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 Abstract

This study concentrates on the usage of property rateable values in an
analysis of the central parts of Umeå. The purpose of the study has
been to localise certain spatial patterns in the rateable values and howe-
ver the dispersion of levels of value can bee linked with the distance to
the central point. The hypothetical presumptions has been suggesting
that the central point most likely ought to be localised in the central
part of the area. Based on William Alonso´s bid-rent curve, the analyse
of Umeå should not indicate on a complete linear relation between
value and distance from the central point, but the nearness to this
point should influence on the pattern. The pattern should demon-
strate higher values in the central and east parts due to a business
district in the centre and a university-hospital area in the eastern parts.

The result of the analyse is partly corresponding to the hypothesis.
The rateable values show their highest levels in the central part of
Umeå, where also the central point is localised. The assumption that
the eastern part of the area should be higher assessed than the western
part corresponds with a light overstatement. The type of usage of the
property has proved to be of importance for the size of the value. It is
though clear that the bid-rent relationship don’t act freely in a free mar-
ket situation. The Swedish planning tradition forms a strong funda-
ment of control and leadership acting in the benefit of everyone. This
results in a complex relationship where the market and the community
works side by side and both influence one another.

Keywords:
Property rateable value, bid-rent curve, central point, exchange value,
utility value, nearness, urban planning, Umeå
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 1. Inledning

Staden kan beskrivas som en skapad miljö som med sin organisation
och struktur ska ge service till dess invånare. Detta är naturligtvis inte
allt, att ge staden dess sanna definition är svårt. Staden är likväl en
upplevelse, en koncentration av mänsklig verksamhet och ett teoretiskt
begrepp. Vi kan studera staden på många olika sätt och utifrån till
synes oändliga vinklar och perspektiv.

Staden är en föränderlig skapelse, olika epoker, faser och trender av-
löser varandra som en spegling av samhällets utveckling. Samtidigt är
staden en permanent struktur av fysisk form där varje tidsepok lämnar
sina spår. Stadens syfte att tjäna som en funktion för människor kan
bland annat ses i en centrering av verksamheter till en plats. Det kan
vara t.ex. marknadsplatsen, kyrkan, regementet, hamnen. Staden ska-
par en mötesplats för människor att utbyta varor och tjänster med var-
andra. Under industrialiseringen förändrades stadens roll och dess
skepnad liksom på det sätt transportrevolutionen och det tjänstebeto-
nade samhället förändrat stadsbilden till vad den innebär idag. Princi-
pen om att staden är den plats där nyttorna samlas för att interagera
med minsta möjliga friktion i tid och rum, återkommer dock.

Att koncentrera innebär möjligheten att underlätta och effektivisera
möten och utbyten genom en princip som bygger på närhet. Närhets-
aspekten är därför central för tätbebyggda områden och bygger på att
närheten till en funktion eller en tjänst värderas så högt att den kan mä-
tas i reella värden. Närheten i sig kan värderas genom att mark och per-
manent fysisk struktur får ett pris. I början av 1900-talet drog Richard
M Hurd slutsatsen att markvärden är beroende på närhetsprincipen:

”Since value depends on economic rent, and rent on location, and
location on convenience, and convenience on nearness, we may
eliminate the intermediate steps and say that value depends on
nearness.” (Hurd i Alonso, 1964; s.6).

Vi kan av resonemanget dra slutsatsen att närheten utgör en attrak-
tivitet genom tidsbesparingar och även kapitalbesparingar när transpor-
terna minskas. Det är också detta som står i fokus för det värde som
marken får menar Hurd. Avståndet i sig, är bara en beskrivande faktor
till denna situation. Här får närheten en rent ekonomisk betydelse i
sammanhanget.

Det värderingssystem som ska återspegla den svenska marknadssitu-
ationen i stadsrummet är fastighetstaxeringsvärdet. Fastighetstaxerings-
värdet ska uppgå till 75% av marknadsvärdet varför det också bör
kunna ge oss en rättvis bild över vad specifika markområden är värda på
marknaden. Men vad får vi egentligen för information av den aktuella
marknadssituationen? Marknadssituationen anger vad vi är beredda att
betala för en viss position, den som bjuder högst vinner. Därav bör det
1. Inledning 9



också finnas ett visst samband mellan taxeringsvärde och attraktivitet
kopplat till rummet.

Denna uppsats inriktar sig på hur taxeringsvärden kan användas vid
en analys av centrala Umeå. Eftersom taxeringsvärden ger information
om rådande marknadsvärden knutna till en specifik position kan områ-
den avläsas efter dess slagkraft på marknaden. Vilka mönster ger aktu-
ella taxeringsvärden och vilka slutsatser kan dras av resultatet i relation
till centralitets- och närhetsprinciper. Genom att utvärdera och analy-
sera formella värderingsprinciper av stadens rum, hur kan det vara till
nytta vid planeringen av staden för framtiden. Detta kan t.ex. ske ge-
nom att identifiera områden som kan lämpa sig för exploatering men
också att identifiera barriärer som hindrar naturlig tillgänglighet och
som ger utslag i taxeringsvärden och påverkar stadens utseende.

En ytterligare aspekt är huruvida planeringen av staden påverkar
fastighetstaxeringsvärden och hur planerande instanser berörs av taxe-
ringsvärdenas utslag. För att kunna utföra en rumslig analys av taxe-
ringsvärden är det viktigt att förstå de fundament som påverkar värde-
nas utveckling, det innebär också i form av den planerande parten.

 1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att använda fastighetstaxeringsvärden för
taxeringsåret 2000 i en rumslig analys av centrala Umeå.

Följande frågeställningar blir därför av intresse:
+ Vilka rumsliga mönster ger fastighetstaxeringsvärdena i centrala

Umeå?
+ Är närheten till centralpunkten avgörande för taxeringsvärdenas

nivå?
+ Överensstämmer det empiriska resultatet med ekonomiska teorier

på urban markanvändning? Finns det ett linjärt samband mellan
taxeringsvärdets nivå och avståndet från centralpunkten?

+ Kan vi tyda barriäreffekter i stadslandskapet?
+ Vad kan sägas om taxeringsvärdets möjlighet att indikera attraktivi-

tet?
+ Vilka samband kan vi tyda mellan den kommunala planeringen och

fastighetstaxeringsvärdenas spridningsmönster?

 1.3 Hypoteser

Urban markanvändningsteori ger antaganden och teser om hur staden
värderas bland annat genom den modell som beskriver betalningsviljan
för en plats, en s.k. bid-rent kurva. Denna modell beskriver hur sta-
dens värde är sammanlänkat till platser i stadens rum, det vill säga det
linjära samband som finns mellan värde och distans där värdet avtar
med avståndet från centralpunkten. (För teoretisk förklaring, se föl-
jande redovisning av teori) Om dessa antaganden översätts till situatio-
nen i Umeå, bör sannolikt följande hypoteser vara rimliga:
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1. Centralpunkten med det högsta värdet finns i det centrala delområ-
det av Umeå (Centrum).

2. Taxeringsvärden i centralpunktens närområde bör vara höga för att
sedan avta med avståndet från området, dock inte i ett linjärt sam-
band fullt ut på grund av yttre påverkan från t.ex. universitet utan-
för området.

3. Centrala Umeås uppdelning med vertikala gränsdragningar bestå-
ende av E4/E12 i väst och Östra kyrkogatan i öst bör ge upphov till
barriäreffekter utöver redan existerande begränsningar i form av
älven och järnvägen. Dessa två barriärer bör ge utslag i värdemönst-
ret, antagande att taxeringsvärdenas nivåer faller direkt bortom
dessa gränser.

4. Det faktum att Öst på stan är geografiskt närmare beläget sjukhus
och universitetsområde, två viktiga arbetsplatser och aktivitetsområ-
den, bör ge generellt högre värden i delområdet Öst på stan än
befintliga värden i Väst på stan.

 1.4 Metod

Samhällsvetenskaplig undersökning och forskning kan ske med olika
inriktning, frågor och problem kan angripas på olika sätt. Två metodo-
logiska angreppssätt som man vanligen skiljer på är kvalitativ och
kvantitativ metod, så kallad mjukdata och hårddata. Ingen av de båda
metoderna kan beskrivas som bättre än den andra utan valet bottnar i
vad som ska studeras och på vilket sätt. I många fall är en kombination
av de båda metoderna det bästa konceptet. Förenklat kan man säga att
kvalitativ metod innebär ett nära förhållande och förståelse till det som
ska studeras. Det kan vara att bryta ut en enhet ur sitt sammanhang för
att se den konkreta verkligheten, inte för att skapa en grund för genera-
lisering men för en djupare förståelse som sedan får stå till grund för
helheten.
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Figur 1 Diagram visande taxeringsvärdernas hypotetiska utveckling i centrala Umeå där -300
motsvarar E4/E12 och 500 motsvarar Östra kyrkogatan. (Jfr. Figur 2 och 3).
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Kvantitativ metod avser det mätbara ur en objektiv och neutral syn-
vinkel. Det ska finnas en distans mellan observatör och studieobjekt.
Upplägget av undersökningen är bestämt av en teoretisk grund och frå-
gorna som ställs till materialet måste vara identiska för att jämförelser
och generaliseringar ska kunna genomföras. (Holme & Solvang, 1997
och Repstad, 1987).

Denna uppsats har till viss del ett metodologiskt syfte i möjlighe-
terna med användandet av ett GIS och bygger på en kombinerad ansats
där både kvalitativ och kvantitativ metod har inkluderats.

 1.4.1 Litteratur

Litteraturen som använts i arbetet är både av övergripande- och teore-
tisk karaktär. Den övergripande litteraturen består till exempel av Sta-
dens renässans av Jerker Söderlind, en källa som kan ses ett inlägg i sam-
hällsdebatten och om stadsbyggandet för framtiden. Olof Lindberg har
studerat Umeå utifrån inkomstförhållande, ett bra exempel på tidigare
studie även ur en jämförande aspekt. En grundläggande källa är Plane-
ringens grunder av Jan Nyström som beskriver svensk planeringstradi-
tion och som använts i hela arbetet. Jag vill också nämna Kevin
Lynch:s samlade verk i City sense and city design av Banjeree och Sout-
hworth som har varit en inspirationskälla till hela arbetet.

Det aktuella ämnet bygger till stor del på urban markanvändnings-
teori och antaganden om värdering av tätbebyggda områden, så kallad
Urban land-use theory och land-rent theory. Använd litteratur har en
åldersmässig spridning från 1930-talet till nutida material. Den största
delen av litteraturen kan beskrivas som sekundära källor, där de tidiga
teorierna finns refererade och sammanfattade. Ray M. Northams Ur-
ban geography och Location in space av Peter Dicken och Peter Lloyd är
två exempel av sammanfattande litteratur som tar fram de mest omta-
lade teorierna och dess upphovsmän. William Alonsos resonemang
kring markvärden, verksamhet och avstånd har varit centralt i detta ar-
bete likaså hans modell över bid-rent relationen. Alonso har använts
både som andrahands- och ursprungskälla, i första hand hans bok Loca-
tion and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent från 1964
men han finns även omnämnd och sammanfattad i större delen av den
övriga litteraturen. Eric Clarks avhandling som behandlar the rent gap
applicerat på Malmö har fungerat som teoretisk källa men också exem-
plifierande över hur teori och empiri kan kopplas samman. David Har-
vey kritiserar det statiska tänkandet i markanvändningsteorierna i
Marxistisk inriktning och resonerar kring bruksvärde och bytesvärde i
sin Social justice and the city. Denna källa har använts som motpol till
det klassiska resonemanget om nyttomaximering.

Information om svenska regler och lagar kopplade till fastighetstax-
ering kommer från skattemyndigheten i boken Författningar om fastig-
hetstaxering. Det har också varit aktuellt att använda litteratur som be-
handlar den svenska planeringsprocessen och svensk tradition inom
området, eftersom den största delen av källmaterialet inriktar sig på den
amerikanska marknaden och efter dess regelverk. För detta har Thomas
12



Kalbro och Hans Mattssons bok Urban land and property markets in
Sweden och den tidigare nämnda, Planeringens grunder använts.

Den lokala situationen i Umeå beskrivs genom direktiv från Öpl-98,
Umeås översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen över centrala
Umeå. Fakta om Umeås historia har hämtats från Birger Steckzéns bok
Umeå stads historia 1588–1888 samt ur tidskriften Västerbottens speci-
alupplaga (2.87) om Umeå stad efter branden 1888.

 1.4.2 Datainsamling

Information om fastigheter och taxeringsvärden är offentlig handling
och uppgifterna är därför tillgängliga för alla medborgare. Databaser
öppna för allmänheten finns bland annat vid lantmäteriets kontor,
lokala skattemyndigheter eller hos den egna kommunen.

I detta fall har fastighetsuppgifter om det geografiska området cen-
trala Umeå inhämtats från stadsbyggnadskontoret i Umeå kommun.
En databas över aktuella fastigheter med egenskaper som identifika-
tionskod, typkod, taxeringsår, byggnadsvärde, taxeringsvärde har ska-
pats. För att länka data med kartmaterial har det lokala koordinatsyste-
met använts. Databasen har skapats i samarbete med stadsbyggnads-
kontoret vid Umeå kommun genom ansvarige GIS-samordnare, Chris-
tophe Poncin. Databasen har konstruerats genom att olika tabeller i
Umeå kommuns interna fastighetsdatasystem FINESS slagits samman
till en slutlig tabell som korrigerats och bearbetats. FINESS bygger på
data som kommer från Lantmäteriets system, FDS.

Råmaterialet har bearbetats för att lättare kunna hanteras i själva
analysen. Aktuella bearbetningar består av uträkningar och samman-
slagningar av olika slag i syfte att skapa ett så enhetligt grundmaterial
som möjligt. För att kunna ge en klarare bild av spridningsmönster så
har värdena grupperats kvarter för kvarter. Fastigheternas verksamhets-
typ har grupperats för att ge en allmän bild av markanvändning och
verksamhetsspridning. Sammanslagningar och andra typer av föränd-
ringar i grundmaterialet innebär alltid en yttre påverkan som också
kommer att förändra slutresultatets utseende. Kvaliteten på resultatet,
output, kan därför inte bli bättre än kvaliteten på den rådata, input,
som har använts. Den data som används är därför avgörande för hur ta-
lande resultatet kan bli.

Sambandsundersökningar av det sammanställda grundmaterialet i
form av korrelationsanalys och linjär regressionsanalys är en del av ana-
lysen. Resultatet av dessa sambandsundersökningar bifogas i tabellform
som bilagor.

 1.4.3 Geografiska informationssystem

Geografiska informationssystem (GIS) är ett databaserat system för
insamling, lagring, bearbetning, analys och redovisning av geografisk
information. Geografiska data har en rumslig anknytning i form av
bestämda koordinater. Ett GIS gör det även möjligt att använda övrig
1. Inledning 13



information utöver den geometriska, så kallad attributdata samt att
koppla denna till geografiskt bestämda platser. Stora mängder av attri-
butdata som i denna uppsats utgörs av taxeringsuppgifter, typkoder
etc. ger goda möjligheter till bearbetning och analys. Att presentera
data i ett GIS har sina främsta fördelar i att resultatet blir visuellt känn-
bart genom själva kartframställningen. Kartformen underlättar och
förenklar dessutom vid analysen av rumsliga mönster, klustreringar och
koncentrationer. Den GIS-programvara som använts i denna uppsats
är Arc View. (Mitchell, 1999).

Analysen av taxeringsvärden i centrala Umeå beskrivs i dels rent de-
skriptiva kartor för att visuellt förklara mönster, dels rena värden, så kal-
lade koropletkartor. För att demonstrera hierarkiska mönster i taxe-
ringsvärden och markvärden samt genom att koppla empiri till aktuella
teoretiska och hypotetiska antaganden så har bid-rent kurvor för värden
beroende på geografisk lokalisering konstruerats. Avståndsberäkningar
för dessa diagram är sammanställda genom buffertkonstruktioner för
att koppla specifik distans till direkta värden. Varje ring har ett avstånd
på 100 meter från föregående (se karta 1.). Att avståndet bestämts till
100 meter beror på att denna distans fungerar bra med kvarterens na-
turliga storlek och är en lagom distans för att täcka hela området till-
räckligt detaljerat. Med hjälp av fastighetsinformationen kan taxerings-
värdet per kvadratmeter för varje distansring bestämmas och kopplas
till en diagramkurva. Två typer av Bid-rent kurvor beskrivs i två olika
diagram, dels i en ensam kurva och i en tudelad kurva som går i västlig-
östlig riktning där centralpunkten ligger i mitten av diagrammet. Den
tudelade diagramtypen konstrueras genom att området indelas i två de-
lar och där skärpunkten går genom centralpunkten (se karta 1.). Denna
typ passar väl in på centrala Umeå då det långsmala området sträcker sig
i väst-östlig riktning. Metoden i att visa värden kvartersvis gör dock att
centralpunkten får ett överdimensionerat värde gentemot övriga enhe-
ter då centralpunken beräknas för sig och inte ingår i en buffring som
övriga kvarter.

Tillvägagångssättet har präglats av en ”trial and error-process” för att
hitta det bästa sättet att presentera kartinformationen. Resultatet pre-
senteras i en skala där nivåerna bryts när materialet gör naturliga
språng. Det bör påpekas att olika typer av skalor ger olika bild av resul-
tatet och att ett annorlunda val av skala också skulle kunna visa resulta-
tet på annat sätt.

 1.4.4 Intervjuer

För att tydligöra den specifika lokala situationen, och som ett komple-
ment till den kvantitativa analysen har två intervjuer med lokal
anknytning utförts. Tanken bakom detta var att sammanknyta teorier
och modeller till platsen och dess egna individuella förutsättningar. En
stor del av det teoretiska materialet är sammansatt eller utformat för att
spegla situationen på den fria marknaden. Bilden av Umeå är annor-
lunda och därför kan information via intervjuer vara ett bra tillskott
och bredda materialet. Metoden innebär dock även en del problem och
14



risker, det är svårt att bedöma graden av representativitet i ett riktat
urval och intervjuarens framträdande roll under intervjun kan också
spegla sig i resultatet.

De två informanterna som hörts är Lennart Holmlund, kommun-
styrelsens ordförande och förste kommunalråd i Umeå kommun samt
Tomas Sikström, planeringsansvarige för Umeå kommun. Informan-
terna har valts i syfte att representera två sidor av den kommunala pla-
neringen i Umeå, politikerrollen och tjänstemannarollen. Vid intervju-
tillfällena har informanterna tagit del av karta 3 och 4, figur 2, 3, 4 och
5 för att ge sina synpunkter på materialet under intervjun. Vid båda in-
tervjuerna har bandspelare använts och materialet har därefter transkri-
berats för att på bästa sätt fånga upp informationen från samtalen.

 1.5 Avgränsningar och begränsningar

Det geografiska området som ingår i analysen begränsar sig till centrala
Umeå där den exakta definitionen av området baserats på definitionen
i Umeå kommuns översiktsplan, fördjupning för centrala stan. Områ-
det består av tre delområden, Väst på stan, Centrum samt Öst på stan

Karta 1. Karta visande buffertprocessen av centrala Umeå med distansringar om 100 m., samt linje som skär genom
centralpunkten. Kartmaterial: Copyright Stadsbyggnadskontoret, Umeå kommun.
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(se karta 2.). Att göra ett urval och avgränsa ett område från dess helhet
innebär alltid en begränsning av det totala resultatet. Det innebär att
resultatet aldrig kan bli lika komplett som om hela Umeå stad tagits
med i analysen. Den geografiska avgränsningen innebär även att områ-
den utanför de naturliga gränserna i form av Ume älv och Östermalms-
leden/E12 inte inkluderas i analysen. Fördelarna med ett urval är att
materialet blir lättare att hantera och det kan i sin tur kan begränsa
tidsåtgången. Valet av centrala Umeå som område för analysen kan
motiveras med att området tillhör de äldsta delarna av Umeå, varför
det också bör vara relativt stabilt. Området innefattar också den nuva-
rande stadskärnan med närområden.

Tiden begränsas till taxeringsvärden för taxeringsår 2000. Fastighets-
uppgifter förändras ständigt genom avstyckningar, försäljningar och
liknande. Den fastighetsdata som finns med i denna uppsats grundas på
de uppgifter som funnits i Umeå kommuns interna fastighetsdatabas
FINESS fram till 2001–04–18. FINESS uppdateras en gång i veckan.

 1.6 Disposition

Att studera och analysera fastighetstaxeringsvärden innebär att till viss
del också fördjupa sig i marknadskrafternas verkan på stadsutveckling.

Karta 2. Karta visande centrala Umeå med delområden. Kartmaterial copyright Stadsbyggnadskontoret, Umeå kom-
mun.
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Den teoretiska diskussionen ger perspektiv på teorier, modeller och
antaganden som kan kopplas till urban markanvändning och mark-
hyra. Det teoretiska kapitlet innehåller en redogörelse av tidigare stu-
dier, aktuella för ämnet. Det teoretiska materialet skildras utförligt för
att ge en god grund till empiriska studier. I det tredje kapitlet samman-
fattas Umeås historia och de specifika riktlinjer som dragits upp för
centrala Umeå i gällande översiktsplan. Resultatet presenteras i det
fjärde kapitlet i form av kartdemonstrationer, diagram och löpande
text. I resultatet vävs intervjuinformationen samman med övrigt fram-
ställt material. I ett avslutande kapitel diskuteras sedan resultatet.
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 2. Teoretiska utgångspunkter

 2.1 Stadens organisation, tidigare studier

Stadens organisation och hierarkiska ordningar har studerats utifrån
olika perspektiv. I sin bok Die zentralen Orte in Süddeutchland 1933
(Central places in Southern Germany, översättning till engelska 1966)
beskriver Christaller centraliteten som ordningsprincip. En stads bety-
delse kan mätas i storlek och exploateringsdensitet men också rent sta-
tistiskt i befolkningsunderlag. Christaller menar dock att centraliteten i
sig också uttrycker platsens eller stadens betydelse. Staden kan vara ett
centrum för dess omgivning och fungera som en nod i den lokala eller
regionala handeln. Centralitet som begrepp är relativt, det syftar till
något som samlar upp det icke centrala t.ex. en region med dess medel-
punkt som centrum.

Centralitetsprincipen finner vi även inom staden som organisation.
Byggnadsstrukturen med form, höjd, position och täthet ger ett uttryck
för denna princip. Christaller menar att ju klarare bilden av denna cen-
tralitetsprincip är i stadens struktur, desto mer uppskattar vi stadens es-
tetiska värden, logiken gör sig klar och vi förstår därför formen. Chris-
taller tar den medeltida staden som exempel med marknadsplatsen i
mitten av bebyggelsen, runt denna ligger representativt viktiga byggna-
der som med sin storlek, form och höjd visar vilken verksamhet de
innehyser. I mitten av marknadsplatsen eller torget ligger kanske stads-
huset och flyttar vi oss en bit ut från medelpunkten så finner vi kyrk-
byggnaden. I perifera områden luftas bebyggelsen och husens höjd av-
tar, i periferin finns också eventuellt etablerade sjukhus och varhus. På
så sätt kan vi avläsa centralitetsprincipen i stadens struktur och natur-
liga hierarki menar Christaller. Markanvändningsteorier och ekono-
miska modeller över markdistribution i staden är beroende, och utgår
från centralitet i sina antaganden. Det måste finnas en punkt där sta-
dens aktiviteter centreras. (Christaller, 1933).

Jerker Söderlind anknyter till centraliteten när han skriver i sin bok
Stadens renässans (1998) att staden som princip och organisation bygger
på en närhetsprincip där interagerande människor och verksamheter
också finns nära varandra geografiskt. Närheten skapas enligt Söderlind
genom ett intensivt markutnyttjande som ger en täthet och där stadsbe-
byggelsen bildar en kontinuerlig enhet likt i form av en enda samman-
hängande byggnad. Han ställer sig kritisk till den funktionsuppdelning
och professionsuppdelning som styrt den svenska samhällsplaneringen
från 60-talet. Planeringen och byggandet har inte skett med en inrikt-
ning på närhetsprincipen utan fokuserat på storskalighet och distanse-
ring från centralpunkten. Att i stället konstruera en planering och ett
regelverk med en mänsklig dimension på stadsbyggandet är något Sö-
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derlind förespråkar. Det skulle kunna ge upphov till en bättre formad
och mer sammanhängande stadsmiljö.

En tidigare studie som anknyter till ämnet och som behandlar Umeå
är Olof Lindbergs analys av inkomstfördelningen kopplat till boende-
strukturer i Umeå fram till 70-talet. Lindberg menar att det traditio-
nellt har funnits en koncentration av höginkomsttagare i den centrala
delen av Umeå men att denna grupp tenderat att flytta ut från området
i östlig riktning. Denna utflyttning har dels gått till perifera områden i
Umeås utkanter, dels till östra delar av centrala Umeå. Grupper med
lägre inkomstnivåer finns i högre utsträckning längs de stråk som leder
ut från centrum så kallade ”belts of people”. Lindberg förklarar resulta-
tet som med utgångspunkt i sjukhusets och universitetets lokalisering i
öst. Regementet I20:s expansion i de västra delarna av staden har hin-
drat andra verksamheter från etablering. Detta har påverkat att tyngd-
punkten rört sig från väst till öst.

Lindberg drar slutsatsen att utflyttningen från centrum har lett till
en verksamhetsväxling där andelen boende minskar och andelen an-
ställda i dagverksamheter ökar. Detta gör också centrum till den plats
där den aggregerade tillgången till nytta är som störst, det vill säga att
det är den bästa platsen för att nå den största delen av Umeås invånare.

 2.2 Att värdera stadens rum

Det värderingssystem av stadsstrukturen liksom övrig bebyggd miljö
som formellt råder i Sverige är fastighetstaxering. Detta innebär att
fastigheter värderas för beskattningsändamål av den statliga skattemyn-
digheten. Alla fastigheter med undantag av specialbyggnader såsom
vårdbyggnad skol-/undervisningsbyggnad, kyrka, stiftelser etc. innehar
skatteplikt och skall därför fastighetstaxeras. Fastighetstaxeringen sker
med grund i fastighetens användning vid taxeringsårets ingång, det
kalenderår då fastighetstaxering bestäms. För varje skattepliktig enhet
ska ett basvärde bestämmas och detta ska uppgå till 75% av marknads-
värdet. Marknadsvärdet grundas på det pris som fastigheten sannolikt
skulle ha vid en försäljning och ska jämföras med de belåningsförhål-
lande som normalt gäller för en liknande fastighet på samma ort. Om
detta inte ger tillräcklig vägledning kan en avkastningskalkyl1 göras
eller så kan marknadsvärdet uppskattas med utgångspunkt i det tek-
niska nuvärdet. Marknadsvärdet ska bestämmas med hänsyn till det
genomsnittliga prisläget som var andra året innan det år enheten fastig-
hetstaxerades. Marknadsvärdet bestäms av specifik bedömande profes-
sionell part i form av skattemyndigheten själv eller av sakkunniga i
fastighetstaxering på uppdrag av skattemyndigheten för den region där
fastigheten finns lokaliserad. Det förväntade värdet bör naturligtvis
ligga i balans med det faktiska marknadsvärdet, det rent förhandlade

1. Metoden innebär att byggnadens återstående tid samt den förräntning av insatt
kapital beräknas och ger ett avkastningsresultat.
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värdet, men många gånger avviker de från varandra. (Författningar om
fastighetstaxering 2000 / Northam, 1979).

Markvärdet inkluderar ofta mer än själva markytan, det kan även
innehålla byggnadsstrukturer i form av fastigheter eller andra ting. Tax-
eringsvärdet för småhus-, hyreshus-, industri- och elproduktionsenhet
delas in i både byggnadsvärde och markvärde där byggnadsvärde är vär-
det av de byggnader som hör till taxeringsenheten liksom där mark-
värde är värdet av taxeringsenhetens tomtmark, täktmark, fallrätt2 och
markanläggningar. Taxeringsvärdet är därför det sammansatta värde av
mark och annan övrig struktur. För lantbruksenhet finns andra delvär-
den uppsatta. (ibid.).

Det sker även normalt en uppdelning i bytesvärde och bruksvärde.
Bytesvärde är det faktiska värde ett ting har, det rent ekonomiska värdet
mellan köpare och säljare. Ägandet av detta ting ger en möjlighet att
köpa andra saker beroende på hur högt dess pris är i förhållande till an-
dra ting. Bytesvärdet utgör den finansiella situationen med stor bety-
delse för de som agerar med rena ekonomiska intressen t.ex. mäklaren,
banken eller andra exploatörsinriktade aktörer. Bruksvärdet å andra si-
dan ger en mer kvalitativ betydelse av värderandet där specifika krav
och önskemål är avgörande. Man kan också säga att bruksvärdet defi-
nierar den nytta en sak skapar, det kan handla om tillfredställelse,
glädje, njutning kanske i form av en egen trädgård eller en specifik typ
av arkitektur. Huruvida begreppen skiljs åt eller interagerar i varandra
kommer att diskuteras vidare nedan. Bruksvärdesprincipen3 kommer
inte att användas eller beskrivas i detta sammanhang. (Nyström, 1999 /
Harvey, 1973).

 2.3 Generella principer för markvärden i urbana 
miljöer

Markvärden och det rumsliga ekonomiska mönster som uppstår i sta-
den kan förklaras av en rad olika faktorer; fysiska barriärer, administra-
tiva historiska grunder, rumslig kontext och inte minst markvärdet
självt. Huruvida värdet av marken är en faktor beroende på tidigare
nämnda eller om den ska ses som en självständig faktor är svårt att
bestämma. Markvärdet är svåranalyserat när statiska samband med
andra faktorer varken är definitiva eller tydliga, eftersom värdet ofta är
en subjektiv bedömning såsom vid diskussion kring bruksvärde.

Vi kan dra slutsatsen att lokalisering är det fundamentala bakom
värdering av landyta. Lokalisering i anknytning till vad varierar därför
också från plats till plats när platsens individuella förutsättningar är av-
görande. Det kan handla om en speciell geografisk företeelse som aktö-
ren värderar högt, det vill säga närheten till denna specifika attraktion,
t.ex. närheten till vatten, köpcentra, administrativt centra eller en kom-

2. Fallrätt är rätten till vattnets fallhöjd inom fastigheten.
3. Den jämförelseprincip som används mellan lägenheter efter specifika riktlinjer

och kriterier vid bestämmande av hyresnivå.
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munikativ knytpunkt. I förlängningen kan valet av plats bero på de
komparativa fördelar som en aktör kan dra nytta av genom att lokali-
sera sig till en plats där liknande verksamheter finns, t.ex. ett handels-
stråk eller en företagspark. Det centrala finner vi i närhetsaspekten som
är avgörande för värdet på marken, det vill säga den fysiska närheten till
avgörande faktorer bakom efterfrågan. Närheten till denna faktor avgör
vad aktören är beredd att betala. Ju längre bort från punkten desto lägre
är också betalningsviljan. (Northam, 1979).

Områden avsatta för viss verksamhet kan ha ett initiellt lågt värde till
dess att verksamheten börjat expandera, då kommer värdet att öka med
dess efterfrågan. Detta kan också ses i det samband där centrala bo-
stadsområden vid urban expansion kan övergå till att bli administrativa
kontorsområden eller handelscentra. Privata verksamheters efterfrågan
på centralitet vid lokalisering relaterar generellt högre värden än vad bo-
städerna gör och skjuter därför ut bostäderna till områden där markvär-
det ligger på lägre nivå. Denna typ av spekulationer kan förändra sta-
dens stadsbild väsentligt och förhindras därför också genom regleringar
och direktiv från politiskt håll och i förlängningen genom den plane-
rande parten. (jfr. Harvey, 1973).

Rådande markvärden påverkar indirekt markanvändandet men
också vice versa. Ansvaret för bestämmelser kring markvärden ligger of-
tast hos den lokala planeringsinstansen eftersom denna part bestämmer
riktlinjer för hur marken skall användas och i vems syfte. Markanvänd-
ningen svarar därefter indirekt för hur markvärdena kommer att se ut.
På så sätt kan man säga att den planerande parten kan påverka i relativt
hög utsträckning utgångspunkten för värdet. Den planerande parten
har i många fall rätten att forma det system av markanvändning som
man anser vara lämpligt. Att sätta undan områden för största och bästa
användningsförmåga i ett allmänt intresse och att som tidigare beskri-
vet använda aktuella regler och direktiv för att t.ex. stoppa kontorsverk-
samhet från att ”ta över” centralt belägna bostadsområden. I Sverige är
här detaljplanen ett kraftigt instrument för den planerande aktören.
(Northam, 1979 / Nyström, 1999).

I antaganden om staden och markvärden är centraliteten en viktig
del. Det vill säga att det finns en central punkt där värdena är som
högst, denna punkt har en begränsad yta vartefter områden utanför har
successivt avtagande värden. Så enkel är dock oftast inte verkligheten,
markvärdena tenderar att vara av mer oregelbunden karaktär.

Många städer indikerar istället på ett mönster där den centrala
punkten håller de högsta markvärdena, den så kallade etthundra-pro-
cents-punkten/hörnet, för att sedan avta med vissa undantag. Dessa
undantag kan utgöras av kommersiella stormarknader eller områdes
centra som bildar små öar av höga markvärden utanför stadens centrum
(se figur 2). (Northam, 1979).
2. Teoretiska utgångspunkter 21



 2.4 Modeller, teorier och antaganden behandlande 
markvärde

Eftersom teorier som behandlar urbana markvärden är uppbyggda och
uppförda för att appliceras på det kapitalistiska samhällets grundtankar
bör man ha vissa saker i åtanke. Olika involverade aktörer kan ge olika
bud på den aktuella marken, en av dem är då villig att ge ett högre bud
än de andra och kommer därför att ta marken i anspråk och använda
den på mest fördelaktigt sätt. Den summa som aktören är beredd att
betala för den specifika biten av land är vad som brukar kallas ”bid-
rent faktorn” och denna beror på det uppskattade värdet för vad bud-
givaren kan tänkas tjäna på lokaliseringen i anknytning till verksam-
hetsutövande och närhet till marknadsplatsen. Det handlar om plat-
sens förmåga till avkastning i relation till dess avstånd från marknads-
platsen. (Alonso, 1964 / Northam, 1979).

En av de tidiga upphovsmännen till ekonomisk lokaliseringsteori var
J.H von Thünen med sina studier av det nordtyska jordbrukssamhället
i slutet av 1800-talet. Von Thünen applicerade sin analys på lokalise-
ringen av agrar produktion där han fokuserade på det fysiska avståndets
roll i ekonomins rumsliga organisation. Modellen visar att olika typer
av grödframställning kommer att lokaliseras i system beroende på av-
ståndet till de urbana marknadsplatserna. Dessa system är direkt påver-
kade av transportkostnader från produktion till marknadsplats och hur
olika typer av grödor lämpar sig till transport. Enkelheten i von Thü-
nens resonemang kom dock att kritiseras och med en allt mer kompli-
cerad världsmarknadsbild tenderade tanken kring den isolerade staten
att vara allt mer ohållbar. Detta förtydligade även senare utförda empi-
riska studier av olika platser när de visade oliktydiga resultat. Von Thü-
nens modell har dock verkat betydande för den vidare utveckling och
de fortsatta studier som gjordes inom ämnesområdet för markvärdeste-
orier. (Dickens & Lloyd, 1990 / Clark, 1987).

Teorier som beskriver markvärden och markanvändning har sedan
1800-talet sammankopplat de äldre agrara markanvändningsteorierna

Figur 2 Diagram visande Northams resonemang kring rumslig fördelning av markvärden där cen-
trum har distans 0 samt två externa områden med höga markvärden.
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med urbana teorier eller omarbetat de äldre modellerna till att behandla
stadsutveckling. Speciellt under 60-talet kom många forskare att ut-
veckla modeller för urban markanvändning. En av dessa, William
Alonso, utvidgade den nationalekonomiska tanken om att individernas
markefterfrågan är avgörande för markpriset. (Alonso, 1964 / Clark,
1987).

Trots att Alonso agerade på 60-talet så använde han fortfarande lant-
brukarens perspektiv i sina studier men för att sedan applicera dessa på
staden. Alonso utgick från lantbrukarens vilja till att maximera sin
nytta, detta i sin tur påverkade valet av lokalisering. Förenklat baserar
sig resonemanget på att markvärdets storlek beror på närheten till
marknadsplatsen, detta är i sin tur beroende på transportkostnadens re-
lativa ökning med avståndet från produktionsplats till marknadsplats.
Lantbrukaren vill maximera sin vinst då produktens värde på markna-
den är beroende av produktionskostnader samt kostnader för transport
från produktionsplatsen till marknadsplatsen. Den verksamme aktören
kommer därför att vilja lägga sin mest lönsamma produktion närmast
marknadsplatsen. En konkurrenssituation kommer att uppstå om mar-
ken närmast marknadsplatsen där de som erbjuder det högsta priset
kommer att få arrendera eller köpa marken. På så sätt kommer mark-
värdet att vara högst närmast marknadsplatsen för att sedan avta med
avståndet (se figur 3). Alonso beskriver tre antaganden:
+ Markanvändningen avgör markvärdet genom konkurrenssituatio-

nen mellan lantbrukarna
+ Markvärdet fördelar markanvändandet efter dess avkastningsför-

måga
+ Den brantare ”bid-rent” kurvan visar de centrala lokaliseringarna

Till grund för dessa antaganden krävs att det föreligger en konkurrens-
situation om det högsta anbudet. Marknadsvärdet är beroende av den
efterfrågan som råder, det vill säga den betalningsvilja som finns för en
specifik lokalisering. De intressegrupper som finns kräver naturligtvis
en ekonomisk gengäld för priset på marken. Det måste finnas en nytta
bakom efterfrågan och denna nytta kopplad till platsen måste vara

Figur 3 Bid-rent kurvor för två olika verksamheter enligt Alonsos antaganden.

0
20
40
60
80
100
120

0 2 4 6 8 10

Relativt avstånd från centralpunkt 

R
el

at
iv

a 
vä

rd
en
2. Teoretiska utgångspunkter 23



större än kostnaden att arrendera för att lokaliseringen ska löna sig. Vil-
jan till att betala varierar också mellan olika platser beroende på olika
komponenter som tidigare beskrivits: stadens storlek, ekonomins stor-
lek i staden, vad platsen ska användas till, individuella preferenser etc.
(Nyström, 1999 / Northam, 1979 / Alonso, 1964).

Kritik mot dessa modeller och teorier har främst riktats mot det sta-
tiska förhållningssätt och tanken om ekonomisk rationalitet som ge-
nomsyrar antagandena. Agerar människor och företag enbart för en
ekonomisk vinnings skull vid lokalisering och när man efterfrågar
mark? Geografen David Harvey är en av kritikerna och han menar att
det finns en distinkt skillnad mellan den sociala behovsaspekten och det
ekonomiska synsättet på efterfrågan. Att dela på bruksvärde och bytes-
värde är därför fundamentalt liksom att inte utelämna något av dem i
diskussionen om staden. Både bruks- och bytesvärde innebär mätin-
strument, en skala över hur vi värderar stadens rum och de båda är be-
roende av varandra. Bruksvärdet är en viktig del för att få ut det maxi-
mala bytesvärdet liksom att bytesvärdet sätter faktiska värden på objek-
tet. (Harvey, 1973).

Man kan också se bruksvärdet i form av en handelsvara men för att
vi ska kunna göra detta krävs att bruksvärdet har en generell nivå av
nytta som alla kan identifiera sig med och ta del av, inte bara ägaren.
Harvey menar att marknadsvärdet för en plats finns vid ett specifikt
ögonblick då en byggnad säljs men att bruksvärdet däremot kan variera
över tid med skiftande preferenser. Mark och dess struktur innehåller
kvaliteter, exklusiva utifrån olika individers val och ståndpunkter t.ex.
En god lokalisering utifrån arbete eller samhällservice, familj och vän-
ner, skydd från kriminalitet, en plats i form av kapitalinvestering eller
värdeobjekt.

Det faktum att teorier inriktade på nyttomaximering ofta ignorerar
eller bortser från bruksvärde gör dem svaga och svåra att applicera på
samhället. Harvey pekar på en rad faktorer som gör de rationella anta-
gandena i teorierna ohållbara och där bruksvärdet faktiskt har en stor
inverkan. Individer som står inför valet av en plats i bostadssyfte tittar
enligt Harvey i minst lika hög grad på bruksvärdet som på bytesvärdet.
Bruksvärdet är något exklusivt för var och en och beskriver de kvaliteter
som eftersöks. Bytesvärdet får en högre inverkan när bostaden ska säljas
och behöver därför inte vara det första som aktören behandlar vid val av
läge och position. Detta kan också kopplas till hyresvärdens ansträng-
ningar att investerat kapital skall komma tillbaka i form av vinst genom
uthyrning eller försäljning. Bruksvärde utgör en del av bytesvärdet för
värden men där bruksvärdet ska uppskattas av den hyrande parten.
Byggfirman skapar nya bruksvärden för att själva tilldelas ökade bytes-
värden. De stora kapitalinvesteringar som en nykonstruktion innebär
kräver därför att nödvändiga kvaliteter finns så att området blir attrak-
tivt och faktiskt lönar sig. Politiska institutioner har en viktig generell
roll i sambandet mellan bruksvärde och bytesvärde. Politiska ingrepp,
vanligen i form av att planera markanvändning och nödvändig kring-
liggande struktur ger viktiga förutsättningar för bruksvärdet och i för-
längningen bytesvärdet. En annan typ av politisk påverkan är genom
subventioner och annat ekonomiskt stöd till exploatörer.
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Att skapa en modell som innehåller samtliga aspekter, kvalitativa lik-
väl som ekonomiskt rationella är inte fullt möjligt menar Harvey. Dä-
remot skulle en bättre sammansatt analys kunna användas i en betydligt
större utsträckning på verkligheten än vad som är möjligt idag. (ibid.).

En annan typ av kritik som kan framföras men som även anknyter
till Harveys position är det faktum att de ekonomiska teorierna inte ser
tillräckligt till trender i tiden, förändrade preferenser och livsstilar.
Vilka begränsningar har ekonomiska teorier i att förklara den moderna
stadens mönster? Nyttan och användandet av stadsrummet är ofta
mixad och föränderlig vilket gör generaliseringar svåra. En trend som
t.ex. användandet av äldre nerlagda industrilokaler i bostadssyfte kan
göra antaganden ihåliga. En nedlagd industrilokal har ett litet värde för
vidare industriverksamheter men i bostadssyfte så kan värdet för loka-
len stiga kraftigt. (jfr. Banerjee & Southworth, 1990 / Northam, 1979).

Slutligen bör det också tilläggas att anta att marknaden fritt styr vär-
deringar av det stadsliga rummet inte helt och fullt håller som resone-
mang. De traditioner och riktlinjer som styr i svensk planering, fastig-
hetsmarknad och byggnation bör därför beskrivas mer grundligt.

 2.5 Svensk planeringstradition

Det svenska samhället kan sägas ha stora skillnader gentemot det ame-
rikanska samhället som ofta de ekonomiska markvärderingsteorierna
applicerats på. Det visar sig i planeringstraditioner, i synen på marka-
vändning och i samhället i stort. Ägandet av land, har i statens mening
kunnat beskrivas som varje medborgares rättighet och inte i första
hand en kommersiell företeelse som genom byten ger kapitalvinst.
Politiska viljor har menat att marken skall vara allmännyttans och inte
privatägt. Dessa viljor har dock även i Sverige varierat över tiden. (Kal-
bro & Mattsson, 1995).

De svenska kommunerna har en mycket stark roll i planeringens
skeenden. Detta uttrycks främst genom det så kallade kommunala pla-
neringsmonopolet. Kommunerna innehar den suveräna rätten att anta
fysiska planer och all nybyggnation och fysisk strukturell utveckling
kräver kommunens medgivande och tillstånd. Kommunernas verktyg i
processen utgörs främst av översiktsplaner, områdesbestämmelser, de-
taljplaner och fastighetsplaner där de tre sistnämnda är juridiskt bin-
dande. Översiktsplanen ger allmänna riktlinjer och avväganden medan
detaljplan eller områdesbestämmelse ger lagliga tillstånd för exploate-
ring. Kommunen är dessutom myndighetsperson i bygglovsupplå-
tande. Bygglov krävs vid uppförande, tillförande eller vid avsevärd för-
ändring av byggnader. Bestämmelser om bygglov ska följa detaljplanens
utformning men är inte alltid ett absolut krav, undantag kan ske om
syftet ändå är förenligt med planen.

Dessa beskrivna verktyg gör att kommunens kontrollerande makt
över fysisk strukturell utveckling är stor. Kommunen har dessutom ex-
propriationsrätt, d.v.s. möjlighet till tvångsmedel och inlösen av mark
för drivandet av allmänna samhälleliga intressen4 och projekt. Rätten
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kan dock endast användas om området skall och kan användas enligt
intentionerna.

Kommunen kan ge bidrag till huskonstruktioner och för att kunna
garantera en utbyggnad. Det finns också en möjlighet att subventionera
mark för att attrahera verksamheter att lokalisera sig till kommunens
territorium. Det är också vanligt att de svenska kommunerna själva äger
och sköter kommunalt allmännyttiga bostadsföretag. Dessa drivs i en-
lighet med servicetanken och skall således inte heller vara i vinstsyfte.
Kommunalt ägda bostadsföretag sätter därför också ribban och nivån
på hyror för privatägda bostadsföretag. En annan viktig faktor att ta
med i resonemanget är det svenska systemet med bidrag i bostadsända-
mål för speciellt behövande grupper. Det kan vara i form av bostadsbi-
drag eller kommunalt bostadstillägg. Nämnvärt i detta sammanhang är
också att i Sverige har fastighetsmarknaden rättat sig efter regleringar
för att utjämna skillnader i pris och geografisk position. Man kan säga
att hyrkostnader i centrum subventionerats gentemot perifera lägen
främst i syfte att motverka bostadssegregation. Situationen har dock
förändrats under 1990-talet. Bostadspolitiken har fått mindre utrymme
och marknadskrafterna har fått möjlighet till större spelrum. Subven-
tioner och bidrag till byggprojekt har starkt reducerats. Individuella
skillnader mellan kommuner har ökat där i vissa fall kommunala bo-
stadsföretag övergått i privatägo liksom att många kommuner och
landsting sålt ut fasigheter, privatiserat och konkurrensutsatt sina verk-
samheter. (Kalbro & Mattsson, 1995 / Nyström, 1999).

4. Allmänt intresse används för att beskriva motsatsen till enskilt intresse. I detta
sammanhang kan begreppet främst beskrivas som samhällets sätt att vidta åtgär-
der genom restriktioner och andra styrmedel i det privata ägandet av mark.
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 3. Umeå stad

 3.1 En historisk sammanfattning

Umeå stad grundades med syftet att koncentrera, organisera och på så
vis också legalisera handeln i Västerbotten. För att bättre kunna kon-
trollera handeln och hindra utrikeshandel utanför kungens vetskap
strävade kungen efter att koncentrera den bottniska handeln till speci-
fika städer. Detta var Gustav Vasas intentioner när han 1546 lade
grund för idén skriftligen. Det dröjde dock så länge som till 1622 för-
rän Umeå blev en verklig stad. 1622 trotsade Gustav II Adolf det
lokala motståndet och utfärdade interimsprivilegier för handel till
Umeå. Staden lokaliserades till den plats där Umeå centrum ligger
idag.

Privilegierna för Umeå var till en början mycket dåliga vilket gjorde
att staden hade svårt att överleva i tidiga år. Vid mitten av 1600-talet
blev Umeå residensstad för dåvarande Västerbottens län och detta gav
en bättre utvecklingsmöjlighet. Men Umeå kom ändå att likna ett litet
stadssamhälle under en lång tid. Under 1700-talet härjades och förstör-
des Umeå åtskilliga gånger av ryska trupper. Hotet från öst gjorde att
Umeå fick ett organiserat försvar och så också en militär prägel. När det
bottniska handelstvånget5 togs bort 1765 ökade handelsverksamheten
och Umeå blev en betydande sjöstad. Etablerandet av det allmänna lä-
roverket 1858 och verksamheter kopplade till residensämbetet gjorde
att Umeå växte och blev en mer betydande stad även förvaltningsmäs-
sigt. (Steckzén, 1922).

Försommaren 1888 brann Umeå stad, över 200 fastigheter totalför-
stördes, kvar fanns knappa 40 gårdar i stadens östliga och västliga ytter-
kanter. Det är den stadsplan som togs fram 1889, ett år efter branden
som har kommit att ligga till grund för dagens Umeå. Stadsarkitekt
Fredrik Olaus Lindberg ritade det ”nya Umeå” som innehöll mycket
mer av ljus och rum än det tidigare Umeå. Två esplanader planlades,
Rådhusesplanaden samt Renmarksesplanaden. Brandgatorna blev nu
också ett viktigt inslag i stadsmiljön liksom inplanterandet av den väts-
kerika björken för att undvika fler brandkatastrofer. Bostadshus i trä
fick byggas med max två våningar jämte torn och stenbyggnaderna till-
läts till tre våningar med inredd vind. Antalet tomter mer än halverades
från att ha varit över 200 till 75 med konsekvensen att markpriserna i
den centrala delen stegrades och många fick söka sig ut från stadspla-
nområdet för att lokalisera sina hus.

5. Det bottniska handelstvånget innebar att handel från de norrländska kuststäder-
na enbart fick ske via Stockholm stad.
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Efter sekelskiftet karaktäriserades Umeås utbyggnad av den så kal-
lade egnahemsrörelsen som arbetade för alternativ till de dyra tomterna
i centrum. Under mellankrigstiden expanderade dessa egnahemsområ-
den medan utvecklingen i centrala Umeå närmast var oförändrat fram
till 1940-talets ändrade stadsplanebestämmelser. Det fanns en vilja till
att utnyttja höjden för att koncentrera bebyggelsen i stadskärnan.
Några tidiga exempel är Tempovaruhuset intill rådhustorget 1947 och
1952 fastställdes ett femvåningsprojekt vid Järnvägstorget i de så kal-
lade Bågenhusen liksom höghuset Focus intill Västra Esplanaden 1956.
Övrig exploatering i centrum skedde inte förrän under 60-talets sane-
ringsvåg. (Västerbotten 2.87).

 3.2 Dagens Umeå

Umeå kommun är idag Norrlands största med ca. 105000 invånare
(siffror från september 2000). Invånarantalet i Umeå stad förväntas
uppgå till ca. 70000. Umeå har likt andra universitetsstäder i Sverige
expanderat kraftigt under det senaste seklet och förväntas också fort-
sätta så i framtiden. Den starka expansion staden har upplevt beror
främst på utvecklingen av universitetsverksamheten, det regionala uni-
versitetssjukhuset (NUS) och verksamheter genererade av dessa men
även expansiv industriverksamhet i området. Stadens tidigare karaktär
som sjöhandelsstad och regementsstad har med tiden förändrats till en
kunskapsstad med tjänstebetoning. Stadens residensprofil har stärkts i
rollen som regional motor. (Öpl 98 / Nyhetsbrev från stadslednings-
kontoret, 2000).

 3.3 Kommunala direktiv och riktlinjer

Den fördjupade översiktsplanen för centrala stan ska verka vägledande
vid prövning av enskilda bygglov och detaljplaneärenden. Planens mål
är att centrala stan ska kunna genomgå en utveckling och förnyelse
utan att det sker på bekostnad av den klassiska stadsbilden. Ny bebyg-
gelse ska ske i samförstånd och med hänsyn till den gamla byggnads-
traditionen. Bostadsbebyggelse ska prioriteras i Öst- och Väst på stan
och till viss del även i Centrum. Generellt ska en 50/50 avvägning ske
mellan utbredd och kompletterande bebyggelse i tätorten. Detaljhan-
delns utveckling i Centrum understryks men däremot finns restriktio-
ner mot kontorsverksamhet som inte direkt vänder sig till allmänhe-
tens behov. Verksamheter i Centrum ska främja området som en
levande mötesplats. (Öpl 98).

Att bevara kulturhistoriska byggnader är en annan del som översikts-
planen belyser, då inte enbart byggnader som redan K-märkts eller ut-
ropats i riksintresse utan att all ny bebyggelse ska utformas på det sätt
att de inte skadar befintlig bebyggelsetradition. Befintliga miljöer i cen-
trum kommer att behöva ersättas eller kompletteras och det är därför
viktigt att denna verksamhet sker ”på stadens villkor”. All byggnation i
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centrum ska följa principerna om fristående hus liksom lummigheten.
Ny bebyggelse och förnyelseprojekt ska följa och anpassas till nuva-
rande hushöjd. Undantag kan tillåtas om det sker i enlighet med andra
allmänna intressen och byggnader kan göras högre så länge de inte ska-
dar eller stör stadssilhuetten. (Öpl 98 /Fördjupning centrala stan).
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 4. Resultat

Fastighetstaxeringsvärdet ska ge oss information om hur fastigheter
värderas på marknaden. Fastigheter är företeelser bundna till bestämda
platser vilket gör dem fördelaktiga som bas vid en rumslig analys.
Aktuell analys av Umeå inriktar sig på det mönster taxeringsvärdet kan
uppvisa.

 4.1 Taxeringsvärdets spridning i centrala Umeå

Taxeringsvärdet är det sammanlagda värdet för mark och tillhörande
byggnadsstruktur. Det är viktigt att skilja på det sammansatta taxe-
ringsvärdet och markvärdet. Northam menar i sitt resonemang att den
fysiska strukturen ibland kan vilseleda och skapa en obalans i materia-
let. Sambandet mellan taxeringsvärde och markvärde har därför initi-
ellt undersökts för att se huruvida en särskiljning av värderingsprinci-
perna varit nödvändiga under de fortsatta analyserna. För att under-
söka sambandet mellan taxeringsvärde och markvärde har det i detta
fall utförts genom en korrelationsanalys. Resultatet visar att det finns
ett mycket nära samband mellan taxeringsvärde och markvärde i
Umeås fall, 99,9% (se bilaga 1), varför det heller inte har behövts en
särskiljning av dem i analysen. (Northam, 1979)

Taxeringsvärdets nivå kopplat till fastighetens faktiska position ger
oss information i form av ett mönster om hur värdena är relaterade till
varandra. Bland fastigheterna finns ett maximalt värde, en centralpunkt
som kan refereras till den så kallade etthundra procents punkten. I
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Figur 4 Bid-rent kurva över taxeringsvärden per kvadratmeter i centrala Umeå, 2000.
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Umeå ligger denna centralpunkt i delområdet Centrum i en central po-
sition (se karta 3). Det mest intressanta är kanske inte var punkten lig-
ger utan hur övriga värden relateras till punkten och hur mönstret for-
mas runt om den. 

Det mönster som taxeringsvärdena i Umeå påvisar demonstreras i
karta 3. Taxeringsvärdena har adderats kvarter för kvarter och sedan di-
viderats per kvadratmeter, detta för att få en så rättvis beskrivning som
möjligt. I karta 3 visar taxeringsvärdets rumsliga spridning i området en
tydlig koncentration av höga värden till området Centrum i enlighet till
tidigare beskriven teori och hypotes. Mönstret visar dock en viss för-
skjutning av höga taxeringsvärden till den västra delen av centrum. Den
östra delen av centrum karaktäriseras istället av lägre taxeringsvärden.
Längre ut i områdena Väst- och Öst på stan så kan vi se att Väst på stan
har generellt lägre värden än Öst på stan. Det finns dessutom fler avvi-
kande enheter i den östra delen i form av kvarter med betydligt högre
värden än det generella mönstret i den västra delen.

Taxeringsvärdets utfall i centrala Umeå kan också visas i form av en
bid-rent kurva (figur 4.) i enlighet med Alonsos tidigare beskrivna mo-
dell. Diagrammet visar att taxeringsvärdena snabbt avtar i samband
med att avståndet från centralpunkten ökar. De första etthundra met-
rarna rasar värdet med nästintill 15000 enheter (SEK) för att sedan avta
i en mjukare linje. Vid ca. 300 meter från centralpunkten stagnerar
kurvan och taxeringsvärdena stiger svagt för att vid 400 meter avta igen.
Fluktuationerna i kurvan beror alltså på avvikande enheter längre ut
från centralpunkten dels i centrumområdet men även Väst- och Öst på
stan.

Den tudelade bid-rent kurvan visar taxeringsvärdenas nivåer i väst-
lig-östlig riktning. Detta gör det lättare att identifiera specifika avvi-
kande enheter Väst- liksom Öst på stan. Den tudelade bid-rent kurvan
som visas i figur 5. visar på fluktuationer i båda riktningarna men där vi
finner ett kraftigt brott i bid-rent kurvan ca. 1000 m. i västlig riktning
om centralpunkten. Detta utslag visar sig inte i kartan, men består av en
mycket högt taxerad kontorsenhet som påverkar kurvan. Denna fastig-
het är polishuset och är den högst taxerade enheten i området efter cen-

Figur 5 Bid-rent kurva över taxeringsvärden per kvadratmeter i centrala Umeå, 2000.
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Karta 3 Taxeringsvärde i antal SEK per kvadratmeter, kvartersvis.
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tralpunkten men syns inte i kartan beroende på att fastighetens värde
sammanslaget med övriga lågt taxerade enheter inom kvarteret jämnar
ut det höga värdet per kvadratmeter.

I östlig riktning kan vi se en närmare kopplig mellan utfallet i bid-
rent kurvan och i karta 3, variationerna i kurvan motsvarar de utspridda
högtaxerade fastigheterna i området. Variationerna långt ut i den högra
kurvan, i östlig riktning kan till viss del konfirmera hypotesen om att
sjukhus- och universitetsområde påverkar fastighetstaxeringsvärdena
positivt i denna del av området.

 4.2 Umeå i ett perspektiv av Alonsos modell

Markanvändningsteorierna berör aktörens vilja till att maximera sin
nytta. I lokaliseringssammanhang betyder detta att aktören kommer
att lokalisera sin mest lönsamma verksamhet närmast marknadsplatsen
för att minimera transportkostnader och för att maximera sin avkast-
ning. Alonsos resonemang med utgångspunkt i antagandet om trans-
portkostnadens relativa ökning med avståndet från marknadsplatsen
beskrivs i en modell (se figur 3). Modellen beskriver det linjära sam-

Figur 6 Diagram visande observerande fall i centrala Umeå i relation till det linjära sambandet.
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bandet mellan markvärdets avtagande med avståndet från centralpunk-
ten. 

Huruvida det linjära sambandet mellan värde och avstånd stämmer
överens med centrala Umeå har kontrollerats. Vid en jämförelse av mo-
dell och faktiskt utslag i Umeå finner vi att det inte finns någon uppen-
bar överensstämmelse mellan modell och empiri. Vid en linjär analys av
taxeringsvärdena för centrala Umeå, kopplade till avstånd från central-
punkt, visar resultatet på en överensstämmelse med modellen till
10,1% (se bilaga 2). Alonsos resonemang kan således inte överföras på
Umeås fall med större framgång. Avståndet från centralpunkten är inte
den enda variabel som förklarar taxeringsvärdenas spridningsmönster i
området. Det linjära sambandet kan inte styrkas mer än som en orsak
bland flera.

Skillnaderna mellan empiri och modell demonstreras i två typer av
scatterplot diagram nedan (figur 6 och 7) där de enskilda fastigheterna
visas i relation till den linjära kurvan. Det första digrammet i figur 6, vi-
sar att det finns enskilda fall som skiljer sig stort från det linjära sam-
bandet. 

Dessa enheter visar värdenivåer både över och under modellens ut-
fall. De mest extrema värdena hittar vi där avståndet från centralpunk-
ten är relativt stort men där enheterna ändå visar på höga taxeringsvär-

Figur 7 Diagram visande de enskilda fallen i Umeå och dess spridning värdemässigt.
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den, långt utanför modellens ramar. Ett sådant exempel är polismyn-
dighetens fastighet som diskuterats tidigare.

Huruvida det är dessa extremvärden som gör att modellen och det
verkliga resultatet skiljer sig så markant från varandra har kontrollerats
genom att särskilja enheter med extrema värden från det övriga materi-
alet. Alla special- eller nolltaxerade enheter samt enheter med taxerings-
värde över 50 miljoner har tagits ut ur materialet. En ytterligare analys
ger ett samband där det selekterade urvalet visar en 17, 5% överens-
stämmelse (se bilaga 3). Detta innebär en viss förbättring från tidigare
analys, men vi kan ändå inte tala om klara samband mellan avstånd från
centralpunkt och taxeringsvärde trots urvalet. Närheten till central-
punkten är fortfarande inte något som övertygar i att förklara värde-
ringsmönstret i centrala Umeå.

 4.3 Taxeringsvärden och verksamheter

Von Thünens resonemang kring hur den bästa grödan bör lokaliseras
närmast marknadsplatsen för bäst ekonomisk avkastning är något som
Alonso tog fasta vid när han utvecklade sina antaganden. Verksamhets-
utövandet bakom lokaliseringen har en central roll i markanvänd-
ningsteorin. Aktören kräver en ekonomisk gengäld för priset på plat-
sen, den ekonomiska nyttan måste vara större än kostnaden att arren-
dera platsen. ”Markvärdet fördelar markanvändandet efter dess avkast-
ningsförmåga”. Den ekonomiska gengälden är kopplad till verksam-
hetstyp vilket också återges i den metod som används vid svensk fastig-
hetstaxering, taxeringsvärdet bestäms bl.a. av verksamhet. Det är därför
viktigt att i detta sammanhang titta på fastigheternas användningsom-
råden kopplat till värdenivåer, och inte minst hur fastigheter inom
samma verksamhetstyp skiljer sig åt värdemässigt och geografiskt. 

Karta 4 visar taxeringsvärden och fastighetsanvändning i en kombi-
nerad karta. Resultatet visar förenklat att Väst- och Öst på stan är hu-
vudsakliga bostadsområden medan Centrum främst består av kontor-
senheter eller bostäder kombinerade med kontorsenheter. Vi kan av re-
sultatet dra paralleller mellan höga taxeringsvärden och kontorsenheter
med vissa undantag. De högst värderade enheterna ligger också i majo-
ritet i anknytning till Centrums handelsstråk. Karta 4 visar också att
många av kvarteren i de östra delarna av Väst på stan innehåller kontor
liksom ett område i sydvästra Öst på stan. Ytterkanterna av det totala
området består främst av bostäder.

Bostadsenheterna har generellt lägre värden än kontorsenheterna i
samtliga delområden. Bostadsfastigheter i centrum har dock högre vär-
den än bostadsfastigheterna Öst- och Väst på stan, med några få un-
dantag. Vi kan också se att dessa undantag finns i högre utsträckning
Öst på stan än Väst på stan. Väst på stan finner vi högre värderade bo-
stadsenheter närmare centrum och E4/E12, Öst på stan finner vi däre-
mot högvärderade bostadskvarter utspridda men med en viss koncen-
tration till den nordöstra delen av området.
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Karta 4 Taxeringsvärde i antal SEK per kvadratmeter, kvartersvis samt fastighetsanvändning.
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Vi kan se en tydlig skillnad i värdenivå mellan bostads- och kontor-
senheter varför det är av intresse att se hur modellen och det linjära
sambandet överensstämmer med dessa båda verksamhetstyper separe-
rade från varandra. Materialet har delats in i två grupper bestående av
kontorsenheter och bostadsenheter. De typer av fastigheter som inne-
håller en kombination av bostäder och kontor har räknats in i båda
grupperingarna. Vid en linjär analys av kontorsenheterna uppgår sam-
bandet till en 7% överensstämmelse (se bilaga 4). Vid samma analys för
bostadsenheter visar sambandet en överensstämmelse på 4% (se bilaga
5). Detta visar att vi får en försämring av resultatet när vi delar upp
verksamheterna men också att sambandet är mindre bland bostadsen-
heter än kontorsenheter. Avståndet från centralpunkten har alltså en li-
ten betydelse för båda verksamheterna men minst betydelse för bostä-
der.

 4.4 Barriäreffekter i staden

I de hypotetiska antagandena talar vi också om eventuella barriärer i
stadslandskapet. I figur 5 kan vi utläsa de två antagna gränserna E4/
E12 och Östra kyrkogatan som löper vertikalt genom området. Gator-
nas position ligger 300 meter i västlig riktning om centralpunkten res-
pektive 500 meter i östlig riktning (jfr. Karta 1.). En perfekt vertikal
avläsning av materialet är inte möjlig då buffringen skett i cirkelform
runt centralpunkten. Resultatet visar i motsats till tidigare antaganden
där E4/E12 skulle påverka värdena negativt, att värdenivån i stället sti-
ger. Genom att titta på taxeringsvärdenas nivå kan vi alltså inte
beskriva E4/E12 som en barriär i den meningen. Den antagna barriä-
ren i form av Östra kyrkogatan däremot visar en överensstämmelse
med hypotesen. Här avtar taxeringsvärdena kraftigt ungefär 400 meter
öster om centralpunkten. Det innebär att om vi jämför med karta 3
kan vi se att värdena avtar en kvarterlänga innan Östra kyrkogatan.
Barriäreffekten tillkommer alltså innan själva gatan i form av parkom-
råde och specialenheter såsom kyrka och skola.

Planeringsansvarige för Umeå kommun, Tomas Sikström menar att
detta egentligen inte säger mer än att det finns en koncentration och ett
stråk av offentlig institutionell användning där marknaden gör den be-
dömningen att området inte går att använda på annat sätt. Umeå kom-
muns kommunalråd, Lennart Holmlund anser att barriäreffekten blir
extra tydlig i öst då staden upplevs plötsligt ”ta slut” men att det egent-
ligen handlar om specialenheter. Han menar också att Öst på stan inte
har någon direkt potential att utveckla handel eftersom området främst
innehåller bostäder. Området påverkas dessutom av olika skyddsstämp-
lar på den låga en och en halv plans bebyggelsen vilket har en häm-
mande effekt på prisutvecklingen. Finns inte garantier för att fastighe-
terna får förändras så trissas heller inte priset upp. (intervjuer 010517
och 010601).

Det tidigare antagandet i att E4/E12 skulle utgöra en barriär har inte
visat sig stämma överens med det verkliga utfallet. E4/E12 kantas
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främst av kontorslokaler som ger högre taxeringsvärden. Orsakerna till
att värdena faktiskt ökar marginellt ca. 300 meter väst om centralpunk-
ten behöver inte bero på E4/E12 i sig. Området väst om E4/E12 inne-
håller ett bestånd av äldre byggnader, en vacker och attraktiv omgiv-
ning, berättar Tomas Sikström. Detta ger också utslag i värderingen av
fastigheterna. (intervju 010601).

Barriäreffekter är inte enbart kopplade till den fysiska strukturen
utan har också en psykologisk betydelse. Lennart Holmlund poängterar
att människors vanemönster också har en stor betydelse för barriärer.
Han menar att det finns en invand föreställning hos Umeås invånare att
centrum är inom fyrkanten. Detta får naturligtvis effekter på hur sta-
den utvecklas, inte minst får stadskärnan svårt att expandera även om
viljan skulle finnas. (intervju 010517).

Umeå kommun presenterar klara riktlinjer för hur användningen av
centrala stan huvudsakligen ska se ut. Väst- och Öst på stan är områden
som främst ska förtätas och exploateras i bostadssyfte. Tomas Sikström
beskriver att detta också har varit kommunens intentioner sedan mitten
av 80-talet. Stadsdelarna innehåller även ett antal institutionella enhe-
ter men ska vara klassade och inriktade för att inte driva upp exploatö-
rernas intressen för handelsexploatering. Det ger oss en generell förkla-
ring till områdets verksamhetsspridning och hur kommunen kommer
att driva planeringen fortsättningsvis. (Fördjupning centrala stan / in-
tervju 010601).

 4.5 Taxeringsvärden som indikator för 
attraktivitet

Fastighetstaxeringsvärdet ska spegla marknadsvärdet på fastigheter
inklusive dess fysiska struktur till 75%. Det mönster baserat på fastig-
hetstaxeringsvärden som målas upp i centrala Umeå bör därför också
ge en ganska tillförlitlig bild över gällande marknadsvärden. Mark-
nadsvärdet i sig ger uttryck för enhetens ekonomiska värde, vad den är
värd vid ett försäljningsläge och den summa köparen är beredd att
betala. Om ett högt marknadsvärde innebär attraktivitet innebär även
ett högt taxeringsvärde attraktivitet. Detta skulle förenklat ge en situa-
tion där fastigheter i Centrum är mer attraktiva än fastigheter i Väst-
och Öst på stan. Tomas Sikström anser att sambandet inte är fullt så
enkelt. De politiska viljorna påverkar genom planeringen och det gör
att den marknadsmässiga principen får en störning och extern påver-
kan genom kommunens planeringsmonopol. (Författningar om fastig-
hetstaxering 2000 / intervju 010601).

En annan aspekt är taxeringsvärdenas egentliga överensstämmelse
med de förväntade marknadsvärdena. Northam liksom Harvey menar
båda att situationen ofta visar att det beräknade värdet skiljer sig från
det egentliga. Det är viktigt att undersöka hur taxeringsvärdet egentli-
gen grundas och med vilka preferenser. I vissa fall kan aktuella hyresni-
våer kanske ge en bättre bild av situationen, menar Tomas Sikström.
(intervju 010601).
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Attraktivitet kan ses ur olika perspektiv. David Harvey skiljer på by-
tesvärde och bruksvärde. Harvey menar att fokuseringen på nyttomax-
imering och ekonomisk rationalitet vid valet av plats gör att den sam-
mansatta bilden av attraktivitet inte tas med. Bruks- och bytesvärde är
beroende av varandra och beskriver båda hur vi värderar rummet. Len-
nart Holmlund skiljer på boende och handelsverksamhet. Vid valet av
en bostad har närmiljön den största graden av påverkan och en plats
attraktivitet beror på närheten till de faktorer man söker. En barnfamilj
är intresserad av närheten till skola och pensionärer vill gärna bo i cen-
trum. Ett företag i handelsbranschen däremot söker sig till en plats där
det finns en mångfald av verksamheter som kan dra kunder till sig.
Kommunikativa aspekter är också mycket viktiga för nya företag, när-
heten till flygplatsen har visat sig av stor betydelse i just Umeå. Närhe-
ten bör därför förklaras som ett relativt begrepp genom att den kan
syfta till olika ting. (intervju 010517).

Teoriernas svårigheter i att förklara attraktivitetsmönster är något
som både Harvey, Lynch och Northam tar upp i sina resonemang. Per-
sonliga preferenser och trender i samhället gör det svårt att endast
koppla attraktivitet till ekonomisk nytta. Tomas Sikström anser att vi
idag kan se en ny typ av valmöjlighet för människor. Företagen är bero-
ende av kompetent arbetskraft och var det finns en säkrad marknad för
detta blir också en naturlig plats för företaget. De krav som människor
har på sin levnadsmiljö måste därför tillgodoses för att garantera en re-
krytering.

 4.6 Taxeringsvärden och samhällsplanering

De klassiska markanvändningsteorierna baserar sig på den fria markna-
den där utbud och efterfrågan kan agera fritt utan restriktioner. Dessa
tar inte hänsyn till individuella skillnader i planeringstraditioner som
ofta presenterar någon form av restriktioner på de fria marknaden.
Den svenska planeringsmodellen med stort kommunalt inflytande kan
därför sägas ”störa” de teoretiska utgångspunkterna och skapar en
komplex situation.

Att det genom planering är möjligt att förändra och påverka fastig-
hetstaxeringsvärden och kvarters användningsformer har tidigare be-
skrivits. Är det så att planeringsinstrumentet styr marknadskrafterna el-
ler tvärtom? Tomas Sikström menar att det inte handlar om två direkta
motsatser utan att planeringen ska ta hänsyn till allmänhetens syn-
punkter. Allmänhetens intressen kan växelvis vara med eller mot mark-
nadskrafterna, det intressanta är om de förstärker varandra eller vilken
som är den starkare.

Tittar vi på resultatet av jämförelsen av det teoretiska och det empi-
riska materialet så kan teori ge upphov till en ca. 10% förklaring till tax-
eringsvärdets spridning. En ca. 17% förklaring får vi om vi tar ut ex-
tremvärden. Att planeringsrelaterade åtgärder skulle förklara den reste-
rande delen av resultatet går varken att bestyrka eller determinera med
utgång i dessa siffror. Tomas Sikström menar dock att en studie av tax-
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eringsvärdena skulle kunna bistå vid utvärdering av verkställt plane-
ringsarbete. Vanligare är att en analys av taxeringsvärdena sker innan
åtaganden sätts in från den planerande parten. Det kan ofta handla om
att identifiera områden för exploatering i olika syften. Sedan kan kom-
munen antingen köpa upp marken själv eller med olika medel stimu-
lera marknaden till en omvandling i rätt riktning. Kommunen kan
dock aldrig forcera eller tvinga en fastighetsägare att förändra fastighe-
ter. I de fall där kommunala planeringsinsatser direkt har påverkat fast-
igheters utveckling av någon form handlar det dock främst om att fast-
ighetstaxeringsvärdena höjs. Det är sällan som fastigheternas värden
sänks, detta speciellt när det är Centrum som behandlas. (intervju
010601).

Planering i all form bör därför också ses som ett ingrepp, om än in-
direkt. Genom att presentera direktiv och riktlinjer i hur ett område
skall användas innebär det också att den planerande parten sätter upp
riktlinjer för värdenivåer. Att förhindra eller begränsa exploatering och
spekulation av mark är också det en intervention. Restriktioner hjälper
kommunen att hålla värden i önskad nivå.
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 5. Sammanfattande diskussion

Kan vi genom att bedriva samhällsvetenskap förklara människors
aktiviteter och val på ett tillfredsställande sätt? Att studera hur männi-
skor och företag väljer platser och varför, lämnar många frågor obesva-
rade. Subjektiva val baserade på fastighetsmarknadens utseende är
svåra att kartlägga utan en stor spridning av resultatet. Att definiera
attraktivitet och att finna specifika variabler som direkt påverkar valet
av plats för en bestämd typ av efterfrågan är inte fullt möjligt. Den
ekonomiska faktorn kan dock ge oss en bild av vad vi är beredda att
betala för en plats och hur vi marknadsmässigt värderar den.

Fördelen med att studera fastighetstaxeringsvärden är också att dessa
värden är en variabel som ger uttryck för marknadsvärdet kopplat till
specifika positioner. Det är dock viktigt att poängtera taxeringsvärdets
begränsningar som variabel för marknadsvärdet. Det är inte alltid som
det uppskattade värdet överensstämmer med det verkliga värdet, en
obalans som också följer med resultatet.

Med grund i den teoretiska utgångspunkten för studien, har ett an-
tal hypoteser tagits fram. En jämförelse i efterhand av de antagna hy-
poteserna och resultatet av den empiriska undersökningen visar att:

Hypotes 1. Antagandet att centralpunkten bör ligga i Centrum kan
bekräftas. Resultatet visar att centralpunkten ligger i Centrum-områ-
det. Fastighetstaxeringsvärdena i centrala Umeå visar ett mönster där de
högst taxerade enheterna finns lokaliserade i delområdet Centrum.
Toppnivåerna nås av kontorsenheter belägna i närheten av han-
delsstråken i Umeå centrum. Områdena Väst- och Öst på stan består
huvudsakligen av bostadsenheter men med några kvarter som upptas av
kontorsenheter eller kombinerade bostads-kontorsenheter. Denna situ-
ation överensstämmer väl med kommunens egna intentioner, där Öst
och Väst på stan förklarats som områden där bostäder ska prioriteras
före andra ändamål. Centrum däremot ska driva en mer kommersiell
linje för att kunna hålla ett utbud på allmän basis.

Hypotes 2. Antagandet om att taxeringsvärdet avtar med avståndet
från centralpunkten kan även det bekräftas med grund i resultatet. En
jämförelse av figur 1, visande det hypotetiska antagandet och figur 5,
visande det empiriska resultatet, demonstrerar dock en viss förskjutning
mellan hypotes och verklighet. Taxeringsvärdet faller betydligt kraftig-
are än förväntat de första hundra metrarna och den externa påverkan i
form av sjukhus- och universitetsområde inverkar inte på resultatet i
den omfattning som väntats.

När vi testar fastighetstaxeringsvärdena i centrala Umeå mot Alonsos
modell byggd på den linjära bid-rent kurvan får vi inget tydligt sam-
band, endast en 10,1% förklaring till utfallet. Precis som beskrivet i hy-
potesen avtar taxeringsvärdena med avståndet från centralpunkten,
dock inte i ett linjärt samband. Det kan därför heller inte fastställas i
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vilken grad närheten till centralpunkten påverkar värdenivåerna. När-
mast centralpunkten är värdenivåerna mycket höga men för att sedan
drastiskt avta i nivå. Huruvida det är centralpunkten som påverkar
värdenivåerna längre ut i området är därför mycket osäkert.

Att förklara vilka specifika faktorer som ligger bakom det faktum att
teori och verklighet inte överensstämmer mer än till dryga 10% är svårt.
Vi har kunnat nå en bättre överensstämmelse genom att extremvärden
tagits ut ur materialet. Resultatet efter detta visar dock inte på mer än
en 17% korrelation. Att gruppera fastigheterna efter verksamhetstyp
ger heller inte en förklaring i skillnaderna mellan verklighet och teori
utan sambandet försvagas snarare gentemot tidigare analys.

Hypotes 3. Antagandet om att områdets vertikala gränsindelningar
också får effekter som barriärer och att detta framträder i värdemön-
strets fördelning kan varken bekräftas och förkastas. Den tänkta bar-
riären i form av E4/E12 visar inte på låga taxeringsnivåer, tvärtom har
resultatet visat att i de kvarter väst om vägens dragning höjs
värdenivåerna. Att värdena väst om E4/E12 stiger kan ha sina orsaker i
att här kantas vägen av kontorsenheter som generellt taxeras högre. Det
närbelägna husbeståndet är av äldre struktur och driver på så sätt också
upp taxeringsvärdena. Den östra gränsdragningen, Östra kyrkogatan
visar dock i enlighet till hypotesen att värdenivåerna sjunker kraftigt.
Detta sker dock redan i centrums östra kvarterlänga som angränsar till
Östra kyrkogatan. Det kan därför inte determineras att det är
gränsdragningen som utgör barriären. Tittar man närmare på området
visar sig den låga fastighetstaxeringsnivån bero på ett stråk av offentliga
byggnader, s.k. specialenheter.

Hypotes 4. Öst på stan är närmare beläget sjukhus- och universitet-
sområdet vilket givit antagandet att området bör ha generellt högre
värdenivåer än Väst på stan. Hypotesen kan delvis bestyrkas med ut-
gångspunkt i resultatet. Värdenivån Öst på stan ligger något över den
Väst på stan, skillnaden är dock marginell och inte så stor som hy-
potesen formulerat.

Resultatet visar att taxeringsvärdets nivå nära korrelerar med fas-
tighetens verksamhetstyp. Kontorsenheterna är generellt högre taxerade
än bostadsenheterna i samtliga områden. Bostads- och kontorsenheter i
centrum har generellt högre värden än motsvarande i de övriga två om-
rådena. Öst på stan har generellt högre taxeringsnivåer på bostadsen-
heter än Väst på stan men där resultatet kan peka på att Centrum fun-
gerar som dragningskraft för den västra delen medan sjukhus och uni-
versitet påverkar utslaget Öst på stan.

Vi kan tala om en växelverkan där marknadskrafterna och det sven-
ska samhället, med ett starkt verktyg förrättat av den egna kommunen,
samspelar. Det svenska samhället understöds av ett reglerat system för
hur den fysiska strukturen ska planeras, byggas och förändras. Vi kan
därför inte tala om en fri marknad i denna mening utan de svenska
kommunernas planeringsmonopol påverkar i allra högsta grad stadens
form och innehåll, detta till trots kommunernas försvagade position
under 90-talet. Kommunernas direktiv slår igenom och är betydande
för taxeringsvärdenas nivåer och spridningsmönster.
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I Umeås fall kan sambandet mellan kommunal planering och fas-
tighetstaxeringsvärdenas nivåer tydas inte minst i att kommunens in-
tentioner kan avläsas i verksamheters rumsliga fördelning och i aktuella
taxeringsvärden. Aktuell planering förespråkar en prioriterad position
för bostäder i Öst- och Väst på stan. I Centrum ska detaljhandel och till
viss del bostäder främjas. Resultatet möter kommunens intentioner i
det faktum att bostäder dominerar Öst- och Väst på stan. Kontorsverk-
samheter, som också innehåller handelsenheter dominerar i Centrum.

En diskussion att föra är om det enbart bör ses som negativt att en
stad växer över sina förväntade gränser. Om staden tillåts expandera un-
der friare omständigheter kan en mer spontan stadsutveckling vara en
av effekterna. Umeås centrum har begränsade möjligheter till expan-
sion i och med järnvägens och älvens positioner. En förskjutning eller
utvidgning av stadens centrum i västlig-östlig riktning är mer trolig och
skulle därför kunna beskrivas som spontan. En spontan utveckling be-
höver inte betyda att marknadskrafterna får råda fritt, Jerker Söderlind
menar att en mer människoanpassad och flexibel regelbok för planerare
och entreprenörer kan vara ett steg i denna riktning.

Att hitta en koppling mellan attraktivitet och taxeringsvärdets nivå
är inte fullt möjligt. Vad taxeringsvärdet kan förklara sträcker sig inte
till efterfrågan på alla plan. Attraktivitet på marknaden kan inte jäm-
föras med den subjektivt tolkade efterfrågan. Att särskilja bytesvärde
från bruksvärde blir i denna mening viktigt. Alonsos modell applicerad
på Umeå, ger en rent marknadsmässig bild av hur mark värdesätts. Den
marknadsmässiga bilden är inriktad på nyttomaximering och ekono-
misk rationalitet och är på så vis begränsad när den varken ser till at-
traktivitet i ett individuellt eller kommunalt, allmännyttigt perspektiv.
Det kan alltså ligga en risk i att tillskriva fastighetstaxeringsvärdet en all-
tför stor möjlighet som förklaringsfaktor till attraktivitetsmönster. An-
vändandet av fastighetstaxeringsvärdet som variabel innebär även att
dess begränsningar måste klargöras. En trevlig levnadsmiljö behöver
inte vara detsamma som en god affärslokalisering. David Harvey menar
i detta sammanhang att skiljer man på bruksvärde och bytesvärde finns
det också en möjlighet att ta fram en bättre sammansatt teoretisk mod-
ell för hur vi kan koppla attraktion till den geografiska ytan.

Att använda fastighetstaxeringsvärden som variabel vid studerandet
av centrala Umeå innebär att marknadens bild av stadens rum blir syn-
lig. Vi har dock gjort gällande att det inte är alltid som fastighetstaxer-
ingsvärdet korrelerar med verkliga värden. Det finns möjligheter i att
också använda variabler såsom den reella hyreskostnaden eller exploa-
teringstal som komplement till taxeringsvärdet. En ny bild av markens
värde skulle kunna tas fram. Ytterligare studier inom området skulle
med fördel kunna influeras av Harveys förfrågan efter en mer rättvist
sammansatt modell. Att konstruera en kombinerad modell som bal-
anserar bytesvärde och bruksvärde på ett mer tillfredställande sätt skulle
kunna ge en mer stabil grund för slutsatser om människors val.
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Intervjuer:

[22] 2001–05–17: intervju med Lennart Holmlund, 1: e kommunalråd och ordförande i
kommunstyrelsen Umeå kommun.

[23] 2001–06–01: intervju med Tomas Sikström, planeringsansvarig för Umeå kommun.
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 Bilaga 1
Korrelationsanalys, fastighetsvärde och 
markvärde

TAX MARK
TAX Pearson Correlation 1,000 ,999 (**)

Sig. (2-tailed) , ,000

N 904 904

MARK Pearson Correlation ,999 (**) 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,

N 904 904

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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 Bilaga 2
Regressionsanalys, fastighetstaxeringsvärde 
och avstånd från centralpunkt

Model Summary
Model R R Square Adjusted 

R Square
Std. Error 

of the 
Estimate

1 ,317 (a) ,101 ,100 11050,99

a Predictors: (Constant), DISTANS

Coefficients (a)
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta

(Constant) 13124,054 865,268 15,168 ,000

DISTANS -782.015 77.773 -,317 -10,055 ,000

a Dependent Variable: TAX
Bilaga 2 Regressionsanalys, fastighetstaxeringsvärde och avstånd från centralpunkt 49



 Bilaga 3
Regressionsanalys, fastighetstaxeringsvärden 
och avstånd från centralpunkt, urval < 0 och 
>50000000 SEK

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 ,419 (a) ,175 ,174 6501,36

a Predictors: (Constant), DISTANS

Coefficients (a)
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients
t Sig.

(Constant) 10910,348 589,007 18,523 ,000

DISTANS -683,440 54,230 -,419 -12,603 ,000

a Dependent Variable: TAX
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 Bilaga 4
Regressionsanalys, fastighetstaxeringsvärde 
och avstånd från centralpunkt för 
kontorsenheter

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate

1 ,267 (a) ,071 ,066 20418,44

a Predictors: (Constant), DISTANS

Coefficients (a)
Unstandardized Coefficients Standard-

ized Coeffi-
cients

t Sig.
Model B Std. Error Beta

(Constant) 26914,191 2888,863 9,317 ,000

DISTANS -1521,018 426,437 -,267 -3,567 ,000

a Dependent Variable: TAX
Bilaga 4 Regressionsanalys, fastighetstaxeringsvärde och avstånd från centralpunkt för 



 Bilaga 5
Regressionsanalys, fastighetstaxeringsvärde 
och avstånd från centralpunkt för 
bostadsenheter

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate

1 ,210 (a) ,044 ,043 10184,99

A Predictors: (Constant), DISTANS

Coefficients (a)
Unstandardized Coefficients Standard-

ized Coef-
ficients

t Sig.
Model B Std. Error Beta

(Constant) 10047,255 1106,643 9,079 ,000

DISTANS -542,339 98,199 -,210 -5,523 ,000

a Dependent Variable: TAX
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 Bilaga 6

Frågeformulär vid intervju med Lennart Holmlund, 2001–05–17.

1. Vad anser du om taxeringsvärdenas utslag, resultatet över centrala
Umeå?

2. Ska det finnas ett linjärt samband mellan taxeringsvärdets nivå och
avstånd från centralpunkten?

3. Är ett sådant samband att efterfråga?
4. Är det viktigt att en stad har en centralpunkt?
5. Vad kan du som politiker göra för att påverka i dessa frågor?
6. Vilka är de viktigaste grundprinciperna i staden?
7. Tycker du att Umeå lever upp till dessa principer?
8. Vilka faktorer tror du påverkar och avgör när människor gör ett val

av plats?
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 Bilaga 7

Frågeformulär vid intervju med Tomas Sikström, 2001–06–01.

1. Vad anser du om taxeringsvärdenas utslag, resultatet över centrala
Umeå?

2. Ska det finnas ett linjärt samband mellan taxeringsvärdets nivå och
avståndet från centralpunkten?

3. Är ett sådant samband att efterfråga?
4. Finns det barriärer i stadslandskapet?
5. Är det viktigt att en stad har en centralpunkt?
6. Vad kan du som kommunal planerare göra för att påverka i dessa

frågor?
7. Vilka är de viktigaste grundprinciperna i staden?
8. Anser du att Umeå lever upp till dessa principer?
9. Vilka faktorer, tror du påverkar och avgör när människor gör ett val

av plats?
10.Är taxeringsvärdet och analyser av taxeringsvärden ett bra verktyg i

samhällsplaneringen?
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