellan medelvärde och
median anser vi att det inte förekommer någon större snedvridning i materialet vad gäller
standardpoäng. Variabeln ålder uppvisar ett liknande mönster.
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Variabeln tomtareal uppvisar en mycket stor spridning, vi kan uttyda en stor skillnad
mellan dess maximi- och minimipunkter och standardavvikelsen är större än dess
medelvärde. Dessutom uppvisar tomtarealen en snedvridning, vi har fler försålda
fastigheter med tomtarealer som är mindre än materialets medelvärde. Då vi har stora
problem med tomtarealens spridning och snedvridning tror vi att denna variabel kan
komma att skapa svårigheter vid skattningarna, men vi vill ändå pröva att ha med den då
tidigare undersökningar konstaterat att den har ett visst förklaringsvärde.

Fastigheternas yta uppvisar också stora skillnader vad gäller dess maximi- och minimi-
värden. Det föreligger en viss spridning och skevhet i materialet, vi har fler sålda
fastigheter som har en yta som är mindre än medelvärdet.

Som tidigare nämnts har skattningarna genomförts i statistikprogrammet SPSS. Vi har
valt att minimera den kvadrerade avvikelsen mellan faktiskt och skattat försäljningspris
genom OLS, minsta kvadratmetoden. För att få fram så tillfredsställande resultat som
möjligt har vi låtit programmet genomföra så kallad backward regression, dvs först har
samtliga variabler skattas därefter väljer programmet, utifrån variablernas signifikans-
nivå, de variabler som bäst bidrar till att förklara beroendevariabeln.

För att avgöra huruvida det i skattningarna förekommer någon form av specifikations-fel
har vi bland annat studerat residualplottar, se bilaga 4b. Dessa plottar uppvisar inte något
klart mönster vilket skulle tyda på att vi inte utelämnat någon relevant variabel, att det inte
förekommer mätfel i variablerna eller någon hetroscedastisitet eller autokorrelation.
Problem med autokorrelation har också studerats med hjälp av Durbin- Watson testet
och DW- värdena tyder inte på någon form av autokorrelation.(Gujarati 1995)

Utifrån korrelationsmatriser, se bilaga 4c, och Variance inflation factor, VIF9, har
eventuell multikollinearitet studerats, vi har inte stött på några problem vad gäller
multikollinearitet.

7.2 Resultat av de hedoniska regressionsanalyserna

Under denna rubrik redovisas resultaten från de fyra grundmodeller som vi skattat, dess
funktionsformer kan läsas i kapitel sex. För grundmodellerna presenteras skattningar där
samtliga variabler ingår, dessutom redovisas de regressioner där de icke signifikanta
variablerna uteslutits. Under denna rubrik kommer vi lägga tyngdpunkten på variabeln
avstånd och efter diskussionen om varje modells lämplighet kommer vi närmare
analysera de övriga variablernas värden i den eller de modeller vi funnit mest lämpliga.
Resultaten av våra skattningar kommer dels att redovisas avrundade i tabellform, dels
kommer vi föra ett allmänt resonemang kring resultaten. I tabellerna visas de skattade
parametrarnas värden och inom parentes anges deras t- kvoter. T- kvoterna används för att

                                                                
9 VIF= 1/(1-r 2),  där r 

 är korrelationskoefficienten mellan förklaringsvariablerna. Enligt tumregeln förekommer det
en hög multikollineritet om VIF- värdet överstiger 10. (Gujarati, 1995)
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avgöra huruvida de enskilda variablerna är signifikanta, de framräknade t-kvoterna jämförs
med t- tabellvärdet på en 95- procentig signifikansnivå. Vi kommer vid varje tabell att
ange aktuellt t- tabellvärde samt antal observationer. I tabellerna kommer också den
justerade förklaringsgraden, R2 ADJ , att redovisas.

I tabell 7.2 beskrivs resultaten av de linjära och semilog- linjära modellerna.

Tabell 7.2  Linjära och semilog-linjära modellernas regressionsresultat

R2 ADJ

LINJÄR
1

0,634

LINJÄR
2

0,634

SEMILOG
 1

0,664

SEMILOG
2

0,663
Avstånd -21,16

(-2,57)
-19,87
(-2,49)

-0,00005
(-3,04)

-0,000045
(-2,81)

Standardpoäng 11 556,5
(14,89)

11 599,3
(14,96)

0,025
(15,98)

0,025
(16,02)

Tomtareal 3,19
(1,60)

- 0,0000062
(1,54)

-

Yta 1 168,66
(16,85)

1 180,20
(17,10)

0,0023
(16,61)

0,0023
(16,86)

Ålder -3 074,42
(-14,22)

-3 005,77
(-14,18)

-0,0069
(-15,99)

-0,0068
(-16,00)

Strand 60 984
(2,35)

61 628
(2,38)

0,114
(2,21)

0,116
(2,24)

Strandnära 6 5076,9
(3,67)

6 5421,5
(3,69)

0,103
(2,91)

0,103
(2,91)

Norrköping -123 340
(3,96)

-123 476
(-4,09)

-0,241
(-3,87)

-0,229
(-3,79)

Linköping 2 455,43
(0,18)

- -0,017
(-0,63)

-

Motala -121 706
(-10,63)

-124 149
(-13,42)

-0,213
(-9,31)

-0,207
(-11,19)

Karlsborg -336 202
(-18,83)

-338 159
(-20,40)

-0,722
(-20,22)

-0,715
(-21,57)

Töreboda -263 852
(-16,25)

-262 428
(-18,34)

-0,575
(-17,71)

-0,560
(-19,58)

Mariestad -281 311
(-14,58)

-280 845
(-15,78)

-0,630
(-16,32)

-0,617
(-17,34)

Antal
observationer

1 300 1 300 1 300 1 300

T- tabell 1,96 1,96 1,96 1,96
                   Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

Den linjära modellen ger en förklaringsgrad på cirka 63 procent. Varken tomtareal eller
dummyvariabeln för Linköping blev signifikanta varpå dessa uteslöts ur modellen. Ur den
andra skattningen av den linjära modellen kan vi utläsa att alla variabler uppvisar
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förväntade och logiska tecken, dvs de tecken som vi förväntade oss utifrån den tidigare
forskningen.

Avståndsvariabeln visar att betalningsviljan för fastigheter närmare kanalen är högre än
för fastigheter på ett längre avstånd. Det marginella hedoniska priset är ungefär 20
kronor10 per meter upp till 2 000 meter från kanalen, vilket visar att individer är beredda
att betala 20 kronor för varje meter som deras fastighet ligger närmare kanalen.

Den semilogade modellen får en något högre förklaringsgrad, cirka 66 procent. Inte
heller i dessa regressioner blev tomtareal eller Linköping signifikanta, det marginella
hedoniska priset blir i denna modell ungefär 25 kr11 per meter. Notera dock att om
kvantiteten på andra egenskaper ökar, vilket får till följd att prisnivån stiger, kommer det
marginella hedoniska priset för avstånd också att öka i den semilog- linjära modellen.

I tabell 7.3 på nästa sida redovisas resultaten av den invers semilogade och den loglinjära
modellen. Den justerade förklaringsgraden i den invers semilogade modellen är 66
procent och de variabler som uteslöts var Linköping och strand. Skattningarna visar att
det marginella hedoniska priset blir ungefär 33 kronor12 och skall i modellen tolkas som
betalningsviljan för ytterligare en meters avstånd från kanalen utifrån medelavståndet,
som är 827,58 meter.

Den loglinjära modellen har en förklaringsgrad på 69 procent och som i den invers
semilogade modellen uteslöt SPSS variablerna Linköping och strand eftersom de inte
uppvisade signifikanta värden. I denna modell blir det marginella hedoniska priset 29
kronor13. Det innebär att betalningsviljan för ytterligare en meter från kanalen är 29
kronor utifrån medelavståndet. Precis som i den semilog- linjära modellen kommer det
marginella hedoniska priset att förändras om kvantiteten i övriga egenskaper ändras.

Tabell 7.3 Invers semilog- och loglinjära modellernas regressionsresultat

R2 ADJ

INVERS
SEMILOG

1
0,655

INVERS
SEMILOG

2
0,655

LOG-
LINJÄR

1
0,692

LOG-
LINJÄR

2
0,691

                                                                
10 Marginella hedoniska priset = δP/δz2i = b2 = -19,87
11 Marginella hedoniska priset = δP/δz2i = b2*P =-0,000045* 546 938 = - 24,61
12 Marginella hedoniska priset = δP/δz2i = b2/z2i = -27 139,8 / 827,58 = -32,79
13 Marginella hedoniska priset = δP/δz2i = (b2*P)/z2i = (-0,044* 546 938) / 827,58= -29,08
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Avstånd -26 511,6
(-5,56)

-27 139,8
(-5,82)

-0,043
(-4,60)

-0,044
(-4,74)

Standardpoäng 250 988
(12,98)

250 724
(12,97)

0,605
(15,87)

0,604
(15,83)

Tomtareal 50 670,5
(8,05)

51 190,7
(8,16)

0,069
(5,57)

0,07
(5,64)

Yta 190 270
(16,41)

190 453
(16,43)

0,406
(17,75)

0,407
(17,78)

Ålder -132 441
(-17,69)

-133 093
(-17,81)

-0,249
(-16,84)

-0,250
(-16,96)

Strand 36 447
(1,44)

- 0,077
(1,55)

-

Strandnära 51 793
(2,98)

50 164,9
(2,90)

0,08
(2,35)

0,077
(2,24)

Norrköping -152 645
(-5,01)

-151 822
(-5,15)

-0,283
(-4,70)

-0,272
(-4,68)

Linköping -2 884,12
(-0,22)

- -0,021
(-0,82)

-

Motala -108 845
(-9,73)

-105 582
(-11,77)

-0,202
(-9,14)

-0,197
(-10,57)

Karlsborg -339 203
(-19,48)

-337 536
(-20,99)

-0,734
(-21,36)

-0,722
(-22,77)

Töreboda -287 553
(-17,96)

-286 540
(-20,19)

-0,606
(-19,20)

-0,596
(-21,27)

Mariestad -302 395
(-15,87)

-300 695
(-17,09)

-0,657
(-17,49)

-0,645
(-18,58)

Antal
observationer

1 300 1 300 1 300 1 300

T- tabell 1,96 1,96 1,96 1,96
                Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

7.3 Modellernas lämplighet

Resultaten från de fyra grundmodellernas skattningar gav alla förväntade och robusta
resultat, skillnaderna mellan modellernas marginella hedoniska priser är små och
modellerna ger ungefär samma förklaringsgrader. Då regressionerna har olika
funktionsformer kan vi inte utifrån den justerade förklaringsgraden avgöra vilken modell
som är lämpligast, utan vi har istället har vi valt att studera residualplottar, se bilaga 4b,
för att se om det föreligger några skillnader i mönster mellan de olika modellerna.

Överlag kan vi inte skönja några tydliga mönster i de olika modellernas plottar, möjligtvis
kan  vi ana  ett  visst mönster  i de linjära  och semilog-  linjära  modellerna.
Plottarna för dessa modeller kan eventuellt tyda på att residualerna ökar med ett högre
pris. Vi finner dock inte problemet så pass stort att det skulle utgöra ett hinder för
modellernas lämplighet.

Då varken skattningarna eller plottarna ger oss någon klar vägledning av vilken modell
som är mest lämpad har vi istället valt att diskutera dess lämplighet utifrån logiken i
respektive modell. Vid efterfrågeanalyser används i huvudsak någon form av logaritmerad
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modell, det finns dock ingen klar teoretisk förklaring till varför de logaritmerade
modellerna är bättre än t.ex. en linjär. Flera studier anser dock att en linjär modell inte är
rimlig eftersom den inte tillåter att de marginella priserna för ett attribut är beroende av
kvantiteten på andra attribut.(Wilhelmsson 1997) Vi anser det troligt att ett hushålls
betalningsvilja för en egenskap påverkas av hur mycket hushållet har av andra egenskaper
och därför finner vi inte den linjära modellen lämplig.

Den semilog- linjära modellen tar å andra sidan hänsyn till kvantiteten av andra
egenskaper, men skattningarna ger ej utrymme för en avtagande marginalnytta. Vi anser
att det förekommer en avtagande marginalnytta, ju mer hushållen har av exempelvis
fastighetsegenskapen desto mindre är de villiga att betala för den. Därför finner vi inte
heller denna modell vara den mest lämpade. Den invers semilogade modellen tar dock
hänsyn till avtagande marginalnytta, men precis som i den linjära modellen tillåter den
inte att det marginella priset för en egenskap beror på kvantiteten av alla andra attribut. Av
denna anledning finner vi inte heller denna modell vara den optimala.

Den loglinjära modellen tar hänsyn både till avtagande marginalnytta och kvantiteten av
övriga egenskaper. Då den dessutom ger möjlighet till direkta och enkla tolkningar,
exempelvis kan vi direkt från parameterskattningarna avläsa resultaten i procent, har vi
funnit att denna modell är den mest lämpade utifrån våra behov. Följande delavsnitt
kommer därför att ägnas åt den loglinjära modellens resultat.

7.4 Den loglinjära modellen

I detta avsnitt kommer vi mer noggrant redogöra för den loglinjära funktionsformens
skattningar. Utöver de grundregressioner som vi redan redogjort för har vi också
genomfört andra varianter av regressioner vilka nu kommer att redovisas. Vi har bl.a. valt
att dela upp observationerna i en sida för Östergötland och en sida för Västra Götalands
län. Dessutom har vi genomfört regressioner för respektive kommun, men då dessa
resultat överlag inte blivit så tillfredsställande har vi valt att lägga dessa i bilaga 4d.  Vi
vill också påpeka att vi genomfört de olika varianterna i samtliga funk-tionsformer, men
då vi funnit den log linjära funktionsformen som lämpligast redovisas de övriga
funktionsformernas resultat inte i denna uppsats.

Tabell 7.4 sammanfattar resultaten av den loglinjära modellen. Den första kolumnen är
den grundmodell som hämtats från tabell 7.3  och är tänkt att fungera som jämförelse till
de övriga regressionerna. Den därpå följande kolumnen redovisar resultaten av den
regression där vi skattar samtliga observationer och tar hänsyn till länstillhörighet genom
en dummyvariabel. Det för att urskilja eventuella prisskillnader mellan de två länen. I de
sista kolumnerna delas observationerna upp beroende på länstillhörighet för att utröna
om sambandet mellan fastighetspriser och avstånd till kanalen varierar mellan länen. Det
ska dock noteras att för modeller med loglinjärt utseende kommer det marginella
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hedoniska priset att förändras om kvantiteten övriga attribut och därmed prisnivån skulle
förändras.

Tabell 7.4 Den loglinjära modellen uppdelad på länstillhörighet

R2 ADJ

LOG-
LINJÄR

0,691

LOG-
LINJÄR
DUMMY

0,661

LOG-
LINJÄR

ÖSTGÖTA
0,556

LOG-
LINJÄR

VÄSTGÖTA
0,589

Avstånd -0,044
(-4,74)

-0,071
(-7,99)

-0,068
(-7,00)

-0,09
(-4,41)

Standardpoäng 0,604
(15,83)

0,573
(14,41)

0,513
(11,97)

0,773
(8,27)

Tomtareal 0,07
(5,64)

0,08
(6,26)

0,058
(4,34)

0,171
(5,12)

Yta 0,407
(17,78)

0,396
(16,58)

0,416
(15,94)

0,333
(6,22)

Ålder -0,250
(-16,96)

-0,291
(-19,54)

-0,275
(-17,76)

-0,382
(-9,49)

Strand - - - 1,287
(4,22)

Strandnära 0,077
(2,24)

- - 0,214
(2,62)

Västgöta-dummy - -0,538
(-27,54)

- -

Norrköping -0,272
(-4,68)

- - -

Linköping - - - -
Motala -0,197

(-10,57)
- - -

Karlsborg -0,722
(-22,77)

- - -

Töreboda -0,596
(-21,27)

- - -

Mariestad -0,645
(-18,58)

- - -

Antal
observationer

1 300 1 300 1 031 269

T- tabell 1,96 1,96 1,96 1,96
                      Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

Grundmodellen

Den loglinjära grundmodellen har som tidigare nämnts en förklaringsgrad på ca 69
procent och dess marginella hedoniska pris med avseende på avstånd är 29 kronor. Om vi
använder oss av en logaritmerad ekvation kan vi direkt från parameterskattningarna få
fram procentuella beräkningar. Avståndsparametern kan därmed tolkas som att om
avståndet till kanalen ökar med en procent kommer priset på fastigheten i fråga att
minska med 0,044 procent, allt annat lika.
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Som framgår av tabellen ovan bidrar även fastighetens standardpoäng till att förklara
fastighetspriset. Parameterskattningen kan tolkas som att om standardpoängen ökar med
en procent kommer fastighetspriset att öka med 0,604 procent. I den loglinjära modellen
blev variabeln tomtareal signifikant och bidrar därför till att förklara fastighetspriset. Då
tomtarealen ökar med en procent kommer priset på fastigheten att öka med 0,07 procent
och om fastighetens yta ökar med en procent kommer dess pris att öka med 0,407
procent, allt annat lika. Precis som den tidigare forskningen kan vi konstatera att
fastighetens ålder påverkar dess pris negativt - om åldern ökar med en procent minskar
fastighetens pris med 0,25 procent.

För att kunna tolka dummyvariablerna krävs att variablerna antilogaritmeras.
Dummyvariabeln för strandnära ska tolkas som att om en fastighet taxeras som strandnära
stiger dess fastighetspris med ungefär åtta procent14, allt annat lika.

Kommunvariablerna visar att fastighetspriserna i de undersökta kommunerna är högst i
Söderköping och lägst i Karlsborg. Fastighetspriserna i Karlsborg är ungefär 51 procent
lägre än i Söderköping, allt annat lika.

Samtliga observationer med dummy för länstillhörighet

De förklaringsvariabler som ingått i denna skattning är avstånd, standardpoäng, tomt-
areal, yta, ålder, strand och strandnära. Då varken strand eller strandnära var signi-fikanta
har de uteslutits ur modellen och förklaringsgraden blir nu något lägre än då loglinjära
grundmodellen skattades. Dummyvariabeln för Västra Götaland visar att priset på
fastigheter i länet är ungefär 42 procent15 lägre än i Östergötlands län, allt annat lika.
Avståndsvariabelns värde ökar i jämförelse med grundmodellen, det marginella hedoniska
priset med avseende på avstånd till kanalen är 47 kronor16.

Östergötlands län

Om vi enbart skattar de fastigheter som sålts i Östergötlands län sjunker den justerade
förklaringsgraden till 0,556. De förklaringsvariabler som vi från början låtit ingå i denna
regression är avstånd, standardpoäng, tomtareal, yta, ålder, strand och strandnära. Precis
som i föregående modell visade sig varken strand eller strandnära vara signifikanta. När
det gäller fastigheterna på den östgötska sidan stiger det marginella hedoniska priset till
ca 47 kronor17 per meter - om avståndet till kanalen ökar med en procent kommer
                                                                
14 Strandnära= (e 0,077) - 1= 0,080042
15 Västgötadummy  = (e -0,538) -1= 0, 4161
16 Marginella hedoniska priset = δP/δz2i = (b2*P)/z2i = (-0,071* 546 938) / 827,58= - 46,92
17 Det marginella hedoniska priset = δP/δz2i = (b2*P)/z2i  = (-0,068 *598 323)/860,7517= -47,27
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fastighetens pris att minska med 0,068 procent. Det marginella hedoniska priset för
Östergötland är drygt 60 procent högre än då hela området skattades och övriga
förklaringsvariabler får ungefär samma värden som då samtliga observationer skattades.

Västra Götalands län

Då enbart Västra Götaland skattades sjönk förklaringsgraden till 0,589 och de
förklaringsvariabler som skattades var avstånd, standardpoäng, tomtareal, yta, ålder,
strand och strandnära. Samtliga variabler blev signifikanta. För Västra Götaland blir det
marginella hedoniska priset 45 kronor18, även detta hedoniska pris är högre än då
samtliga observationer skattas - en ökning på drygt 64 procent. Tolkningen av
koefficientskattningen blir då att fastighetspriset minskar med 0,09 procent om avståndet
till kanalen ökar med en procent. Förklaringsvariabeln strand visar att om fastigheten
taxeras som strand ökar försäljningspriset med hela 260 procent19, rimligheten i
resultatet kommer att diskuteras under nästa rubrik. Om fastigheten istället taxeras som
strandnära ökar fastighetspriset med 24 procent20.

Sammanfattning av den loglinjära modellens resultat

I tabell 7.5 på nästa sida sammanfattar och exemplifierar vi effekterna av de marginella
hedoniska priserna i de loglinjära modellerna. För exemplifieringen har vi utgått från en
fastighet som köps för 500 000 kronor och redovisar den ökade kostnaden för denna
fastighet om dess avstånd till kanalen minskar med 10 procent. Beräkningarna från
prisexemplet baseras på avståndsvariabelns elasticitetsmått 21.

Tabell 7.5 Den loglinjära modellens hedoniska priser samt ett prisexempel

LOG-
LINJÄR

LOG-
LINJÄR
DUMMY

LOG-
LINJÄR

ÖSTGÖTA

LOG-
LINJÄR

VÄSTGÖTA
Pris per meter 29 kr 47 kr 47 kr 45 kr
Prisexempel

(köpeskilling  500
000 kr)

2 200 kr 3 550 kr 3 400 kr 4 500 kr

Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

                                                                                                                                                                                                          
    Genomsnittspris på fastigheter i Östergötland = 598 323 kr och genomsnittsavstånd för fastigheter i
    Östergötland = 860,7517 meter
18 Det marginella hedoniska priset = δP/δz2i = (b2*P)/z2i  = (-0,09 *349 991)/700,4647= -44,97
    Genomsnittspris på fastigheter i Västra Götaland = 349 991 kr och genomsnittsavstånd för fastigheter i
    Västra Götaland =700,4647 meter
19 Strandvariabeln = (e1,287 ) -1 = 2,6219
20 Strandnäravariabeln =(e 0,214 ) -1 = 0,2386
21 Beräkningen av prisexemplet för den loglinjära grundmodellen skett på följande sätt:
   (0,044/10) * 500 000 = 2 200
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Som framgår av tabellen ovan skiljer sig effekterna på fastighetspriset åt beroende på om
beräkningar sker med marginella hedoniska priser eller elasticitetsmått. Det marginella
hedoniska priset mäter en prisförändring per meter medan elasticitets-beräkningarna
mäter den procentuella prisförändringen givet ett visst fastighetspris, därav effekten att
det högsta hedoniska priset återfinns i Östergötland och dummy-modellen medan
hushållen i Västra Götalands län enligt prisexemplet får betala det högsta priset för att bo
närmare kanalen.

7.5 Diskussion kring den hedoniska metodens resultat

Resultaten från våra skattningar är överlag bra med förklaringsgrader som befinner sig på
en rimlig nivå. De är inte så pass höga att vi bör misstänka multikollineraritet, men inte
heller så låga att förklaringsvariablerna inte bidrar till att förklara priset på fastigheterna.
De skattade koefficienterna uppvisar de värden och tecken som vi förväntade oss, dvs ju
längre från kanalen desto lägre huspris, ju högre standardpoäng desto högre huspris osv.

De olika skattningarna visar att det marginella hedoniska priset med avseende på den icke
prissatta nyttigheten varierar mellan 20 och 47 kronor. Orsaken till att priserna skiljer
sig åt är, förutom skillnaderna i specifikationsform samt resultaten av avstånds-variabelns
skattningar, att medelavståndet samt medelpriserna är olika beroende på vilka områden
som ingår i skattningarna. Exempelvis är medelavståndet och medel-priset lägre då enbart
den västra sidan av kanalen skattas, se not 17 och 18.

Vi finner dock de marginella hedoniska priserna relativt troliga, men vill för läsaren ändå
påpeka faran med att så kategoriskt och säkert uttala sig om den exakta betalningsviljan.
Vi anser däremot att våra resultat tydligt visar att det finns ett statistiskt säkerställt
samband mellan fastighetspriser och avstånd till kanalen 22.

Det som förvånade oss vid beräkningarna av de hedoniska marginella priserna var att de
blev så mycket högre då hänsyn togs till länstillhörighet. Att det marginella hedoniska
priset för Östergötland var högre än då samtliga observationer skattades var väntat
eftersom medelpriset på fastigheter i Östergötland är högre än i Västra Göta-lands län,
vilket också visas av skattningen med västgötadummyn. De högre fastighets-priserna i
Östergötland skulle kunna förklaras av att länet kan uppfattas erbjuda fler möjligheter
genom att ha flera stora städer och närmare till exempelvis Stockholm, vilket t.ex. kan
leda till bättre arbetsmöjligheter. Det marginella hedoniska priset för Västra Götaland är
dock marginellt lägre än för Östergötland, skillnaden är bara två kronor och vi hade nog
förväntat oss att skillnaderna skulle vara större.

                                                                
22 Avståndsvariabeln är med 95 procents säkerhet signifikant skild från noll. Avståndsvariabelns p- värde
    överstiger inte i någon av regressionerna 0,013 - dvs variabelns lägsta signifikansnivå är 98 procent.
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Det som också förvånar oss är att de marginella hedoniska priserna blir högre för båda
länen än då samtliga observationer skattas, vi hade funnit det mer rimligt om
avståndsvariabeln för samtliga observationer befunnit sig på en nivå mellan de båda
länsskattningarna. En förklaring till resultatet kan vara att då vi skattar samtliga variabler
får ett större urval och samtidigt tar hänsyn till fastigheternas kommun-belägenhet -
kommunerna bidrar i högre grad än länstillhörighet till att förklara priset på fastigheterna
längs Göta kanal. Det större urvalet minskar riskerna med att fastigheter med
extremvärden får en alltför stor inverkan på skattningarnas resultat. Då enbart
länstillhörighet skattas finns det en risk att avståndsvariabeln fångar upp en del av de
effekter som annars förklaras av kommunvariablerna.

För att undvika de problem som kan uppstå då för få observationer används, som
exempelvis vid skattningarna av östgöta- respektive västgöta sidan, har vi valt att också
skatta samtliga observationer och tagit hänsyn till länstillhörighet genom en
dummyvariabel. Denna skattning ger också information om huruvida det föreligger någon
skillnad mellan fastighetspriserna i respektive län. Som tidigare nämnts förväntade vi oss
att priserna skulle vara något högre på östgötasidan, vilket också bekräftades av
dummyvariabeln.

För att kunna jämföra regressionsanalyserna med K/T- metodens resultat hade det varit
önskvärt att även här dela upp avståndsvariabeln i zoner, något vi också prövade men som
inte gav signifikanta resultat. Även om zonerna givit signifikanta värden hade det skapat
problem vid beräkning av de marginella hedoniska priserna, eftersom en zonindelning
inte ger möjlighet att få fram observationernas exakta medelavstånd. Zonindelningarna
skulle också skapa problem vid tolkningarna av resultaten, vi skulle   i så fall få fram en
förändring i pris per zon, vilket vi fann otympligt och intetsägande. Vi anser det mer
naturligt och lättbegripligt att tolka förändringarna i pris per meter istället för per zon.

Överlag har de variabler som den tidigare forskningen funnit bidra till att förklara
fastighetspriser också visat sig vara signifikanta i våra modeller. Vår variabel tomtareal
avviker dock, den är endast signifikant då den på något sätt logaritmeras, vilket i så fall
skulle tyda på att tomtareal i större utsträckning än övriga variabler inte har ett linjärt
samband med fastighetspriser. En annan förklaring till att tomtarealen i vissa fall inte blir
signifikant är att dess standardavvikelse är stor, dvs det förekommer stora skillnader
mellan de undersökta fastigheternas tomtarealer.

Linköpingsvariabeln är genomgående osignifikant och bidrar till skillnad från övriga
kommunvariabler inte till att förklara priserna på hus, vilket vi tror kan bero på att
observationerna i Linköpings kommun till viss del skiljer sig från övriga kommuner.
Observationerna som till största del ligger i Berg och Ljungsbro kan uppfattas som en
form av ”förorter” till Linköping. Avståndet till Linköpings stad är cirka en mil vilket
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skulle kunna bidra till att hushållen värderar ett boende på dessa orter utifrån helt andra
preferenser än orter på andra ställen vid kanalen.

Motsvarande fenomen skulle kunna vara möjligt i Norrköpings kommun, men då antalet
observationer är så få i denna kommun är det möjligt att denna effekt inte gett utslag. En
annan orsak till att Norrköping, men inte Linköping, blir signifikant kan vara att de orter i
Norrköpings kommun som befinner sig längs Göta kanal ligger mellan Norrköping och
Linköping, boende i dessa områden har ungefär samma pendel-avstånd till båda städerna.

Variablerna strand och strandnära är i många fall inte signifikanta. Ett stort problem med
dessa variabler är att observationerna oftast inte taxeras som strand eller strandnära på
grund av Göta kanal. Dessa fastigheter kan befinna sig på ett relativt långt avstånd från
kanalen samtidigt som de har en strandtomt till en sjö och därför taxeras högre. När
strandvariabeln dock blir signifikant ger den ett mycket högt värde, se tabell 7.4.
Förklaringen till det höga värdet är att det baseras på enbart en observation. Vi anser att
tolkningarna av framförallt strandvariabeln bör ske med stor försiktighet då fastigheten
dels inte behöver befinna sig nära kanalen, dels är antalet observationer relativt få 23.
Variabeln strandnära anser vi dock få ett mer rimligt värde, vilket kan bero på att antalet
observationer är fler24, men tolkningarna av den bör ändå ske sparsamt.

Den hedoniska modellens resultat kan också ifrågasättas utifrån den kritik som modell-
en i allmänhet kritiseras för och rimligheten i modellens antaganden kan diskuteras. För
att de marginella hedoniska priset skall kunna tolkas som den marginella betalningsviljan
måste jämviktsantagandet vara uppfyllt. Att analysera hur dessa villkor uppfylls är
naturligtvis en omöjlig uppgift i vår undersökning. Vi är medvetna om att informationen
på marknaden inte är fullständig, men vi har svårare att exempel-vis avgöra marknadens
förmåga till anpassning. Därför finner vi det problematiskt att uttala oss om huruvida de
marginella hedoniska priserna kan tolkas som hushållens marginella betalningsvilja.

Vi anser ändå att våra resultat statistiskt säkerställer ett samband mellan fastighets-priser
och husens avstånd till Göta kanal, vilket innebär att hushållen upplever att Göta kanal har
ett värde. Resultaten av denna undersökning visar att en del av hushållens betalningsvilja
för Göta kanal uttrycks i deras vilja att betala ett högre pris för fastigheter längs kanalen.

                                                                
23 Antalet strand observationer är 28
24 Antalet s trandnära observationer är 62
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8. Slutdiskussion

Göta kanal är för oss svenskar en mycket välkänd turistattraktion, den har både ett
kulturhistoriskt och samhällsekonomiskt värde. Delar av kanalens värde är svårfångat,
men ett sätt att studera individers värdering av kanalen är att undersöka om de är beredda
att betala mer för ett boende i dess närhet.

Syftet med denna uppsats är just att undersöka huruvida betalningsviljan för avståndet till
Göta kanal avspeglas i fastighetspriserna. Med hjälp av de tre presenterade metod-
ansatserna, den hypotetiska direkta, K/T samt den hedoniska metoden har företeelsen
studerats. Åtminstone utifrån resultaten från två av dessa metoder har vi kunnat konstatera
att betalningsviljan för den icke prissatta nyttigheten Göta kanal avspeglas i
fastighetspriserna.

De tre metoderna skiljer sig åt både vad gäller genomförande och resultat. En av
metoderna, den direkta hypotetiska, avviker tydligare från de övriga. Dess resultat tyder
inte på samma klara tendens som de övriga två metoderna, vilket till viss del kan bero på
att dessa metoder baseras på samma grundmaterial. Enligt den hypotetiskt direkta
metoden existerar det ingen bestämd betalningsvilja för ett boende närmare kanalen,
majoriteten av de tillfrågade hade ingen önskan att bo närmare kanalen än var de gör idag.
Av de som önskade att bo närmare kanalen var det ytterst få som ville betala ett högre
pris för detta boende.

Vi fann resultatet något förvånande, men tror att det till viss del kan bero på att antalet
observationer är så få att generaliserbarheten blir liten samt att undersökningens upplägg
inte var det bästa tänkbara. Om vi istället för intervjuer hade använt oss av enkäter hade
urvalet troligtvis kunnat blivit större och därmed hade fler slutsatser kunnat dragits.
Resultatet påverkades också av att de tillfrågade inte alltid förstod de hypotetiska
situationerna som de ställdes inför, något som den direkta hypotetiska metoden ofta
kritiseras för.

Denna metod anser vi ändå är lämplig vid studier av icke prissatta nyttigheter, men frågan
är om betalningsviljan för Göta kanal kan fångas in genom hypotetiska frågor om
boendemiljö. Vi tror att boendet bestäms av så många andra faktorer och är en unik vara i
den meningen att individer vid hypotetiska frågor baserar sina svar utifrån en mängd andra
överväganden än just avstånd till kanalen. De tillfrågade skulle därmed inte särskilja
avståndsegenskapen från de övriga egenskaper som påverkat deras val av boende.

Vi tror att det kan vara lättare för individer att besvara frågor kring t.ex. betalningsviljan
för bevarandet av utrotningshotade djurarter än frågor av vårt slag, där individerna tar
hänsyn till sådant som att de har rotat sig i ett visst bostadsområde eller har trevliga
grannar mm. Vi upplevde det som att de tillfrågade inte förstod den hypotetiska
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situationen utan vid avgivandet av sitt svar tog med i beräkningen att det skulle innebära
en flytt från sin nuvarande boendemiljö. Det uppstod därför en skillnad mellan syftet med
våra frågor och hur intervjupersonerna uppfattade dem. Vår uppfattning är att denna
metod bäst kommer till sin fulla rätt om det som studeras är något de tillfrågade kan
uppleva som konkret i den meningen att de kan relatera till den hypotetiska situationen,
därför uppmanar vi framtida forskning att ha detta i åtanke.

Vi rekommenderar även den som i framtiden planerar att genomföra en likartad
undersökning att till skillnad från oss använda sig av enkäter vid insamlandet av data.
Dessutom kan underlaget förbättras om forskaren tillfrågar boende i undersöknings-
området i stället för boende som besöker den studerade nyttigheten.

Den andra metoden, K/T, belyser vårt syfte på ett bra sätt eftersom den utgår från ett
observerat marknadsbeteende och studerar de faktiska fastighetspriserna längs kanalen.
Resultaten från denna metodansats visar på att fastighetspriserna överlag är högre ju
närmare kanalen fastigheten är belägen. Vi upplever att tillvägagångssättet är mycket
användbart för vårt specifika syfte, men är till skillnad från den direkta hypotetiska
ansatsen inte någon generell metod för att undersöka betalningsviljan för icke prissatta
nyttigheter - den förutsätter att det som studeras är just nyttighetens inverkan på
fastighetspriserna.

Den största fördelen med denna metod, anser vi, är att den på ett lättförståeligt sätt
beskriver skillnaderna i prisnivåer för fastigheter längs kanalen. K/T- kvoter används ofta
i olika tidningar och hos SCB för att beskriva och jämföra prisnivåer i olika
bostadsområden, vilket medför att våra resultat i viss mån kan användas som
jämförelsematerial till denna typ av undersökningar. Vi upplever också metoden som bra
och okomplicerad eftersom den är mer deskriptiv till sin karaktär än de övriga
metoderna, den ställer inte så höga krav på t.ex. matematisk förståelse samtidigt som den
klart visar en allmän och generell tendens vad gäller avståndets inverkan på
fastighetspriserna.

Att metoden enbart visar en allmän tendens är också en nackdel, vi kan med denna
metodansats inte redovisa någon ”exakt” betalningsvilja för att bo nära Göta kanal. Denna
metodansats begränsas också av att den enbart utgår från köpeskilling och taxeringsvärde.
Vi är väl medvetna om att det finns en mängd andra variabler som kan påverka
fastighetens pris och som K/T- metoden inte tar hänsyn till. Då vårt
undersökningsområde geografiskt är så stort kan det öka vikten av att också ta hänsyn till
specifika områdesvariabler som påverkar priserna. Vi försökte parera problemet genom
att också undersöka K/T- kvoterna i respektive kommun, men då antalet observationer i
vissa fall blev relativt få kunde vi ej analysera dess resultat. Metoden ställer därför
relativt höga krav på antalet observationer.
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K/T- metoden kan också utvecklas genom att statistiskt säkerhetsställa dess resultat med
hjälp av konfidensintervall och hypotesprövningar, men då vi i denna uppsats visste att vi
skulle genomföra regressionsanalyser på samma grundmaterial som användes i K/T-
metoden fann vi det inte nödvändigt att statistisk pröva resultaten två gånger.

Vi upplever att metoden, för vårt specifika syfte, varit mycket användbar. Den har
förutom att visa på prisnivåernas allmänna tendens också fungerat som en deskriptiv
beskrivning av det datamaterial som användes i den hedoniska metoden - den gav oss en
överblick och förståelse för våra observationer.

Utifrån K/T- metodens resultat kunde vi konstatera att de mellersta zonerna i förhållande
till de senare uppvisar lägre K/T- kvoter, vilket vi delvis tror kan bero på att det skapas
”subcentrum” i de undersökta länen. Denna tendens fann vi tankeväckande och skulle
därför finna det mycket intressant om det i framtiden genomfördes en undersökning som
studerade huruvida det i olika län eller kommuner verkligen skapas ”subcentrum” och hur
det i så fall påverkar fastighetspriserna i området.

K/T- metoden och den hedoniska metoden ger likartade resultat, dvs en del av hushållens
betalningsvilja för Göta kanal avspeglas i fastighetspriserna i det undersökta området. Då
de genomförda regressionerna ger bra förklaringsgrader och höga signifikansnivåer är
resultaten ur vår synvinkel mycket tillförlitliga. Det marginella hedoniska priset för Göta
kanal varierar mellan 20 och 47 kronor per meter och den specifikationsform som vi
funnit lämpligast uppvisar ett marginellt hedoniskt pris på 29 kronor.

Vi ställer oss mer tveksamma till huruvida dessa resultat verkligen kan tolkas som
hushållens marginella betalningsvilja, dvs om de uppfyller den hedoniska metodens
jämviktsantaganden. Naturligtvis skulle våra beräkningar av de hedoniska priserna kunna
användas i en studie där efterfrågekurvan för fastigheter längs Göta kanal bestäms, men vi
är osäkra till en sådan undersökning eftersom vi inte kan avgöra om de marginella
hedoniska priserna verkligen avspeglar konsumenternas marginella betalningsvilja. Den
största anledningen till vår tveksamhet är att den studerade marknaden inte fullt ut kan
sägas motsvara en oreglerad marknad.

Fastighetsmarknaden kännetecknas av en mängd statliga regleringar och skatteingrepp
vilket påverkar marknadens funktionssätt. Trots att dessa regleringar i huvudsak inte berör
småhusmarknaden, påverkas den indirekt av exempelvis regleringarna på hyresmarknaden.
Dessa regleringar i kombination med att vi i vår undersökning ej tagit full hänsyn till
skatteeffekterna gör att det är osäkert huruvida resultaten kan tolkas som hushållens
marginella betalningsvilja. Det innebär inte att våra resultat är helt intetsägande utan vi
anser att de är mycket bra, vi kan klart utläsa ett samband mellan fastighetspriser och
avståndet till Göta kanal- Göta kanal har ett värde och det värdet avspeglas bland annat i
fastighetspriserna.
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En fördel med den hedoniska metoden jämfört med de tidigare är att den även ger oss
möjlighet att studera andra variablers, än avståndets, inverkan på fastighetspriserna.
Metoden skapar också utrymme för att t.ex. tolka skillnader mellan fastighetspriser i
olika områden samt att avgöra vilka egenskaper hos fastigheten som påverkar hus-hållens
betalningsvilja för bostaden. De egenskaper som vi funnit bidra till att förklara priset på
fastigheter är de samma som den tidigare forskningen funnit relevanta.

Vi hade önskat att vi även haft möjlighet att låta fler variabler ingå i regressionerna
eftersom vårt undersökningsområde har en så stor geografisk spridning. Exempelvis hade
vi velat ta hänsyn till fastigheternas avstånd till centrum eller storstad, brotts-lighet,
rekreationsmöjligheter mm. Som synes kan denna lista göras hur lång som helst och
frågan är hur pass stor inverkan dessa variabler egentligen har. Ur den ideala synvinkeln
borde hänsyn tas till denna typen av variabler, men rent praktiskt är det en omöjlighet i
vår undersökning - materialet skulle då bli allt för omfattande och ohanterligt.

Som nämndes i början av uppsatsen finns det få undersökningar som studerat en icke
prissatt nyttighet som kan förväntas ge en positiv betalningsvilja. Vi har i denna uppsats
försökt påvisa att det är fullt möjligt att genomföra och vi anser resultatet betydelsefullt,
då det t.ex. kan utgöra beslutsunderlag för nivån på underhåll och investeringar längs
kanalen. I ett vidare perspektiv är det också fullt möjligt att använda denna metod för att
värdera andra typer av nyttigheter med en trolig positiv betalningsvilja.

Vi anser att det sammantagna resultatet av vår undersökning visar på vikten av att
undersöka ett företeelse utifrån olika metodansatser. Om vi t.ex. enbart hade använt oss
av den direkta hypotetiska metoden hade våra slutsatser blivit helt annorlunda än de nu
blir. Med hjälp av de tre olika metoderna har vi skapat en djupare och större förståelse
för värdet av Göta kanal. Vi känner att det trots den direkta hypotetiska metodens resultat
finns ett klart och tillförlitligt samband mellan avståndet till kanalen och
fastighetspriserna.
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Bilaga 1- Undersökningsområde

Bilaga 1  Undersökningsområde

      Källa: Göta Kanal (1999)

Göta kanal sträcker sig från Mem i Östergötland till Sjötorp i Västra Götaland. Vi har i
denna undersökning endast tagit med områden vid den grävda delen av kanalen, dvs
områden vid sjöar ingår ej.



Bilaga 2- Intervjumall

Bilaga 2  Intervjumall

Intervjuunderlag för bruksvärdesundersökning av Göta kanal

Besöksställe__________________________   Datum_______________

Väderförhållanden_______________________    Tidpunkt _____________

Bakgrundsfakta

1. Kön?        Kvinna             Man

2. Hemort-
Hemkommun_________________________________________________

3. I vilket sällskap besöks kanalen? Antal + kategori (familj, etc)
___________________

4. Ålder? _____________år

Aktiviteter vid kanalen

5. Varför är du här idag? Vad är anledningen till ditt besök?

Rekreation (ex minigolf, motion, sevärdheter, promenera) ______
Mat och dryck  ________  Annat   ________  

6. Är kanalen huvudattraktionen eller en positiv
sidoeffekt?___________________________

7. Vad saknas vid kanalen, hur skulle den kunna göras mer attraktiv för
dig?________________________________________________________________
__

Hur ofta?

8. Hur ofta besöks kanalen?

Engångsföreteelse/första gången_______ Enstaka tillfällen (-3ggr/år)______________
Regelbundet__________



Bilaga 2- Intervjumall

9. Besöker du alltid samma ställe vid Göta kanal, eller alterneras olika
kanalplatser?_________________________________________________________
__

10. Om du inte åkt till kanalen idag vad skulle du ha gjort då?(alternativt utflyktsmål)

Hemma_______  Annat utflyktsmål (eventuellt exempel) _______________________

11. Hur mycket tid går åt till dagens kanalbesök (t&r resa + aktivitet)? _____________

A. TILLRESTA

Resekostnader

12a Hur långt har du åkt för att komma till Göta kanal?_________________________
(Om genomresa räkna den sammanlagda omvägen.)

13a På vilket sätt har du tagit dig till kanalen? ________________________________

14a Vad beräknas resan ha kostat? _________________________________________
(tur och retur det intressanta, gör klart vilket som menas)

Betalningsvilja

15a Hur mycket pengar har du spenderat vid dagens besök? (Räkna hushållet som enhet)
Boende___________   Aktiviteter___________   Mat & dryck (inkl. godis & glass)
_________    Annat________________________________________________

16 a Hur mycket skulle du vara villig att betala för att besöka kanalen?(På det ställe man
befinner sig)
10 kr       20kr      30kr    Om mer, ange belopp____________      0 kr________

B. BOFASTA

Betalningsvilja

12b Hur mycket pengar har du spenderat i samband med dagens besök?

Aktiviteter________________ Mat & dryck__________________
Annat______________________________________________________________
___



Bilaga 2- Intervjumall

13b Om kanalen och intilliggande område vore en sluten attraktion, hur mycket skulle du
vara villig att betala i form av en årlig avgift/skatt för att få tillgång till detta? (per
person)_____________________________________________________________
___

14b Skulle du vilja bo närmare Göta Kanal än vad du gör idag?    Ja       Nej     Går ej
15b Om ja, hur mycket skulle du vara beredd att betala för samma boende du har nu men
närmare kanalen?(de kan svara per år eller per månad)

___________________________________________________________________
_

C.  CYKLISTER

Resekostnader

12c Hur långt har du åkt för att komma till Göta Kanal? ________________________

13c På vilket sätt har du tagit dig till kanalen? ________________________________

14c Vad beräknas resan ha kostat? (tur och retur) ______________________________

Betalningsvilja

15c Hur mycket beräknar du att spendera vid kanalen under hela resan?

Cykelpaket_____________ Boende_________________
Hyrcykel__________________

Mat och dryck________________
Annat_____________________________________

16c Skulle du vara beredd att betala en avgift, köpa ett cykelpass, för att få cykla vid
kanalen? (Frågan gäller ej de som köpt cykelpaketet)

Ja                     Nej

17c Om ja, hur mycket skulle du vara beredd att betala för detta
cykelpass?_______________



Bilaga 3a- Beräkningar med FPI och KPI

Bilaga 3a  Beräkningar med FPI och KPI

Östra Mellansverige

ÅR FPI FPI
BAS=1996

KPI KPI
BAS=1996

DEFLATERAT
FPI

BAS=1996

ANVÄNT
INDEXTAL

1996 173 100,00 228 100,00 100,00 100,00
1997 182 105,20 230 100,88 104,29 95,71
1998 197 113,87 229 100,44 113,38 86,62
1999 204 117,92 229 100,44 117,40 82,60
Källa: Egen bearbetning av Statistiska meddelanden (1999)

Till Östra Mellansverige räknas Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och
Västmanlands län. Dessa indextal har använts för fastigheter belägna i den östra delen av
Göta kanal.

Västsverige

ÅR FPI FPI
BAS=1996

KPI KPI
BAS= 1996

DEFLATERAT
FPI

BAS=1996

ANVÄNT
INDEXTAL

1996 188 100,00 228 100,00 100,00 100,00
1997 202 107,45 230 100,88 106,51 93,49
1998 219 116,49 229 100,44 115,98 84,02
1999 226 120,21 229 100,44 119,69 80,31
Källa: Egen bearbetning av Statistiska meddelanden (1999)

Till Västsverige räknas Hallands och Västra Götalands län förutom Stor-Göteborg. Dessa
indextal har använts för fastigheter belägna i den västra delen av Göta kanal.

Fastighetsprisindex för respektive område har först räknats om så att det fått basen 1996,
motsvarande har genomförts med KPI. Därefter har de omräknade FPI deflaterats med
hjälp av det omräknade KPI. Fastighetspriserna i vår undersökning har sedan räknats om
genom ovanstående tabellers sista kolumner.



Bilaga 3b-Zonindelning

Bilaga 3b  Zonindelning

Exempel från Söderköping

 Källa: Egen bearbetning av Ljunquists Ortprissystem

Ovanstående karta är ett exempel på hur zonindelningarna skett, utöver de horisontella
indelningarna som visas ovan har fastigheterna också delas in utifrån deras kommun-
tillhörighet.

Osv

Zon 4

Zon 3

Zon 2
Zon 1

Zon 1
Zon 2

Zon 3

Zon 4

Osv



Bilaga 3c - K/T- kvoter i kommunerna

Bilaga 3c  K/T- kvoter i kommunerna

Östergötland

ZON SÖDERKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING MOTALA
1 1,49

(0,30-1,40)
0,97

(*-0,97)
1,74

(0,47-1,62)
1,23

(0,41-1,23)
2 1,46

(0,51-1,24)
1,17

(0,64-1,24)
1,60

(0,46-1,50)
1,46

(0,32-1,38)
3 1,47

(0,54-1,26)
1,35

(0,20-1,35)
1,35

(0,24-1,36)
1,39

(0,17-1,41)
4 1,41

(0,49-1,30)
1,34

(0,25-1,40)
1,37

(0,22-1,38)
1,38

(0,29-1,33)
5 1,29

(0,30-1,25)
2,22

(*-2,22)
1,29

(0,23-1,20)
1,41

(0,27-1,38)
6 1,22

(0,34-1,31)
inga obs.

(*-*)
1,32

(0,31-1,23)
1,36

(0,30-1,34)
7 1,32

(0,31-1,28)
1,86

(*-1,86)
1,19

(0,19-1,16)
1,33

(0,29-1,27)
8 1,30

(0,34-1,28)
inga obs.

(*-*)
1,46

(0,09-1,42)
1,34

(0,27-1,30)
9 1,33

(0,20-1,28)
1,21

(*-1,21)
1,01

(*-1,01)
1,40

(0,30-1,40)

Genomsnitt för
hela området

1,37 1,12 1,37 1,37

Antal
observationer

200 21 209 612

Källa: Egen bearbetning av datamaterial
Tabellen visar medelvärde samt standardavvikelse och median inom parentes (standardavvikelse- median).
* saknar värde



Bilaga 3c - K/T- kvoter i kommunerna

Västra Götaland

ZON KARLSBORG TÖREBODA MARIESTAD
1 inga obs.

(*-*)
1,60

(0,30-1,66)
1,99

(0,87-1,90)
2 1,64

(0,36-1,52)
1,32

(0,35-1,35)
1,04

(0,12-0,97)
3 1,26

(0,38-1,24)
1,41

(0,39-1,30)
1,23

(0,27-1,18)
4 1,34

(0,13-1,36)
1,41

(0,39-1,28)
1,15

(0,41-1,17)
5 1,28

(0,39-1,31)
1,20

(0,46-1,13)
1,32

(0,35-1,14)
6 1,34

(0,31-1,38)
1,26

(0,33-1,34)
1,71

(0,55-1,60)
7 1,21

(0,19-1,25)
1,01

(0,03-1,01)
1,14

(0,13-1,10)
8 1,12

(0,27-1,14)
1,48

(0,20-1,52)
1,28

(*-1,28)

9 1,18
(0,31-1,19)

1,68
(0,30-1,73)

1,75
(*-1,75)

 Genomsnitt för hela
området

1,30 1,37 1,40

Antal observationer 84 117 71
Källa: Egen bearbetning av datamaterial
Tabellen visar medelvärde samt standardavvikelse och median inom parentes (standardavvikelse- median).
* saknar värde



Bilaga 3d - Antal observationer per zon

Bilaga 3d  Antal observationer per zon

Samtliga observationer samt antal observationer per län

ZON HELA
URVALET

ÖSTER-
GÖTLAND

VÄSTRA
GÖTALAND

1 46 32 14
2 79 57 22
3 135 88 47
4 179 145 34
5 241 182 59
6 242 206 36
7 214 195 19
8 101 73 28
9 77 64 13

Totalt 1 314 1 042 272
                                    Källa: Egen bearbetning av datamaterial

Antal observationer per kommun

ZON SÖDER-
KÖPING

NORR-
KÖPING

LIN-
KÖPING

MOTALA KARLS-
BORG

TÖRE-
BODA

MARIE-
STAD

1 7 1 12 12 - 8 6
2 19 4 18 16 3 16 3
3 10 9 45 24 11 26 10
4 28 4 46 67 6 15 13
5 22 1 31 128 9 27 23
6 31 - 38 137 15 14 7
7 44 1 13 137 10 2 7
8 27 - 5 41 22 5 1
9 12 1 1 50 8 4 1

Totalt 200 21 209 612 84 117 71
Källa: Egen bearbetning av datamaterial



Bilaga 4a -Dummyvariablernas kategorisering

Bilaga 4a  Dummyvariablernas kategorisering

Länstillhörighet

DUMMY ÖSTERGÖTLAND VÄSTERGÖTLAND
Västgötadummy 0 1

                         Källa: Egen

Kommuntillhörighet

DUMMY SÖDER-
KÖPING

NORR-
KÖPING

LIN-
KÖPING

MOTALA KARLS-
BORG

TÖRE-
BODA

MARIE
-STAD

Norrköpings-
dummy

0 1 0 0 0 0 0

Linköpings-
dummy

0 0 1 0 0 0 0

Motala-
dummy

0 0 0 1 0 0 0

Karlsborgs-
dummy

0 0 0 0 1 0 0

Töreboda-
dummy

0 0 0 0 0 1 0

Mariestads-
dummy

0 0 0 0 0 0 1

Källa: Egen



Bilaga 4b -Residualplottar

Bilaga 4b  Residualplottar

Linjär grundmodell

Scatterplot

Dependent Variable: PRIS

Regression Standardized Predicted Value
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Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

Invers semiloglinjär grundmodell

Scatterplot

Dependent Variable: PRIS

Regression Standardized Predicted Value
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Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial



Bilaga 4b -Residualplottar

Semilog-linjär grundmodell

Scatterplot

Dependent Variable: LNPRIS

Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2-3-4

R
eg

re
ss

io
n 

S
tu

de
nt

iz
ed

 R
es

id
ua

l
6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

Loglinjär grundmodell

Scatterplot

Dependent Variable: LNPRIS

Regression Standardized Predicted Value
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Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial



Bilaga 4c -Korrelationsmatriser

Bilaga 4c  Korrelationsmatriser

Linjär grundmodell

(DW-värde: 1,879)
VIF PRIS    AV-

STÅND
STANDARD-

POÄNG
TOMT-
AREAL

YTA STRAND STRAND-
NÄRA

Pris 1,000 0,010 0,497 -0,042 0,418 0,052 0,050
Avstånd 1,274 0,010 1,000 0,063 0,035 0,020 -0,039 -0,098
Standard-
poäng

1,291 0,497 0,063 1,000 0,003 0,372 0,014 0,064

Tomtareal 1,094 -0,042 0,035 0,003 1,000 0,102 0,000 0,006
Yta 1,194 0,418 0,020 0,372 0,102 1,000 0,036 0,047
Strand 1,027 0,052 -0,039 0,014 0,000 0,036 1,000 -0,033
Strandnära 1,039 0,050 -0,098 0,064 0,006 0,047 -0,033 1,000
Norrköping 1,119 -0,012 -0,117 -0,010 0,021 -0,012 -0,019 0,000
Linköping 1,830 0,273 -0,239 0,016 -0,027 -0,033 -0,050 -0,018
Motala 2,370 -0,004 0,251 0,055 -0,077 0,087 0,126 0,064
Karlsborg 1,383 -0,242 0,104 0,030 0,002 0,044 -0,039 0,060
Töreboda 1,567 -0,253 -0,183 -0,072 0,136 -0,051 -0,047 -0,020
Mariestad 1,358 -0,236 -0,110 -0,071 0,082 -0,049 -0,011 -0,005
Ålder 1,278 -0,438 -0,176 -0,286 0,185 -0,018 0,011 0,062
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

NORR-
KÖPING

LIN-
KÖPING

MOTALA KARLS-
BORG

TÖRE-
BODA

MARIE-
STAD

ÅLDER

Pris -0,012 0,273 -0,004 -0,242 -0,253 -0,236 -0,438
Avstånd -0,117 -0,239 0,251 0,104 -0,183 -0,11, -0,176
Standard-
poäng

-0,010 0,016 0,055 0,030 -0,072 -0,071 -0,286

Tomtareal 0,021 -0,027 -0,077 0,002 0,136 0,082 0,185
Yta -0,012 -0,033 0,087 0,044 -0,051 -0,049 -0,018
Strand -0,019 -0,050 0,126 -0,039 -0,047 -0,011 0,011
Strandnära 0,000 -0,018 0,064 0,060 -0,020 -0,005 0,062
Norrköping 1,000 -0,056 -0,121 -0,033 -0,040 -0,03, 0,030
Linköping -0,056 1,000 -0,409 -0,113 -0,136 -0,103 -0,123
Motala -0,121 -0,409 1,000 -0,246 -0,296 -0,223 0,110
Karlsborg -0,033 -0,113 -0,246 1,000 -0,082 -0,062 0,017
Töreboda -0,040 -0,136 -0,296 -0,082 1,000 -0,074 0,073
Mariestad -0,030 -0,103 -0,223 -0,062 -0,074 1,000 0,124
Ålder 0,030 -0,123 0,110 0,017 0,073 0,124 1,000
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial



Bilaga 4c -Korrelationsmatriser

Semilog-linjär grundmodell

(DW-värde: 1,981)
VIF PRIS AV-

STÅND
STANDARD-

POÄNG
TOMT-
AREAL

YTA STRAND STRAND-
NÄRA

Pris 1,000 0,027 0,508 -0,056 0,409 0,056 0,037
Avstånd 1,274 0,027 1,000 0,063 0,035 0,020 -0,039 -0,098
Standard-
poäng

1,291 0,508 0,063 1,000 0,003 0,372 0,014 0,064

Tomtareal 1,094 -0,056 0,035 0,003 1,000 0,102 0,000 0,006
Yta 1,194 0,409 0,020 0,372 0,102 1,000 0,036 0,047
Strand 1,027 0,056 -0,039 0,014 0,000 0,036 1,000 -0,033
Standnära 1,039 0,037 -0,098 0,064 0,006 0,047 -0,033 1,000
Norrköping 1,119 -0,010 -0,117 -0,010 0,021 -0,012 -0,019 0,000
Linköping 1,830 0,248 -0,239 0,016 -0,027 -0,033 -0,050 -0,018
Motala 2,370 0,052 0,251 0,055 -0,077 0,087 0,126 0,064
Karlsborg 1,383 -0,262 0,104 0,030 0,002 0,044 -0,039 0,060
Töreboda 1,567 -0,276 -0,183 -0,072 0,136 -0,051 -0,047 -0,020
Mariestad 1,358 -0,265 -0,110 -0,071 0,082 -0,049 -0,011 -0,005
Ålder 1,278 -0,458 -0,176 -0,286 0,185 -0,018 0,011 0,062
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

NORR-
KÖPING

LIN-
KÖPING

MOTALA KARLS-
BORG

TÖRE-
BODA

MARIE-
STAD

ÅLDER

Pris -0,010 0,248 0,052 -0,262 -0,276 -0,265 -0,458
Avstånd -0,117 -0,239 0,251 0,104 -0,183 -0,110 -0,176
Standard-
poäng

-0,010 0,016 0,055 0,030 -0,072 -0,071 -0,286

Tomtareal 0,021 -0,027 -0,077 0,002 0,136 0,082 0,185
Yta -0,012 -0,033 0,087 0,044 -0,051 -0,049 -0,018
Strand -0,019 -0,050 0,126 -0,039 -0,047 -0,011 0,011
Standnära 0,000 -0,018 0,064 0,060 -0,020 -0,005 0,062
Norrköping 1,000 -0,056 -0,121 -0,033 -0,040 -0,030 0,030
Linköping -0,056 1,000 -0,409 -0,113 -0,136 -0,103 -0,123
Motala -0,121 -0,409 1,000 -0,246 -0,296 -0,223 0,110
Karlsborg -0,033 -0,113 -0,246 1,000 -0,082 -0,062 0,017
Töreboda -0,040 -0,136 -0,296 -0,082 1,000 -0,074 0,073
Mariestad -0,030 -0,103 -0,223 -0,062 -0,074 1,000 0,124
Ålder 0,030 -0,123 0,110 0,017 0,073 0,124 1,000
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial
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Invers semilog-linjär grundmodell

(DW-värde: 1,847)
VIF PRIS AV-

STÅND
STANDARD-

POÄNG
TOMT-
AREAL

YTA STRAND STRAND-
NÄRA

Pris 1,000 -0,025 0,488 -0,106 0,438 0,052 0,050
Avstånd 1,280 -0,025 1,000 0,041 0,004 0,054 -0,056 -0,133
Standard-
poäng

1,346 0,488 0,041 1,000 -0,056 0,405 0,018 0,055

Tomtareal 1,448 -0,106 0,004 -0,056 1,000 0,142 0,023 0,056
Yta 1,256 0,438 0,054 0,405 0,142 1,000 0,027 0,050
Strand 1,037 0,052 -0,056 0,018 0,023 0,027 1,000 -0,033
Strandnära 1,054 0,050 -0,133 0,055 0,056 0,050 -0,033 1,000
Norrköping 1,136 -0,012 -0,139 -0,007 0,065 -0,015 -0,019 0,000
Linköping 1,808 0,273 -0,211 0,019 -0,065 -0,026 -0,050 -0,018
Motala 2,399 -0,004 0,275 0,054 -0,097 0,084 0,126 0,064
Karlsborg 1,395 -0,242 0,083 0,030 0,084 0,041 -0,039 0,060
Töreboda 1,616 -0,253 -0,204 -0,067 0,177 -0,064 -0,047 -0,020
Mariestad 1,405 -0,236 -0,096 -0,077 0,201 -0,057 -0,011 -0,005
Ålder 1,507 -0,455 -0,111 -0,303 0,438 -0,035 -0,005 0,058
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

NORR-
KÖPING

LIN-
KÖPING

MOTALA KARLS-
BORG

TÖRE-
BODA

MARIE-
STAD

ÅLDER

Pris -0,012 0,273 -0,004 -0,242 -0,253 -0,236 -0,455
Avstånd -0,139 -0,211 0,275 0,083 -0,204 -0,096 -0,111
Standard-
poäng

-0,007 0,019 0,054 0,030 -0,067 -0,077 -0,303

Tomtareal 0,065 -0,065 -0,097 0,084 0,177 0,201 0,438
Yta -0,015 -0,026 0,084 0,041 -0,064 -0,057 -0,035
Strand -0,019 -0,050 0,126 -0,039 -0,047 -0,011 -0,005
Strandnära 0,000 -0,018 0,064 0,060 -0,020 -0,005 0,058
Norrköping 1,000 -0,056 -0,121 -0,033 -0,040 -0,030 0,026
Linköping -0,056 1,000 -0,409 -0,113 -0,136 -0,103 -0,119
Motala -0,121 -0,409 1,000 -0,246 -0,296 -0,223 0,122
Karlsborg -0,033 -0,113 -0,246 1,000 -0,082 -0,062 0,019
Töreboda -0,040 -0,136 -0,296 -0,082 1,000 -0,074 0,063
Mariestad -0,030 -0,103 -0,223 -0,062 -0,074 1,000 0,121
Ålder 0,026 -0,119 0,122 0,019 0,063 0,121 1,000
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial



Bilaga 4c -Korrelationsmatriser

Loglinjär grundmodell

(DW-värde:1,947)
VIF PRIS AV-

STÅND
STANDARD-

POÄNG
TOMT-
AREAL

YTA STRAND STRAND-
NÄRA

Pris 1,000 0,007 0,524 -0,153 0,455 0,056 0,037
Avstånd 1,280 0,007 1,000 0,041 0,004 0,054 -0,056 -0,133
Standard-
poäng

1,346 0,524 0,041 1,000 -0,056 0,405 0,018 0,055

Tomtareal 1,448 -0,153 0,004 -0,056 1,000 0,142 0,023 0,056
Yta 1,256 0,455 0,054 0,405 0,142 1,000 0,027 0,050
Strand 1,037 0,056 -0,056 0,018 0,023 0,027 1,000 -0,033
Strandnära 1,054 0,037 -0,133 0,055 0,056 0,050 -0,033 1,000
Norrköping 1,136 -0,010 -0,139 -0,007 0,065 -0,015 -0,019 0,000
Linköping 1,808 0,248 -0,211 0,019 -0,065 -0,026 -0,050 -0,018
Motala 2,399 0,052 0,275 0,054 -0,097 0,084 0,126 0,064
Karlsborg 1,395 -0,262 0,083 0,030 0,084 0,041 -0,039 0,060
Töreboda 1,616 -0,276 -0,204 -0,067 0,177 -0,064 -0,047 -0,020
Mariestad 1,405 -0,265 -0,096 -0,077 0,201 -0,057 -0,011 -0,005
Ålder 1,507 -0,455 -0,111 -0,303 0,438 -0,035 -0,005 0,058
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial

NORR-
KÖPING

LIN-
KÖPING

MOTALA KARLS-
BORG

TÖRE-
BODA

MARIE-
STAD

ÅLDER

Pris -0,010 0,248 0,052 -0,262 -0,276 -0,265 -0,455
Avstånd -0,139 -0,211 0,275 0,083 -0,204 -0,096 -0,111
Standard-
poäng

-0,007 0,019 0,054 0,030 -0,067 -0,077 -0,303

Tomtareal 0,065 -0,065 -0,097 0,084 0,177 0,201 0,438
Yta -0,015 -0,026 0,084 0,041 -0,064 -0,057 -0,035
Strand -0,019 -0,050 0,126 -0,039 -0,047 -0,011 -0,005
Strandnära 0,000 -0,018 0,064 0,060 -0,020 -0,005 0,058
Norrköping 1,000 -0,056 -0,121 -0,033 -0,040 -0,030 0,026
Linköping -0,056 1,000 -0,409 -0,113 -0,136 -0,103 -0,119
Motala -0,121 -0,409 1,000 -0,246 -0,296 -0,223 0,122
Karlsborg -0,033 -0,113 -0,246 1,000 -0,082 -0,062 0,019
Töreboda -0,040 -0,136 -0,296 -0,082 1,000 -0,074 0,063
Mariestad -0,030 -0,103 -0,223 -0,062 -0,074 1,000 0,121
Ålder 0,026 -0,119 0,122 0,019 0,063 0,121 1,000
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial



Bilaga 4d- Den loglinjära modellens kommunregressioner

Bilaga 4d  Den loglinjära modellens kommunregressioner

Östergötland

R2 ADJ

LOGLINJÄR
SÖDERKÖPING

0,412

LOGLINJÄR
NORRKÖPING

0,727

LOGLINJÄR
LINKÖPING

0,613

LOGLINJÄR
MOTALA

0,643

Avstånd -0,042
(-2,14)

- -0,117
(-5,88)

-

Standardpoäng 0,53
(6,89)

- 0,712
(7,303)

0,563
(11,17)

Tomtareal - - 0,096
(3,49)

0,07
(4,09)

Yta 0,249
(4,07)

0,816
(5,79)

0,287
(5,17)

0,468
(16,01)

Ålder 0,086
(-3,08)

- -0,236
(-6,74)

-0,272
(-14,56)

Strand 0,579
(2,44)

- - -

Strandnära - -0,83
(-3,15)

- 0,076
(2,02)

Antal observationer 193 21 206 611
T- tabell 1,96 2,08 1,96 1,96
Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial



Bilaga 4d- Den loglinjära modellens kommunregressioner

Västra Götaland

R2 ADJ

LOGLINJÄR
KARLSBORG

0,518

LOGLINJÄR
TÖREBODA

0,668

LOGLINJÄR
MARIESTAD

0,563

Avstånd - -0,049
(-1,89)*

-0,125
(-2,74)

Standardpoäng 0,613
(3,05)

0,847
(5,36)

0,873
(6,35)

Tomtareal 0,21
(2,22)

0,109
(2,47)

0,239
(3,19)

Yta 0,338
(3,09)

0,435
(5,32)

0,256
(2,54)

Ålder -0,372
(-5,53)

-0,384
(-6,57)

-0,257
(-2,64)

Strand - - 1,29
(4,36)

Strandnära 0,324
(2,76)

- 0,419
(2,407)

Antal
observationer

83 117 69

T- tabell 2,00 1,98 2,00
                      Källa: Egen bearbetning av regressionsmaterial
                     *signifikant på 90 procents nivå



Individer kan subjektivt värdera nyttigheter och genom att fördela vår
inkomst på olika nyttigheter uttrycks våra värderingar. Om vi
upplever att en nyttighet eller en vara är värd sitt pris kommer vi att
köpa den, men hur värderar vi de nyttigheter som inte är prissatta?
Det finns en mängd varor och nyttigheter i samhället som inte har ett
klart uttalat marknadspris men som ändå har ett värde, värdet eller
betalningsviljan för dessa kan inte studeras på samma sätt som de
varor som existerar på en ”vanlig” marknad utan kräver implicita
tillvägagångssätt. Syftet med denna uppsats är, att med hjälp av olika
metodansatser, undersöka om betalningsviljan för en icke prissatt
nyttighet avspeglas i fastighetspriser. Den icke prissatta nyttighet som
vi i denna uppsats valt att studera är Göta kanal.
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Denna rapport har producerats inom ramen för Living Waterways (1998–2000) som är ett
EU-projekt inom TERRA-programmet.
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