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Abstract
The Swedish office market has over the last couple of years developed into a state of record
braking prime rents at an all-time high and cap rates at an all-time low. The force of
development has been the favorable macro-economic conditions. This study aims to
examine to what extent the development of cap rates of offices in Sweden’s three largest
cities, Stockholm, Gothenburg and Malmo can be explained by macro-economic changes. A
point of interest is how these cities relate to each other and the economy. The issue is put in
a generical state where factors specific to the markets get left out.
With the support of empirical studies and economic theories, such as the 4Q model, the
issue is worked by a selection of macro variables by processing of data and basic statistical
calculations. The selected macro variables are: CPI, Repo rate, Government bonds 10
years, GDP, Unemployment and OMXS30. Correlation calculations and linear regression
models are central tools in the quantitative work. The statistical calculations are performed
both with and without time lags on the cap rates for macro variables. In this way, the inertia
and cyclical nature of the property market are considered.
The result, which is in line with previous studies, shows that the movement of cap rates over
time often can’t be explained only by macro-economic variables. Furthermore, it shows that
there is no palpable difference between the cities when it comes to development of cap
rates. The result shows the importance of the multitude of data and the selection of variables
when performing a regression analysis. With this said the study does demonstrate a
connection between the development of cap rates and the chosen macro variables.
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Sammanfattning
Den svenska kontorsmarknaden har under senare år drivits mot rekordhöga hyror och låga
direktavkastningskrav. Drivkraften i utvecklingen har varit gynnsamma makroekonomiska
förhållanden med bland annat negativ reporänta. Denna studie syftar till att undersöka i
vilken grad utvecklingen av direktavkastningskrav i tre svenska storstäder, Stockholm,
Göteborg och Malmö kan förklaras av makroekonomiska förändringar. Intressant är även hur
de olika städerna förhåller sig till varandra och utvecklingen i ekonomin. Frågeställningen
sätts i ett mer generellt sammanhang, där marknads- och fastighetspecifika faktorer
utelämnas.
Med stöd av empiriska studier och ekonomiska teorier, som bland annat 4Q-modellen,
angrips frågeställningen genom ett urval av makrovariabler, bearbetning av data och
grundläggande statistiska beräkningar. Dem utvalda makrovariabler är: KPI, Reporänta,
Statsobligationer 10 år, BNP, Arbetslöshet och OMXS30. Korrelationsberäkningar och linjära
regressionsmodeller är centrala verktyg i det kvantitativa arbetet. De statistiska
beräkningarna utförs både med och utan tidsförskjutningar på direktavkastningskravet mot
makrovariabler. På så vis beaktas fastighetsmarknadens tröghet och cykliska natur.
Resultatet, som ligger i linje med tidigare studier, visar att valda makroekonomiska variabler
oftast inte är tillräckliga för att förklara rörelsen i direktavkastningskravet. Inte heller påvisas
någon påtaglig skillnad städerna emellan. Resultatet vittnar om värdet av mängd data och
urvalet av oberoende variabler vid en regressionsanalys. Däremot påvisas ett tydligt
samband mellan utvecklingen av direktavkastningskravet och de utvalda makrovariablerna.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sedan början på 2015 befinner sig Sverige i ett ekonomiskt landskap präglat av låga
räntor, en situation som enligt prognoser verkar stå fast tills 20201. Situationen är
historisk i bemärkelsen att reporäntan aldrig tidigare varit negativ, vilket den i
skrivande stund varit i fyra år. Effekten av detta historiska beslut har landat i en god
ekonomisk utveckling där inte minst fastighetsmarknaden fått stå i centrum.
De gynnsamma makroekonomiska förhållandena har uttryckts sig genom låga
direktavkastningar, höga hyror och värdestegringar på fastighetsmarknaden. Den
positiva utvecklingen på bostadsmarknaden har däremot stagnerat de senaste åren
medan kontorshyrorna för de mest attraktiva områdena nått rekordhöga nivåer.
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Figur 1, Källa fastighetsprisindex och årshyra: SCB, Källa direktavkastningskrav: JLL

Oron för den finansiella instabiliteten och dess effekt på fastighetsmarknaden är
däremot påtaglig, vilket bland annat vittnas av minskande transaktionsvolymer.2
Diskussionerna om fastighetsmarknaden pågår flitigt på alla samhällsnivåer. På olika
plattformar debatteras olika faktorer som anses vara avgörande för utvecklingen på
fastighetsmarknaden. Att fastighetsmarknaden är beroende av den breda
ekonomiska utvecklingen är vedertaget,
däremot har den sina egna karaktärsdrag som särskiljer den från ekonomin i övrigt.
Konjunkturinstitutet har sammanställt ett antal prognoser över utvecklingen på
svensk ekonomi. Prognosen innehåller nyckeltal som visar en svagare ekonomi
framöver och att en lågkonjunktur väntar3. Förutsatt att prognoserna stämmer finns
anledning att tro att även fastighetsmarknaden kommer påverkas med lägre
marknadsvärden, lägre hyror och ökade direktavkastningskrav.
Denna studie kommer att analysera förhållandet mellan utvalda makroekonomiska
variabler och direktavkastningskravet i svenska storstäder. Detta med fokus på
tidsförhållandet och skillnaderna städerna emellan.
1

Riksbanken. Reporäntan oförändrad på ‐0,25 procent. 2019‐02‐13.
Lindqvist, Arvid. Den finansiella oron når snart fastighetsmarknaden. Fastighetstidningen. 2018‐12‐11.
3
Konjunkturinstitutet. Prognosjämförelse: De senaste 12 prognoserna för år 2018–2021. 2019‐03‐30.
2
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1.2 Syfte
Syftet med kandidatuppsatsen är:
-

att analysera korrelationen mellan utvecklingen på direktavkastningskravet och
makroekonomiska variabler.
analysera hur de skiljer sig åt mellan olika marknadsområden.
undersöka i vilken grad makrovariabler kan utgöra en prognosmodell enligt en linjär
regressionsmodell.

1.3 Frågeställning
Utifrån studiens syfte och bakgrund har följande frågeställningar tagits fram.



Vad finns det för skillnader mellan städerna i arbetet vad gäller utvecklingen på
direktavkastningskravet jämfört med ekonomin?
Går det utifrån de utvalda makroekonomiska variablerna och direktavkastningskravet
att bygga en signifikant prognosmodell?

1.4 Avgränsningar
Denna studie avgränsar sig till att studera tre städer i Sverige med två
marknadsområden i respektive stad. Ett CBD-område och en sekundär nod. Det
utförs inga studier på direktavkastningskravet på nationell nivå. Data över
ekonomiska makrovariabler som samlas in avgränsas till nationell nivå och inte
marknadsspecifik nivå dels för att underlätta datainsamling dels för att underlätta
jämförelsen direktavkastningskraven emellan. Studien analyserar endast
kontorsmarknaden och inte övriga segment av fastighetsmarknaden.
De marknader som undersöks är Stockholm CBD, Stockholm Sundbyberg/Solna,
Göteborg CBD, Göteborg Älvstranden, Malmö-Lund CBD och Malmö Västra
hamnen.

2. Metod
2.1 Urval
Första fasen i arbetet grundar sig i att identifiera möjliga makroekonomiska variabler
som skall ingå i arbetet. Detta görs genom en studie av tidigare arbeten och teorier.
För urvalet vägs flera aspekter in. Den data som söks måste vara tillgänglig,
trovärdig och relevant för syftet.

2.2 Datainsamling
När de makrovariabler som ska ingå i analysen är identifierade samlas data in. Data
över direktavkastningskravet tillhandahålls av Swedbank och JLL. Övriga data
samlas in från statistiska centralbyrån, Riksbanken och Nasdaq.

2.3 Kvantitativ metod och genomförande
Det kvantitativa momentet i arbetet inleds med att bearbeta data över
direktavkastningskrav samt makroekonomiska variabler. Nästa moment i arbetet
består utav statistisk modellering och beräkning. För detta används Microsoft Excel.
Genom verktyget angrips frågeställningen genom beräkning av graden korrelation
mellan direktavkastningen och de valda makrovariablerna. För att ta hänsyn till
marknadens tröghet vad gäller reaktion på makroekonomiska händelser utförs
tidsförskjutningar. Detta görs för makrovariablerna relativt direktavkastningen. Till sist
3

utförs regressionsanalyser för att studera samband variablerna emellan och
konstatera lämpliga kombinationer av variabler för en eventuell tillfredsställande
prognosmodell. Detta görs i två steg, det första behandlar regressionsanalysen med
alla variabler gemensamt och där det andra momentet behandlar ett urval av
variabler för framtagande av en ekvation med tillfredsställande signifikans.
Resultatet kommer sedan analyseras och förklaras med stöd av relevanta teorier.
En utvärdering av arbetet utförs, förslag på förbättringar presenteras och till slut dras
en slutsats med hänsyn till frågeställningen och syftet med arbetet.

2.4 Statistiska metoder
För att analysera direktavkastningskravet och de utvalda makrovariablerna utförs
statistiska analyser. Nedan redovisas de metoder som används i arbetet generellt
och specifikt. Även anpassning av data för möjliggörande av analys redovisas.
2.4.1 Korrelation
Korrelation är ett mått på linjärt samband mellan två variabler. Vid en
korrelationsanalys undersöks huruvida två variabler samvarierar. Resultatet anger
hur två variabler rör sig relativt varandra i riktning och storlek. Det uttrycks som ett
värde mellan -1 och 1, där 0 motsvarar ingen korrelation och -1 samt 1 motsvarar
negativ respektive positiv korrelation. Till exempel så innebär ett korrelationsvärde
motsvarande 1 att de två variablerna rör sig i samma riktning i samma grad. För
beräkning av korrelation används följande formel4:

𝜌 𝑋, 𝑌

,

Där







𝜌 𝑋, 𝑌 är korrelationskoefficienten
𝑐𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 är kovariansen
𝐷 𝑋 är standardavvikelsen av X
𝐷 𝑌 är standardavvikelsen av Y
𝜇𝑥 är medelvärdet av X
𝜇𝑦 är medelvärdet av Y

I arbetet används Excel för beräkningar av korrelationen mellan respektive
direktavkastningskrav och makrovariabel. Detta görs för att se om de historisk har
något samband de emellan. Det är inte ett sätt för att kunna bedöma deras framtida
utveckling. Att två variabler har en hög korrelation betyder inte att de har ett
orsakssamband. Alltså, det betyder inte nödvändigtvis att det finns ett kausalt
samband5. Om det visar sig att det finns en stark korrelation mellan en makrovariabel
och direktavkastningskravet för en delmarknad så betyder inte det att en förändring i
den ena kommer ge en förändring i den andra. Därför kommer även
regressionsanalyser att utföras.

4

Blom, G. Enger, J. Englund, G. Grandell, J. Holst, L. (2009). Sannolikhetsteori och statistikteori med
tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. 121
5
Nationalencyklopedin, Kausalitet.
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2.4.2 Regressionsanalys
En regressionsanalys är en statistisk modell som syftar till att mäta samband mellan
olika storheter, i detta fall mellan direktavkastningskrav och makroekonomiska
variabler. Regressionsekvationen utgörs av två typer av variabler, en beroende och
en oberoende variabel. Teorin grundar sig i att studera hur den beroende variabeln,
y, förändras relativt de/den oberoende variabeln, x. Den beroende variabeln utgörs i
detta sammanhang av direktavkastningen medan de oberoende variablerna utgörs
av de makrovariabler som valts ut. Modellen kommer därmed i Excel bestämma en
ekvation som anger relationen mellan variablerna och vidare också pålitligheten av
modellen.
För en enkel linjär regression, uttrycks relationen mellan den beroende variabeln och
endast en oberoende variabel som6:
𝑦 𝛼 𝛽𝑥 𝜀
Där






y är den beroende variabeln
α är intercept
β är regressionskoefficienten
x är den oberoende variabeln
ε är en felvariabel

För en multipel linjär regression, så adderas fler oberoende variabler:
𝑦

𝛼

𝛽𝑥

𝛽𝑥

⋯

𝛽 𝑥

𝜀

Där






y är den beroende variabeln
α är intercept
β är regressionskoefficienterna
x är de oberoende variablerna
ε är en felvariabel

När relationen mellan de olika variablerna har konstaterats kan underlaget användas
i framtagandet av bland annat en prognosmodell. I arbetet utförs detta för att utreda
hur stor förklaringsgrad makrovariablerna har med hänseende till
direktavkastningskravet i respektive delområde och marknad. I första steget utförs en
multipel linjär analys med alla makrovariabler som oberoende och ett
direktavkastningskrav som beroende. Därefter undersöks signifikansnivån för
samtliga x-variabler där de med ej tillfredsställande resultat sållas bort.
Tillfredställande signifikansnivå för denna analys sätts till p=0,05. Detta då det är en
av de standardnivåer som används.7
Om denna process leder till att ingen av variablerna visar tillräckligt hög
förklaringsgrad eller att signifikansnivån är för hög testas nya kombinationer tills ett
tillfredsställande resultat uppnås. Därefter undersöks huruvida

6

Blom, G. Enger, J. Englund, G. Grandell, J. & Holst, L. (2009). Sannolikhetsteori och statistikteori med
tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. 358
7
Ibid. 323
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regressionskoefficienterna är positiva eller negativa. Har de fel tecken tas variabeln
bort. Detta för att variabeln inte ska påverka direktavkastningen i fel riktning.
2.4.3 Anpassning av data
För att kunna undersöka data behövs viss anpassning ske. Vissa dataserier är vid
inhämtningen indexerad och har över lång sikt en svagt uppåt lutande kurva. För att
inte få en statisk dataserie transformeras serierna till årstakt. Detta görs med följande
ekvation:
𝑌
𝑌
∗ 100
𝑌
Där:



Y är data för vald makrovariabel
n är valt år eller kvartal

Vissa dataserier som statsobligationer som är utryckta i procent kan behöva
transformeras för att undvika en statisk dataserie. Sådana serier transformeras på
följande sätt:
𝑌
𝑌
Där:



Y är data för vald makrovariabel
n är valt år eller kvartal

Anpassningen av dataserierna görs alltså för att undvika att två statiska serier utan
större förändringar sker. Vid anpassningen skiftas dessutom analysen från ökningen
eller minskningen i serien till dess förändring. I figur 9 och 10 nedan illustreras hur
transformeringen ger två mindre statiska dataserier där förändringen av serierna
analyseras istället för tillväxten.

Ej transformerad data
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3. Definitioner
3.1 Tidsförskjutning
En tidsförskjutning, eller tidslag, kan generellt beskrivas som ett tidsintervall mellan
två relaterade händelser, till exempel mellan en händelse och effekten av händelsen.
I ett makroekonomiskt sammanhang används begreppet för att beskriva tidsförloppet
från att en åtgärd vidtagits (till exempel förändring av reporänta) tills att effekten blir
påtaglig för makroekonomiska aggregat (jobb, inkomst, produktion, etcetera).8
I kontext till arbetet omfattar en tidslag tiden från att en makroekonomisk förändring
skett tills att effekten påverkar direktavkastningskravet. Det innebär att tidsperioden
omfattar flera och mer utdragna mekanismer i ekonomin, där effekterna på
makroekonomiska aggregat i sin tur får effekt på fastighetsmarknaden.

3.2 Marknadsområden
Detta arbete omfattar sex marknadsområden i tre svenska storstäder, Stockholm,
Göteborg och Malmö-Lund. Urvalet av marknadsområde beror på tillgänglighet av
data och storleken på marknadsområden. Ur varje stad har två marknadsområden
valts, för Stockholm är de två marknadsområdena Stockholm CBD samt
Solna/Sundbyberg. För Göteborg är det CBD och Norra Älvstranden och för MalmöLund är det CBD och Västra Hamnen. Marknadsområdena är geografiskt
avgränsade enligt SEPREF:s definition med undantag för Solna/Sundbyberg som
saknar en definition9. Även JLL, vars data detta arbete baseras på delar samma
definition.
Central Business District, CBD, är enligt SEPREF marknadsområden som
geografiskt sett är belägen centralt i stadskärnan, med god kommunikation och andra
högt värderade egenskaper. Övriga marknadsområden, undantag för
Solna/Sundbyberg, är stadsdelar som är angränsande till CBD och tillhör den
bredare stadskärnan. Solna/Sundbyberg är det marknadsområde som är
avståndsmässigt längst bort från regionens CBD område, men är däremot på grund
av goda kommunikationer väl integrerat.10
Man kan konstatera att bestånden som ingår i marknaderna skiljer sig sett till kvalité
och utformning, framförallt i sekundära noder som har mer moderna fastigheter.

8

Friedman, Milton. The Lag in Effect of Monetary Policy. Journal of Political Economy. 1961.
SEPREF. SEPREF Definitions. Stockholm 2011.
10
JLL. Nordic Outlook Autumn 2018
9
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3.2.1 Stockholm
Stockholm som marknadsområde dominerar bland urvalen i både transaktionsvolym och
areal. Delmarknaden CBD har högst hyror i landet och utgör det största CBD området sett till
areal, vilket angränsas av Gamla Stan söderut och Norrmalm norrut. Solna/Sundbyberg är
två närförorter och har ett utspritt marknadsområde geografiskt sett med koncentrerade
områden för specifikt kontor såsom till exempel Solna Business Park, Arena staden och
Grand Central Sundbyberg.11

Bild 1, Stockholm CBD. Källa SEPREF12

3.2.2 Göteborg
Båda delmarknaderna Göteborg CBD och Norra Älvstranden växer sett till
nyproduktionsvolym i relativt hög takt. Norra Älvstranden avgränsas från övrig
stadskärna av Göta Älv nordväst om CBD.13

Bild 2, Göteborg CBD och Norra Älvstranden. Källa: SEPREF14

11

Ibid.
SEPREF. SEPREF Definitions. Stockholm 2011.
13
JLL. Nordic Outlook Autumn 2018
14
SEPREF. SEPREF Definitions. Stockholm 2011.
12
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3.2.3 Malmö
Delmarknaderna CBD och Västra Hamnen angränsar till varandra och är sett till
areal och befolkningen de minsta marknadsområdena av urvalen. Delmarknadernas
mindre skala reflekteras bland annat av skillnaderna i prime hyror som varierar med
cirka 10% för CBD och Västra Hamnen, medan skillnaden i Stockholm är cirka 50%
för CBD och angränsande marknader.15

Bild 3, Malmö CBD och Västra Hamnen. Källa SEPREF16

4. Teori
4.1 Fastighetsmarknaden
Fastigheter i egenskap som finansiell tillgång skiljer sig från andra typiska
riskbärande tillgångar, såsom till exempel aktier. En faktor som urskiljer dem är
transaktionsmarknaden som I kontrast till en allmän marknad, kännetecknas av låg
likviditet, dålig informationseffektivitet och höga transaktionskostnader. Det stärker
osäkerheten kring observerade marknadsvärden, vilka bestäms mellan två parter och
med bristande konsensus på marknaden.17 En annan aspekt som präglar
fastighetsmarknaden är heterogeniteten. Varje fastighet är unik i dess kvalité, läge,
ålder, och utformning. Ur ett bredare perspektiv kan man konstatera att även
självaste marknaden är heterogen, där olika aktörer, hyresgäster, kluster och
incitament präglar varje enskild marknad. Heterogenitet bland fastigheter och dess
marknad är påtagligt ur en nationell skala, men där vissa heterogena drag även
uppträder i mindre skala, bland olika städer till exempel. Det medför
informationsasymmetri på marknaden och osäkerhet i värdering av tillgångar.18
4.1.1 Utbudskurvan
Formen på utbudskurvan är fundamental för hyressättningen och därmed också
direktavkastningen. För fastighetsmarknaden kan utbudskurvan beskrivas som konstant för
en specifik hyresnivå men vidare långvarig vid förändringar, vad ekonomer kallar för “kinked
demand curve”. Det har sin naturliga förklaring i att byggprocessen är längre än andra
15

JLL. Nordic Outlook Autumn 2018
SEPREF. SEPREF Definitions. Stockholm 2011.
17
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produktionsprocesser och därmed inte reagerar på efterfrågan i samtid. Detta ger upphov till
starka cykliska rörelser som resulterar i antingen överskott eller underskott i utbudet samt
tidsförskjutningar i relation till ekonomin i stort, från att till exempel efterfrågan ökat till att
efterfrågan möts19. Dessa cykler illustreras i figur 2. De leder till att fastighetspriserna varierar
över tid, de rör sig cykliskt. Generellt sett är de perioder med tillväxt längre än de perioder
med värdeminskningar vilket bidrar till en konstant värdeökning på lång sikt.

Figur 4, Källa: Real estate cycle and the demand and supply of real estate20

4.1.2 Kontorsmarknaden
Kontorsmarknaden tillhör det kommersiella segmentet av fastigheter, vilket utgörs av
fastigheter för handel, logistik, kontor samt industri. Indelningen av kontorsfastigheter sker
främst genom tre faktorer: ålder, läge och kvalité. I denna uppsats ligger läget till grund för
urvalet av fastigheter som omfattas av analysen. Lägen för kontor kan delas in i tre
kategorier: CBD (Central business district), sekundära noder och förorter, där CBD är det
mest attraktiva marknadsområdet med lägst direktavkastning. Värdet av läget är för många
verksamheter fundamentalt, bland annat för att kunna nyttja klusterfördelar, stärka sitt
varumärke och attrahera arbetskraft.21
Varje marknadsområde har sin egen topphyra, ofta kallat prime office rent. Med det menas
den mest optimala hyran på en öppen marknad som kan förväntas av det teoretiskt sett
bästa objektet vad gäller kvalitet och specifikationer i det bästa läget i ett visst
marknadsområde vid given tidpunkt. 22 Med andra ord den högsta hyran som kan tänkas för
det bästa objektet som kan finnas i området idag. Vid en snabb utveckling av prime office

19

Geltner, M. David. Miller, G. Norman. Clayton, Jim. Eichholtz, Piet. Commercial Real Estate analysis &
investment. LEAP Publishing Services, Inc. 2010
20
Pholphirul, Piriya. Rukumnuaykit, Pungpond. The Real Estate Cycle and Real Business Cycle: Evidence from
Thailand. Pacific Rim Property Research Journal. 2015
21
Morena, M. Truppi, T. Real estate market – Financial Management of Real Estate Transactions A.Y.
2016/2017.
22
Jones Lang LaSalle IP. JLL Nordic Outlook, Focus: Financing, Autumn 2018. 2. 2018.
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rent kan företag som inte längre finner det lönsamt att bedriva sin verksamhet i området
flytta. Detta är en starkt bidragande orsak till utvecklingen av städer och hur nya områden
med kommersiella fastigheter växer.
Varje marknadsområde har en toppdirektavkastning, ofta kallat prime yield. Med det menas
den mest optimala (lägsta) direktavkastningen som kan förväntas existera för en teoretisk
kontorsbyggnad av högsta kvalitet och specifikation i det bästa läget i ett visst
marknadsområde vid given tidpunkt. 23 Med andra ord precis som vid prime office rent så är
prime yield den lägsta direktavkastningen som kan tänkas för det bästa objektet som kan
finnas i området idag. Prime office rent och prime yield används ofta vid redovisning av ett
marknadsområdes status samt analys av dess framtid. I detta arbete studeras prime yield.

4.2 4Q-modell, The Fisher-Di Pasquale-Wheaton (FDW) model
FWD-modellen är ett instrument som enligt författarna beskrivs som en modell för en
integrerad fastighetsmarknad. Modellen är framtagen för att pedagogiskt illustrera
grundläggande koncept och mekanismer på fastighetsmarknaden. Den illustrerar
sammanhängande marknadsrörelser, där rörelser i hyres- eller
transaktionsmarknaden påverkar den totala marknaden. Kvadranterna förklarar
interaktionen mellan kontorshyresmarknaden, transaktionsmarknaden,
byggmarknaden och förändringar av fastighetsbeståndet.24

Figur 5 Källa: The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework.25

4.2.1 Kvadrant 1, Q1, Hyresmarknaden
Den första kvadranten illustrerar hyressättningen med given efterfrågakurva och
bestånd. Den horisontella axeln i figuren visar antalet lägenheter med noll i origo och
en ökning ju längre ut man kommer på axeln. Den vertikala axeln visar hyresnivån
med noll i origo och ökar uppåt på axeln.26

23
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25
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4.2.2 Kvadrant 2, Q2, Transaktionsmarknaden
Den andra kvadranten illustrerar marknadsvärdet av tillgångar på
fastighetsmarknaden, vilket påverkas av direktavkastningskravet och hyra. På den
horisontella axeln visas marknadsvärdet med noll i origo och en ökning åt vänster.
På den vertikala axeln visas hyresnivån precis som i första kvadranten.27
4.2.3 Kvadrant 3, Q3, Produktionsmarknad
Den tredje kvadranten illustrerar produktionen på transaktionsmarknaden, vilket
beror på marknadsvärde och byggkostnader. På den horisontella axeln visas
marknadsvärde precis som i andra kvadranten och på den vertikala visas
produktionen. Den är noll i origo och växer neråt. Här illustreras att vid
marknadsvärden som är högre än produktionskostnaderna kommer det att byggas.
När den totala produktionen når den nivån som inte längre gör det lönsamt kommer
produktionen att stanna av. De högre byggkostnaderna förklaras i ökad konkurrens
kring mark, arbetare och material.28
4.2.4 Kvadrant 4, Q4, Förändring av beståndet
Den fjärde kvadranten illustrerar förändringar av beståndet, beroende på produktion,
rivning och ombildningar. Den horisontella axeln visar antalet lägenheter precis som
första kvadranten och den vertikala produktionen precis som i den tredje
kvadranten.29
4.2.5 Samband mellan kvadranterna
Med modellen kan alltså förändringar på en marknad visa hur det påverkar
resterande marknader. Författarna beskriver med hjälp av modellen vad som händer
vid en förändring i efterfrågan på lägenheter, risk och byggkostnader.
Vid ökad efterfrågan på lägenheter kommer hyrorna stiga, marknadsvärdet gå upp,
produktionen öka och utbudet av lägenheter bli större. Det som händer är att den
ökade efterfrågan leder till en ökad vilja att betala för fastighetsutrymmen. Den ökade
betalningsviljan leder till ett ökat marknadsvärde då intäkterna från fastigheterna går
upp. Det ökade marknadsvärdet leder till att marginalkostnaden för produktion av
fastigheter förskjuts och det blir lönsamt att bygga fler enheter än tidigare. Förutsatt
att rivningstakten inte är större än produktionstakten kommer då beståndet att öka.
Vid en minskad efterfrågan fungerar det precis likadant fast i stället för en generell
ökning sker en generell minskning. Faktorer som påverkar en ökad efterfrågan är
minskad arbetslöshet, ökning i produktion och befolkningstillväxt.30
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Figur 6 Källa: The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework.31

Vid en förändring i risk ser händelseförloppet annorlunda ut. Vid en lägre risknivå
vrids linjen i andra kvadranten (bruttokapitaliseringsfaktorn) moturs nedåt. Detta
eftersom en minskad risk leder till att investerare är beredda att betala mer. Detta
kommer från lägre avkastningskrav. Vid ökade marknadsvärden följer en ökad
produktion som nämnts tidigare. förutsatt att inte rivningstakten är högre än
produktionstakten kommer då beståndet att öka och vid en oförändrad efterfråga
sjunker då hyresnivån. En minskad risk leder alltså till ökade marknadsvärden,
produktion och bestånd men till lägre hyror. Vid högre risk blir det tvärtom. Risken vid
investering av fastigheter påverkas av ränteläget i ekonomin i stort. Låg reporänta
ger låg avkastning på lågriskinvesteringar som statsobligationer vilket driver ner
riskpremien på fastigheter.32

Figur 7 Källa: The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework.33

Förändring i byggkostnader påverkar i första hand produktionen. Vid ökade
byggkostnader Kommer marginalvinsten att minska vilket leder till en lägre
produktion. Vid normala nivåer för rivningar kommer då beståndet att minska. Med
31
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ett lägre utbud kommer hyrorna att pressas uppåt och marknadsvärdet att stiga. Vid
minskade byggkostnader kommer marknadsvärden gå ner, byggproduktionen öka,
beståndet öka och hyrorna sjunka.34

Figur 8 Källa: The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework.35

4.3 “Ripple effect”
Företeelsen att den ekonomiska utvecklingen på en marknad sprider sig till en annan
brukar refereras till ”the ripple effect”. Teorin är förekommande inom många
ekonomiska områden och har i tidigare studier påvisats på flera fastighetsmarknader.
Det innebär att det finns en långvarig relation mellan pris- och hyresutvecklingen i de
olika regionerna. 36 Detta kan förklaras med att marknaderna är integrerade och
faktorer såsom kapitalöverföring.
Teorin tillämpas i tidigare studier främst för att mäta graden av effekten mellan olika
regionala områden, mer sällan mellan olika marknadsområden inom en region. Detta
eftersom marknaderna inom en region oftast i hög grad är integrerade och kan
betraktas som en enhetlig marknad.37 Det innebär däremot inte att teorin är
ointressant för att tillämpas i en mindre skala, framförallt för att bland annat studera
informationsasymmetri och hur kapital skiftar från en källa till andra.
Storstadsregioner brukar oftast förklaras som motorn i ett lands fastighetsmarknad,
där förändringar i storstadsregioner antas få spridning på andra regionala
marknadsområden. Det kan förklaras bland annat genom att prisutvecklingen medför
migration till andra regioner och att informationsasymmetrin är lägre på större
marknader, vilket skulle motivera längre tidsförskjutning för marknader i mindre
regioner relativt Stockholm.

34
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4.4 Direktavkastning
Den grundläggande definitionen av direktavkastning är i sig enkel. Den följer:
Direktavkastning = fastighetens driftnetto / fastighetens marknadsvärde
Driftnetto = hyresintäkter - drift- och underhållskostnader
Marknadsvärde = mest sannolika priset på en fri och öppen marknad med
tillräcklig marknadsföringstid och utan partsrelation eller tvång.38
Vid beräkning av direktavkastning finns däremot olika metoder. Den första är att man
helt enkelt använder sig av de faktiska värdena för hyresintäkterna och drift- och
underhållskostnaderna. Med den metoden får man fram vilken direktavkastning
fastigheten generar idag, just nu39. Det förutsätter dock att marknadsvärdet går att
bestämma exakt, vilket det inte gör. Det gör att även om de faktiska värdena för
hyresintäkter och drift- och underhållskostnader används så blir direktavkastningen
fortfarande en bedömning. Bedömningen blir likväl den som kommer närmast
sanningen för direktavkastningen.
En annan metod som används är att hyresintäkter och drift- och underhållskostnader
normaliseras. Detta kan göras på olika sätt men i grunden görs det genom att
fastighetens driftnetto inte beräknas utifrån de faktiska inkomsterna och utgifterna
utan istället efter vad marknaden säger är normalt. En hyresgäst kan ha en onormalt
låg hyra för marknaden och kommer därför sannolikt att få den justerad vid
kontraktsslutet40. Det kan ha utförts omfattande renoveringar på fastigheten som
påverkat driftnettot negativt. Vid en bedömning av direktavkastningen kan då
schablonvärden för drift och underhåll användas för att ge en mer marknadsmässig
bild. Det är inte normala siffror som redovisas under stora renoveringar.
Med det sagt så är det komplext att bedöma direktavkastning. Det finns dessutom
ytterligare problem som ligger i mätning och informationshantering. Olika
fastighetsägare kategoriserar inte sina utgifter för fastigheter på samma sätt. Vad en
fastighetsägare redovisar som underhåll redovisar en annan som en investering och
kommer då inte med i beräkningen av driftnettot. Det är trots detta en bra indikator på
prisnivå och inställning till risk på en marknad. Direktavkastningens utveckling kan
också användas som indikator för hur fastighetsmarknaden förändrats på lång sikt.

4.5 Direktavkastningskrav
Direktavkastningskrav kan enkelt förklaras som vad en aktör har som lägsta krav för
direktavkastning på sin investering. Förutsatt ett antagande om en konstant
tillväxtfaktor för driftnetto och kalkylräntan, kan direktavkastningskravet uttryckas
som41:
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣

𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 – 𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

38
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Avd f Bygg‐ och fastighetsekonomi. 5. Stockholm. 2004
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Om formeln utvecklas till att uppdela kalkylräntan i två faktorer, riskfria avkastning
och riskpremie följer:
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑟𝑎𝑣

𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒

𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

En viktig genomgående förutsättning i litteraturstudien är att klarlägga hur de olika
studierna teoretiskt förhåller sig till direktavkastningskravet. I dessa studier görs ett
antagande om att direktavkastningskravet i huvudsak påverkas av två faktorer –
kalkylräntan och förväntad tillväxt för hyresintäkter.
Artikeln “Office Capitalization Rates: Why Do They Vary Across Metropolitan
Markets?”42 utgör en viktig grund för ämnet direktavkastningskrav och efterföljande
arbeten, den syftar till att konstatera avgörande faktorer för skillnader i
direktavkastningskravet mellan olika storstäder. Studien baseras på data för
direktavkastningar (kontor) från 43 olika marknader. Slutsatsen är att de kritiska
variablerna är de som formar investerares förväntningar i hyrestillväxt och
uppfattning om risk. Däribland variabler såsom vakans, marknadsstorlek,
marknadsekonomi och andel av genomförda projekt.43
I ett efterföljande artikel44 fokuserar författarna återigen på kontorsmarknader i
storstäder (17st) och undersöker nationella och lokala faktorers inverkan på
direktavkastningskravet på fastigheter. Studien konstaterar huvudsakligen att
direktavkastningskravet i högre grad förklaras av lokala faktorer än
makroekonomiska, vilket vidare innebär att investerare kan diversifiera en del av
riskerna genom att sprida tillgångarna i olika marknader som har påtagliga skillnader.
Sett till de makroekonomiska variablerna som behandlas visar proxyvariablerna (En
proxyvariabel är en variabel som i sig inte är direkt relevant, utan det representerar
en variabel som i sig vars data inte är tillgänglig eller är omätbar) för förväntad
hyrestillväxt störst korrelation, medan korrelationen med utveckling på
aktiemarknaden är lägre45
I artikeln ”The Determinants of Appraisal-Based Capitalization Rates”46, undersöks
determinanter för direktavkastningskrav ur ett värderingsperspektiv. Studien omfattar
fler fastighetstyper än bara kontor och konstaterar utöver Sivitandies tidigare resultat
två viktiga slutsatser:
-

Kapitalmarknaden har en relation till direktavkastningskravet att den riskfria räntan
och inflationen påverkar direktavkastningskravet
Värderingar gör inte antaganden om mean-reversion. Innebärande att bedömning om
hyrestillväxt inte baseras på teorin om att historiskt låga eller höga priser återgår till
ett historiskt genomsnittligt tillstånd.47

42

Sivitanidou, Rena. Sivitanides, Petros. Office Capitalization Rates: Why Do They Vary Across Metropolitan
Markets? Real Estate Issues, 21 34‐39. 1996.
43
Ibid.
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Sivitanidou, Rena. Sivitanides, Petros. Office Capitalization Rates: Real Estate and Capital Market Influences.
Journal of Real Estate Finance and Economics, 18:3, 297–322. 1999.)
45
Ibid.
46
Sivitanides, Petros. Southard, Jon. Torto, Raymond. Wheaton, William. The Determinants of Appraisal‐Based
Capitalization Rates. Torto Wheaton Research. 2001.
47
Ibid.
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5. Data och variabler
5.1 Data
I detta arbete utgörs data av tidsserier som sträcker sig mellan år 2000 till 2018.
Variablerna är valda ur ett makroekonomiskt perspektiv, en av flera fundamentala
faktorer för en prognosmodell. Marknadsspecifika variabler räknas inte in.
Tidsserierna består av halvårsdata. Direktavkastningskravet är trögrörlig, därav är
det av större intresse att data omfattar en bredare tidsperiod än ett stort antal
observationer under en kortare tidsperiod. Tidsserierna omfattar flera cykler i
ekonomin, två högkonjunkturer och en lågkonjunktur.
Data för direktavkastningskravet för kontorsfastigheter tillhandahålls från JLL. Totalt
utgör dataserierna för kontorsfastigheter 37 observationer för varje marknadsområde.
Totala mängden observationer är 222. Data för de makroekonomiska variablerna
hämtas från SCB och Riksbanken.
Dataserierna för direktavkastningskrav visar i hög grad identiska mönster; de har en
toppnotering mellan 2001 och 2002 (bortsett från Norra Älvstranden) och en
bottennotering vid Q4 2018. En påtaglig skillnad är dock volatiliteten mellan
sekundära noder och CBD-områden. Sekundära noder uppträder som mer volatila,
inte minst för Norra Älvstranden som visar starkast reaktion mot finanskrisen 2008–
2009 och nådde en toppnotering i nivå med 2001–2003. Succesivt har samtliga
direktavkastningskrav sänkts efter 2009 med längre perioder utan förändringar.
Förändringar uppträder till stor del i samtid städerna emellan, efter 2007 Q2 börjar
samtliga öka fram tills 2009 Q4 då de återgick till den huvudsakliga nedåtgående
trenden (bortsett från Solna/Sundbyberg). Det finns alltså få perioder då städerna
avviker från trenden, vilket talar emot för uppenbara tidsförskjutningar städerna
emellan för halvårsdata.
Solna/Sundbyberg är det enda marknadsområden med positiv förändring efter 2009
Q2, vilket stödjer faktumet att det är till skillnad från övriga sekundära noder en mer
geografiskt isolerad marknad. Även den nedåtgående trenden efter 2014 Q4 för
Solna/Sundbyberg är intressant, då direktavkastningen har sjunkit som mest bland
alla marknadsområden. Det kan bland annat bero på en avmattning i
nyproduktionsvolymen för Stockholm CBD och att låga avkastningar i Stockholm
CBD fått investerare att söka sig till Solna/Sundbyberg.
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Figur 9, Källa: JLL

5.2 Variabler
Direktavkastningskravet är den beroende variabeln i detta arbete. För varje
marknadsområde används data för ”prime yield”.
Konjunkturinstitutet har utfört en prognosjämförelse mellan olika prognosinstitut över
svensk ekonomi. Jämförelsen består av utlåtanden från tolv olika institut där bland
annat Riksbanken, riksgälden och handelns utredningsinstitut finns med. De faktorer
som ligger till grund för prognosen visar åt vilket håll utvecklingen är på väg. Denna
jämförelse ligger därför till stor grund för urvalet av makroekonomiska variabler.
Vidare väljs de oberoende variablerna med stöd av tidigare empiri, ekonomiska
teorier och tillgänglighet av data. FWD-, eller 4Q-modellen har varit ett praktiskt
verktyg för att identifiera och säkerställa relevansen för variablerna. Sammantaget
har processen för valet av variabler mynnat ut i ett urval som består av KPI,
Reporänta, Arbetslöshet, Statsobligationer 10 år, BNP, OMXS30.
Variablerna kan kortfattat beskrivas som:
Tabell 1, visar utvalda variabler samt deras förväntade korrelation med direktavkastningskravet

Variabel
KPI

Korrelation med
direktavkastningen
+

Typ av variabel
Indexering av prisnivån i Sverige

Reporäntan

+

Riksbankens låneränta till marknadsbanker

Arbetslöshet

+

Andel av befolkningen som saknar arbete

Statsobligationer 10 år

+

Räntebärande skuldebrev till staten

BNP

-

Total ekonomisk aktivitet i ett land

OMXS30

+/-

Aktieindex över de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen
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5.2.1 OMXS30
OMXS30 är ett gemensamt index för de 30 mest omsatta aktierna på börsplattformen
Nasdaq Stockholm.48 Sett till tidigare arbeten är aktiemarknaden en mindre
förekommande variabel, det på grund av dess bristande teoretiska signifikans. Den
underliggande teorin om aktiemarknadens relevans är att det reflekterar
alternativkostnaden, innebärande en positiv korrelation. Enkelt uttryckt så
konkurrerar fastigheter med börsen om investeringar, högre avkastning på börsen
skulle innebära att kapital skiftar från fastighetsmarknaden till aktiemarknaden. Det
resulterar i minskad konkurrens och högre direktavkastningar på
fastighetsmarknaden. Vidare så representerar variabeln även en indikator för
konjunkturläge.
5.2.2 Statsobligation 10 år
En statsobligation är ett skuldebrev mellan ägare och staten. Det innebär att
innehavaren av obligationen lånat ut pengar till staten till en bestämd ränta och
löptid. Statsobligationer utgör en viktig faktor i många investeringsbedömningar då
risken för obligationerna ofta anses vara obefintlig och att alternativa investeringar
därmed bör generera en högre avkastning. Marknaden för statsobligationer är ett
verktyg för Riksbanken för att påverka inflationen49. Statsobligationer inkluderas
därmed som den riskfria räntan, valet av längden på obligationen grundar sig i att 10
år motsvarar den långsiktighet som karakteriserar fastighetsinvesteringar.
Det är däremot inte alltid som statsobligationer korrelerar med
direktavkastningskravet positivt, fast att det i teorin bör göra det. Tidsförskjutningar
och andra externa variabler påverkar obligations- och fastighetsmarknaden olika,
vilket periodvis uttrycks genom en negativ korrelation. Studerar man grafen för den
rullande korrelationen kan man konstatera att de två variablerna inte samvarierar
över tid och att korrelationen är starkt beroende av konjunkturläget.

1

Rullande Korrelation 5 år
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Figur 10, Rullande korrelation 5 år mellan Statsobligationer 10år och direktavkastningen för Stockholm CBD. Källa:
Riksbanken och JLL

48

Nasdaq. Vad är OMX Stockholm 30 index? 2019.
Alsterlind, Jan. Erikson, Henrik. Sandström, Maria. Vestin, David. Hur kan köp av statsobligationer göra
penningpolitiken mer expansiv? Riksbanken. 2015

49
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5.2.3 Bruttonationalprodukt
Bruttonationalprodukt, BNP, är ett mått på den ekonomiska aktiviteten i ett land. Den
kan enkelt uttryckas som ett värde av den totala produktionen av varor och tjänster i
en ekonomi under en given tidsperiod.50 BNP som variabel omfattar flera
underliggande teorier för samband mellan fastighets- och kapitalmarknaden.
Förändringar i BNP har främst en inverkan på efterfrågan på kontorsmarknaden. Det
kan till exempel uttryckas som förändringar i antalet anställda inom kontorsjobb. Den
utgör därmed en proxyvariabel för efterfrågan på kontorshyresmarknaden,
innebärande en negativ korrelation.
5.2.4 Arbetslöshet
Arbetslöshet är ett mått på antalet personer som kan arbeta men inte har något
arbete eller annan sysselsättning.51 Arbetslösheten är en proxyvariabel för
efterfrågan på kontorsmarknaden. Det är en mindre förekommande variabel bland
tidigare studier, vilket kan förklaras av dess svaga samband med
fastighetsmarknaden, framförallt på kontorsmarknaden. Den underliggande teorin om
arbetslöshetens relevans är att arbetslösheten är en indikator på produktion och
därmed efterfrågan på kontorsmarknaden.
5.2.5 Reporänta
Reporäntan, eller styrräntan, är den ränta som banker kan låna och placera till i
Riksbanken. Reporäntan är ett verktyg för Riksbanken för att förändra inflationen. Vid
ett till exempel lågt ränteläge så stärks incitamenten för banker att låna ut pengar till
konsumenterna och öka konsumtionen i samhället52.
5.2.6 Konsumentprisindex
Konsumentprisindex, KPI, är ett indexerat mått på prisutvecklingen på inhemska
varor och tjänster för privat konsumtion.53 KPI inkluderas som en proxyvariabel för
förväntad hyrestillväxt och reflekterar konsumtion på individnivå, vilket bör resultera i
en starkare korrelation med fastigheter för detaljhandel och boende än för
kontorslokaler. Då faktorn antas ha ett samband med förväntad hyrestillväxt bör
korrelationen vara högre vid en tidsförskjutning. Fastigheter, i jämförelse med andra
likvärdiga tillgångar, betraktas som mer immuna mot risker som följer med inflation,
vilket bör innebära fler investeringar i perioder av hög inflation.

50

Blanchard, Oliver. Macroeconomics. 5 upplagan. 2009
Statistikmyndigheten SCB. Arbetslöshet i Sverige. 2019‐01‐24.
52
Riksbanken. Reporänta, in‐och utlåningsränta. 2019‐04‐25.
53
Statistikmyndigheten SCB. Konsumentprisindex (KPI). 2019‐05‐14
51
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6. Resultat
Nedan redovisas resultatet från regressionsanalyserna för varje delområde med
utvalda makrovariabler. Modellerna redovisas både med alla variabler och med
endast de variabler som har godkänd signifikansnivå. Resultatet av
korrelationsanalysen återfinns som bilaga.

6.1 Regressionsanalyser
Vid skapande av regressionsmodeller har flera modeller tagits fram för varje
marknadsområde, totalt fyra. Den första modellen saknar tidsförskjutningar. I den
andra modellen har direktavkastningskravet förskjutits ett halvår mot alla
makrovariabler. I den tredje modellen har direktavkastningskravet förskjutits ett år
mot alla makrovariabler. I den fjärde modellen har direktavkastningskravet förskjutits
noll, en eller två gånger beroende när korrelationen var som starkast för respektive
makrovariabel. Detta förutsatt att korrelationen haft rätt samvariation. Det betyder att
om en stark korrelation för en av variablerna finns men den är negativ istället för
positiv (förutsatt att den ska vara positiv) så används den inte i modellen.
Nedan redovisas först de fyra modeller för varje marknadsområde där alla
makrovariabler ingår. På grund av att de ej blev signifikanta redovisas även den
modell för varje marknadsområde som har fått högst förklaringsgrad i form av justerat
R-kvadratvärde och en godkänd signifikansnivå för respektive makrovariabel. De
består inte av sex variabler utan så många som modellen tillåter. Godkänd
signifikansnivå för arbetet är: P=0,05. Varje stad presenteras var för sig.
Tidsförskjutningarna stannar vid ett års förskjutning för att modellerna inte ska tappa
för många observationer.
Regressionsekvationen som används i arbetet ser ut som följande:
𝑦

𝛼

𝛽𝑥

𝛽𝑥

𝛽𝑥

𝛽𝑥

𝛽𝑥

𝛽𝑥

𝜀

Där











y är direktavkastningskravet
α är intercept
βn är regressionskoefficienterna
x1 är Inflationen mätt i årstakt
x2 är reporäntan mätt i årsskillnad mot förgående år
x3 är arbetslösheten mätt i årsskillnad mot förgående år
x4 är Statsobligationer 10 år mätt i årsskillnad mot förgående år
x5 är BNP mätt i årstakt
x6 är OMXS30 mätt i årstakt
ε är en felvariabel
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6.1.1 Stockholm CBD och Solna/Sundbyberg
Tabell 7, visar Justerad R‐kvadrat och antal observationer för de utförda regressionsmodellerna på Stockholm CBD. Totalt är
det fyra modeller med samma makrovariabler men med olika förskjutningar på direktavkastningskravet. För varje variabel
finns betavärde och signifikans redovisat.

Stockholm CBD

Ingen tidslag

En tidslag

Två tidslagar

Anpassad tidslag*

Justerad R-kvadrat

0,6919

0,6017

0,4960

0,6220

Observationer

35

34

33

33

Konstant

β
-0,2698

p
0,0673

β
-0,2708

p
0,0871

β
-0,2755

p
0,1263

β
-0,0019

p
0,9879

Inflation
Reporänta
Arbetslöshet
Statsobligationer 10 år
BNP
OMXS30

0,1777
-0,3264
-0,1039
0,0851
-0,0696
-0,0035

0,0132
0,0167
0,4183
0,2148
0,0115
0,2453

0,2138
-0,2607
-0,3142
0,0908
-0,0906
-0,0025

0,0066
0,0703
0,0291
0,2187
0,0029
0,4478

0,1882
-0,1180
-0,3074
0,1291
-0,0493
-0,0030

0,0339
0,4697
0,0629
0,1301
0,1297
0,4183

0,0436
-0,0010
0,0604
0,0925
-0,0988
0,0005

0,5461
0,9903
0,5626
0,1789
0,0055
0,8830

*Direktavkastningskravet är tidsförskjutet individuellt för varje makrovariabel utefter var den har högst korrelation med
direktavkastningskravet.

I tabell 7 illustreras att ingen av modellerna är signifikant då p-värdet för flera
makrovariabler är högre än 0,05. De variabler som blir signifikanta för modellen utan
tidsförskjutningar är inflation, reporäntan och BNP. Däremot är reporäntans
betavärde negativt och inte positivt som det bör vara vilket gör att även den inte bör
vara med i en slutgiltig modell (förklaras i tabell 1). Vid en tidsförskjutning på ett
halvår är inflationen, arbetslösheten och BNP signifikanta. Arbetslöshetens
betavärde är dock negativt och inte positivt som det borde vara. Vid en
tidsförskjutning på ett år är inflationen den enda signifikanta variabeln. Vid anpassad
tidsförskjutning är BNP den enda signifikanta variabeln.
Tabell 8, visar Justerad R‐kvadrat och antal observationer för de utförda regressionsmodellerna på Solna/Sundbyberg. Totalt
är det fyra modeller med samma makrovariabler men med olika förskjutningar på direktavkastningskravet. För varje
variabel finns betavärde och signifikans redovisat.

Solna/Sundbyberg

Ingen tidslag

Justerad R-kvadrat
Observationer
Konstant

β
-0,1294

0,4363
35
p
0,5494

En tidslag

β
-0,2533

Två tidslagar
0,2216
34
p
0,3226

β
-0,2592

0,3934
33
p
0,2611

Anpassad tidslag*

β
-0,0953

0,4447
33
p
0,6064

Inflation

0,0363

0,7222

0,1680

0,1716

0,2560

0,0263

0,0304

0,7795

Reporänta
Arbetslöshet
Statsobligationer 10 år
BNP
OMXS30

-0,0209
0,2480
0,0293
-0,0372
-0,0092

0,9147
0,2037
0,7736
0,3452
0,0494

-0,0260
0,0349
0,0307
-0,0737
-0,0025

0,9099
0,8777
0,7983
0,1182
0,6439

-0,0494
-0,2648
0,0981
-0,1307
0,0060

0,8141
0,2071
0,3670
0,0036
0,2125

-0,0774
0,2086
0,1030
-0,0488
-0,0087

0,5154
0,2227
0,3005
0,3227
0,0692

*Direktavkastningskravet är tidsförskjutet individuellt för varje makrovariabel utefter var den har högst korrelation med
direktavkastningskravet.

I tabell 8 illustreras att ingen av modellerna är signifikant då p-värdet för flera
makrovariabler är högre än 0,05. De variabler som blir signifikanta för modellen utan
tidsförskjutningar är endast OMXS30. Då dess betavärde enligt teorin kan anta både
positiva och negativa värden behöver den ej förkastas (förklaras i tabell 1). Vid en
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tidsförskjutning på ett halvår är ingen av variablerna signifikanta. Vid en
tidsförskjutning på ett år är inflationen och BNP signifikanta. Vid anpassad
tidsförskjutning är ingen variabel signifikant.
6.1.2 Göteborg CBD och Norra Älvstranden
Tabell 9, visar Justerad R‐kvadrat och antal observationer för de utförda regressionsmodellerna på Göteborg CBD. Totalt är
det fyra modeller med samma makrovariabler men med olika förskjutningar på direktavkastningskravet. För varje variabel
finns betavärde och signifikans redovisat.

Göteborg CBD

Ingen tidslag

Justerad R-kvadrat
Observationer
β

0,7192
35
p

Konstant
Inflation
Reporänta
Arbetslöshet
Statsobligationer 10 år
BNP

0,1277
-0,0016
-0,0722
0,0258
0,1355
-0,0935

OMXS30

-0,0093

En tidslag

Två tidslagar

β

0,6739
34
p

0,3752
0,9817
0,5777
0,8396
0,0529
0,0011

-0,1270
0,1564
-0,2488
-0,3423
0,2009
-0,0810

0,0040

-0,0083

Anpassad tidslag*

β

0,5056
33
p

β

0,6317
33
p

0,4147
0,0412
0,0849
0,0189
0,0100
0,0072

-0,2420
0,1677
-0,0775
-0,3434
0,0826
-0,0397

0,2147
0,0787
0,6621
0,0572
0,3675
0,2587

0,0781
0,0204
0,0375
-0,0152
0,0163
-0,1043

0,5763
0,7943
0,6767
0,8934
0,8250
0,0068

0,0153

-0,0043

0,2871

-0,0038

0,2904

*Direktavkastningskravet är tidsförskjutet individuellt för varje makrovariabel utefter var den har högst korrelation med
direktavkastningskravet.

I tabell 9 illustreras att ingen av modellerna är signifikant då p-värdet för flera
makrovariabler är högre än 0,05. De variabler som blir signifikanta för modellen utan
tidsförskjutningar är BNP och OMXS30. Vid en tidsförskjutning på ett halvår är
arbetslösheten, statsobligationer, BNP och OMXS30 signifikanta. Arbetslöshetens
betavärde är dock negativt och bör vara positivt. Vid en tidsförskjutning på ett år är
ingen variabel signifikant. Vid anpassad tidsförskjutning är BNP den enda signifikanta
variabeln.
Tabell 10, visar Justerad R‐kvadrat och antal observationer för de utförda regressionsmodellerna på Norra älvstranden.
Totalt är det fyra modeller med samma makrovariabler men med olika förskjutningar på direktavkastningskravet. För varje
variabel finns betavärde och signifikans redovisat.

Norra älvstranden
Justerad R-kvadrat
Observationer
Konstant
Inflation
Reporänta
Arbetslöshet
Statsobligationer 10 år
BNP
OMXS30

Ingen tidslag
0,7336
35
β
p
0,1712 0,3403
0,0782 0,3577
-0,0204 0,8992
-0,0192 0,9039
0,1244 0,1472
-0,1796 0,0000
-0,0049 0,1993

En tidslag

β
-0,1002
0,1907
-0,0501
-0,2614
0,1224
-0,1133
-0,0080

0,5187
34
p
0,6803
0,1073
0,8201
0,2349
0,2915
0,0152
0,1237

Två tidslagar
0,6392
33
β
p
-0,3037 0,1643
0,2566 0,0186
0,0881 0,6563
-0,2656 0,1794
0,0920 0,3681
-0,0552 0,1619
-0,0026 0,5580

Anpassad tidslag*
0,7767
33
β
p
0,0093 0,9479
0,1255 0,1228
0,1133 0,2210
-0,0142 0,9017
0,0751 0,3198
-0,1421 0,0005
0,0027 0,4535

*Direktavkastningskravet är tidsförskjutet individuellt för varje makrovariabel utefter var den har högst korrelation med
direktavkastningskravet.
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I tabell 10 illustreras att ingen av modellerna är signifikant då p-värdet för flera
makrovariabler är högre än 0,05. Endast en variabel blir signifikant för modellen utan
tidsförskjutningar, BNP. Vid en tidsförskjutning på ett halvår är BNP signifikant. Vid
en tidsförskjutning på ett år är ingen variabel signifikant. Vid anpassad
tidsförskjutning är BNP den enda signifikanta variabeln.
6.1.3 Malmö-Lund CBD och Västra hamnen
Tabell 11, visar Justerad R‐kvadrat och antal observationer för de utförda regressionsmodellerna på Malmö‐Lund CBD.
Totalt är det fyra modeller med samma makrovariabler men med olika förskjutningar på direktavkastningskravet. För varje
variabel finns betavärde och signifikans redovisat.

Malmö-Lund CBD

Ingen tidslag

En tidslag

Två tidslagar

Anpassad tidslag*

Justerad R-kvadrat

0,5474

0,3415

0,3045

0,5268

Observationer

35

34

33

33

Konstant
Inflation
Reporänta
Arbetslöshet

β
-0,1699
0,0933
-0,2252
-0,0411

p
0,2889
0,2205
0,1243
0,7716

β
-0,2352
0,1885
-0,1167
-0,1400

p
0,2263
0,0465
0,5040
0,4167

β
-0,1001
0,1111
0,1268
-0,0296

p
0,6185
0,2564
0,4947
0,8707

β
0,0563
0,0047
0,0774
0,1469

p
0,6864
0,9517
0,3912
0,2005

Statsobligationer 10 år
BNP

0,0098
-0,0493

0,8965
0,0953

0,0049
-0,0706

0,9572
0,0506

0,1046
-0,0468

0,2762
0,2045

0,1368
-0,0765

0,0710
0,0399

OMXS30

-0,0046

0,1780

-0,0015

0,7123

-0,0020

0,6308

0,0032

0,3653

*Direktavkastningskravet är tidsförskjutet individuellt för varje makrovariabel utefter var den har högst korrelation med
direktavkastningskravet.

I tabell 11 illustreras att ingen av modellerna är signifikant då p-värdet för flera
makrovariabler är högre än 0,05. Ingen av variablerna blir signifikanta när ingen
tidsförskjutning förekommer. Vid en tidsförskjutning på ett halvår är ingen variabel
signifikant. Vid en tidsförskjutning på ett år är ingen variabel signifikant. Vid anpassad
tidsförskjutning är BNP den enda signifikanta variabeln.
Tabell 12, visar Justerad R‐kvadrat och antal observationer för de utförda regressionsmodellerna på Västra hamnen. Totalt
är det fyra modeller med samma makrovariabler men med olika förskjutningar på direktavkastningskravet. För varje
variabel finns betavärde och signifikans redovisat.

Västra hamnen

Ingen tidslag

Justerad R-kvadrat
Observationer
Konstant

β
-0,2656

0,5378
35
p
0,1378

Inflation

0,1571

Reporänta
Arbetslöshet
Statsobligationer 10 år
BNP
OMXS30

-0,4177
-0,2146
0,0698
-0,0577
-0,0019

En tidslag

Två tidslagar

β
-0,1561

0,2767
34
p
0,4834

0,0667

0,1330

0,0129
0,1775
0,4030
0,0781
0,5999

-0,2012
-0,2262
0,1318
-0,0530
-0,0058

Anpassad tidslag*

β
-0,0153

0,3915
33
p
0,9410

β
0,1810

0,4726
33
p
0,2707

0,2139

0,0495

0,6209

-0,0669

0,4649

0,3214
0,2593
0,2150
0,1945
0,2194

0,0268
-0,1695
0,2060
-0,0245
-0,0086

0,8887
0,3714
0,0440
0,5150
0,0556

0,1181
0,1854
0,1518
-0,0726
0,0004

0,2645
0,1673
0,0850
0,0906
0,9194

*Direktavkastningskravet är tidsförskjutet individuellt för varje makrovariabel utefter var den har högst korrelation med
direktavkastningskravet.
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I tabell 12 illustreras att ingen av modellerna är signifikant då p-värdet för flera
makrovariabler är högre än 0,05. De variabler som blir signifikanta för modellen utan
tidsförskjutningar är Reporäntan och inflationen. Vid en tidsförskjutning på ett halvår
är ingen variabel signifikant. Vid en tidsförskjutning på ett år är statsobligationer den
enda signifikanta variabeln. Vid anpassad tidsförskjutning är ingen variabel
signifikant.
6.1.4 Signifikanta modeller
Tabell 13, Resultat från regressionsanalys med
direktavkastningskrav för Stockholm CBD.

Stockholm CBD
Justerad R-kvadrat
0,5264
Observationer
34
β
Konstant
-0,2071
Inflation
0,1900
BNP
-0,0963

Tabell 14, Resultat från regressionsanalys med
direktavkastningskrav för Solna/Sundbyberg.

p
0,0127
0,0002
0,0000

Solna/Sundbyberg
Justerad R-kvadrat 0,4842
Observationer
35
β
Konstant -0,1575
Arbetslöshet 0,3299
OMXS30 -0,0118

p
0,0135
0,0001
0,0002

I tabell 13 redovisas den modell som ger bäst förklaringsgrad för Stockholm CBD.
Direktavkastningskravet är förskjutet ett halvår mot makrovariablerna. Justerad Rkvadrat är 0,5264 och alla variabler är med marginal under gränsen för signifikans.
För att få modellen signifikant krävdes att fyra av sex variabler plockas bort.
I tabell 14 redovisas den modell som ger bäst förklaringsgrad för Solna/Sundbyberg.
Direktavkastningskravet är inte förskjutet mot makrovariablerna. Justerad R-kvadrat
är 0,4842 och alla variabler är med marginal under gränsen för signifikans. För att få
modellen signifikant krävdes att fyra av sex variabler plockas bort.
Tabell 15, Resultat från regressionsanalys med
direktavkastningskrav för Göteborg CBD.

Göteborg CBD
Justerad R-kvadrat 0,7099
Observationer
35
β
Konstant 0,1418
BNP -0,1136
OMXS30 -0,0069

p
0,0134
0,0000
0,0027

Tabell 16, Resultat från regressionsanalys med
direktavkastningskrav för Norra Älvstranden.

Norra Älvstranden
Justerad R-kvadrat 0,7721
Observationer
33
β
Konstant 0,1870
Reporänta 0,1953
BNP -0,1454

p
0,0069
0,0011
0,0000

I tabell 15 redovisas den modell som ger bäst förklaringsgrad för Göteborg CBD.
Direktavkastningskravet är inte förskjutet mot makrovariablerna. Justerad R-kvadrat
är 0,7099 och alla variabler är med marginal under gränsen för signifikans. För att få
modellen signifikant krävdes att fyra av sex parametrar plockas bort.
I tabell 16 redovisas den modell som ger bäst förklaringsgrad för Norra Älvstranden.
Direktavkastningskravet är inte förskjutet mot makrovariablerna. Justerad R-kvadrat
är 0,7721 och är den modell med högst förklaringsgrad. Alla variabler är med
marginal under gränsen för signifikans. För att få modellen signifikant krävdes att fyra
av sex parametrar plockas bort.
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Tabell 17, Resultat från regressionsanalys med
direktavkastningskrav för Malmö‐Lund CBD.

Malmö-Lund CBD
Justerad R-kvadrat

0,3917

Observationer

34
β

p

Konstant

-0,1874

0,0370

Inflation

0,1755

0,0010

Tabell 18, Resultat från regressionsanalys med
direktavkastningskrav för Västra hamnen.

Västra hamnen
Justerad R-kvadrat 0,4609
Observationer
33
β
Konstant 0,0000
Arbetslöshet -0,1646
Statsobligationer 10 år 0,2341
OMXS30 -0,0110

P
0,0000
0,0311
0,0042
0,0003

I tabell 17 redovisas den modell som ger bäst förklaringsgrad för Malmö-Lund CBD.
Direktavkastningskravet är förskjutet ett halvår mot makrovariablerna. Justerad Rkvadrat är 0,3917 och är den modell med lägst förklaringsgrad. Alla variabler är med
marginal under gränsen för signifikans. För att få modellen signifikant krävdes att fyra
av sex parametrar plockas bort.
I tabell 18 redovisas den modell som ger bäst förklaringsgrad för Västra hamnen.
Direktavkastningskravet är förskjutet ett år mot makrovariablerna. Justerad R-kvadrat
är 0,4609 och alla variabler är med marginal under gränsen för signifikans.
Konstanten är satt till noll då den inte var signifikant. För att få modellen signifikant
krävdes att fyra av sex parametrar plockas bort samt att konstanten sätts till noll.
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7. Analys
7.1 Analys Korrelation
För OMXS30 påvisas en negativ korrelation för alla städer bortsett från den fjärde
tidsförskjutningen. Detta motsäger teorin om att det tolkat som en
alternativinvestering för direktavkastning bör uppträda som en positiv korrelation.
Däremot utesluts inte den typen av effekt, resultatet talar enbart för att OMXS30 i
högre grad utgör en indikator för konjunkturer och efterfrågan på kontorsmarknaden.
Vidare så ger OMXS30 högst korrelation vid en tidslag, förskjutet ett halvår i tiden,
vilket teoretiskt sett är motiverat då effekterna av ekonomin uppträder i efterhand på
fastighetsmarknaden. Om det går bra för företag uttrycker sig den förändrade
efterfrågan inte i samtid, utan längre fram i tiden. Solna/Sundbyberg ger däremot ett
sämre resultat vid en tidslag. Även effekterna av OMXS30 som en variabel för
alternativinvestering bör vara starkare vid en tidsförskjutning på grund av trögheten
på transaktionsmarknaden.
Att BNP visar högst korrelation utan någon tidsförskjutning är intressant, den bör i
teorin påvisa högst korrelation tidsförskjutet. Förklaringen bör ligga i att BNP inte
inom tidsperioden som tidsserierna omfattar fungerar som en god proxyvariabel för
efterfrågan på kontorsmarknaden. Industri- och produktionssektorn kan ha varit en
ledande faktor för utvecklingen på BNP, i det sammanhanget skulle tjänstesektorn
haft en mindre påverkan och BNP som variabel därför också vara mindre relevant. I
framtida arbeten skulle BNP som variabel kunna skalas ner till att enbart omfatta
tjänstesektorn specifikt för typiska kontorsjobb och därmed utgöra en mer träffsäker
proxyvariabel.
Statsobligationer som variabel är intressant då den visar en relativt låg korrelation, i
teorin är den riskfria räntan fundamental för direktavkastningskravet. Korrelationen är
i samtid negativ och från och med en andra tidslag positiv. Den huvudsakliga trenden
för statsobligationer har i 20 år varit nedåtgående men tenderar generellt att vara
oförutsägbar. Även om den i teorin bör ha ett konsekvent samband kan man påstå
att betydelsen av variabeln i praktiken är relativt låg, alternativt förminskats under
tidsperioden som arbetet omfattar.
Arbetslöshet är som tidigare nämnt en mindre förekommande variabel bland tidigare
studier av anledningen att det utgör en mindre relevant proxyvariabel. Variabeln
påvisar högst positiv korrelation utan tidsförskjutning, vilket inte stöds av de
underliggande teorierna om arbetslöshetens effekter. Det vore mer naturligt att den
högsta positiva korrelationen påvisades vid tidsförskjutning. Även de negativa
korrelationerna väcker frågetecken kring variabelns utveckling relativt
direktavkastningskrav och dess relevans. Arbetslösheten är i hög grad beroende av
den demografiska utvecklingen och reflekterar inte nödvändigtvis produktionen eller
efterfrågan på kontorshyresmarknaden. Variabelns geografiska omfattning är ett
annat argument för att den är bristande, utvecklingen i de svenska storstäderna som
studeras reflekteras nödvändigtvis inte av utvecklingen på nationsnivå.
Arbetslösheten på riksnivå kan däremot vara mer lik för enskilda regioner än för
andra.
Reporäntan visar relativt hög korrelation under alla perioder, bortsett från med en
tidslag. Korrelationen är i samtid negativ men likt statsobligationerna, som den i hög
grad korrelerar med, blir den positiv i och med andra tidslagen.
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Inflationen visar som förväntad en högre positiv korrelation vid en tidslag på
direktavkastningskravet. Vid en tidslag på ett år ges den högsta korrelationen.
Resultatet visar vidare att det inte finns någon påtaglig skillnad för korrelationerna
och städerna sett till tidsaspekten. Stockholm, som är den största marknaden, följer i
huvudsak samma trender som alla andra marknadsområden vid tidslagar. Det går
inte att utifrån resultatet konstatera någon ”ripple effect”, där bland annat lägre
informationsasymmetri skulle motivera längre tidsförskjutningar i Göteborg och
Malmö. I detta sammanhang, där ”ripple effect” inte undersöks tillräckligt djupgående,
skulle troligtvis en sådan effekt i högre grad uppträda vid jämförelser av regioner med
större skillnader sett till storlek och mindre avstånd till varandra, än de som
undersökts.
Solna/Sundbyberg bryter däremot mot den huvudsakliga trenden av förändringar vid
tidslagar. Det kan förklaras med att det dels är en mer geografiskt isolerad marknad
jämfört med de andra sekundära noderna i arbetet dels att det är tidsförskjutet relativt
Stockholm CBD. Övriga städers CBD-områden och sekundära noder är väl
integrerade och där sker utvecklingen av direktavkastningskravet mer enhetligt.

7.2 Analys regressionsmodeller
Resultatet visar att modellen som tagits fram i arbetet inte är signifikant med den
data som använts. Jämför man modellerna med varandra syns dessutom att det inte
är samma variabler som blir signifikanta. Det finns inget mönster att urskilja ur
modellerna. Det går inte heller att säga att de modeller som innehåller
tidsförskjutningar är bättre eller sämre än de modeller utan tidsförskjutningar då
ingen är signifikant. Detta gör att det inte går att dra några slutsatser kring
modellernas förklaringsgrad. Det som går att säga från resultatet av dessa modeller
är de inte fungerar med den data som använts i arbetet.
Utfallet förklaras av bland annat multikollinearitet. Det betyder att de oberoende
variablerna korrelerar med varandra i relativt hög grad, vilket gör det svårt i en
gemensam modell att urskilja effekterna de har på den beroende variabeln. De
kommer bland annat påverka varandras betavärden och signifikansnivå. Detta syns
om man jämför de ursprungliga modellerna i arbetet med de slutgiltiga signifikanta
modellerna. Däremot bör problemet återfinnas i fler än en orsak då modellerna inte
uppvisar ett mönster i någon eller några variabler som alltid saknar signifikans. Det är
möjligt att med fler frihetsgrader för direktavkastningskraven och makrovariablerna så
uppnås ett bättre resultat. Detta resultat visar vikten av mängd data och variation vid
en regressionsanalys.
För alla marknadsområden hittades en modell som är signifikant. Alla modeller utom
Västra hamnen har två oberoende variabler som förklarar utvecklingen på
direktavkastningskravet. Västra hamnen har tre. Dock skiljer det sig mellan
områdena vilka makrovariabler som finns med i de slutgiltiga modellerna. Endast två
av modellerna delar samma makrovariabler, Stockholm CBD och Malmö-Lund CBD.
Båda modellerna har dessutom en tidsförskjutning på direktavkastningskravet mot
makrovariablerna på ett halvår.

3

I Stockholmsområdena Stockholm CBD och Solna/Sundbyberg har modellerna helt
olika variabler. I CBD-modellen återfinns inflation och BNP med och i
Solna/Sundbyberg finns arbetslöshet och OMXS30 med. Modellernas justerade Rkvadratvärden ligger däremot nära varandra, för CBD 0,5264 och för
Solna/Sundbyberg 0,4842. Ingen av modellerna är bra nog för att kunna användas i
praktiken och det intressanta här blir att modellerna inte har samma x-variabler.
Detta är genomgående för även Göteborg och Malmö.
Arbetslösheten och OMXS30 har tidigare i arbetet ifrågasatts för att inte vara lika
pålitliga (som övriga variabler) som indikatorer på ekonomin på kort sikt då de är för
volatila. Aktiemarknaden har en helt annan förändringstakt än BNP, Inflation och
direktavkastningskravet på kontorsfastigheter i Sverige. Att den trots detta återfinns i
tre av modellerna visar att den faktiskt har en viss förklaringsgrad och att den går att
använda sig av. Som tidigare nämnt påverkas arbetslösheten i hög grad av annat än
utvecklingen på ekonomin och har därför inte nödvändigtvis det förändringsmönster
som förväntas från ett ekonomiteoretiskt perspektiv. Variabeln återfinns dock i två av
modellerna och är signifikant. Inflation och BNP är två variabler som på förhand
ansågs mer tillförlitliga. Att de återfinns i flera modeller förvånar inte.
Något som sticker ut är att modellerna för göteborgsområdena har mycket högre
förklaringsgrad än vad modellerna för Malmö och Stockholm har. Göteborg CBD har
en justerad R-kvadrat på 0,7099 och norra älvstranden 0,7721. Vad det beror på är
svårt att säga utifrån vad resultatet visar. En förklaring skulle kunna vara att
Göteborg i större utsträckning har följt landets utveckling de senaste åren samtidigt
som Stockholm och Malmö inte har gjort det. All makrodata som använts i arbetet är
på riksnivå och inte marknadsspecifik. Det är möjligt att om samma arbete utförs med
marknadsspecifika variabler så kommer ett annat resultat att uppstå.
En förhoppning inför arbetet var att det skulle visas en tydlig skillnad antingen mellan
städerna eller mellan de olika typerna av marknadsområden vilka variabler som tog
plats i modellerna. BNP verkar vara en variabel som tydligare visar utvecklingen i
CBD-områden än sekundära noder. BNP återfinns i alla modeller över CBD-områden
men endast i en av resterande modeller. Utöver det finns inga tydliga mönster att
utläsa. Det finns inga indikationer på att det skulle vara någon skillnad städerna
emellan på det sättet att en viss variabel återfinns i modellerna för en stad och en
annan variabel för en annan stad. Det sambandet finns helt enkelt inte. Inflationen
återfinns endast i två av modellerna, Stockholm CBD och Malmö-Lund CBD och kan
tala för att även den är en bättre indikator för direktavkastningens utveckling för de
mer centrala delarna av Sveriges städer. Även om det inte är lika tydligt som för
BNP.
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8. Slutsatser
Slutsatsen som dras av resultatet är att den data som detta arbete behandlar inte
räcker till för en tillfredsställande linjär prognosmodell för direktavkastningskravet.
Fler makrovariabler ger fler möjliga modeller och större chans till en lyckad
slutprodukt. Det är en stor förbättringsmöjlighet för arbetet. Data med tätare
tidsintervaller över en längre period skulle också kunna förbättra resultatet.
Likt vad tidigare studier har konstaterat så visar sig typiska makrovariabler inte ge
hela bilden till direktavkastningskravets utveckling. Kontorshyresmarknaden är i de
undersökta marknaderna i alltför hög grad beroende av de särskilda
marknadsförhållandena.
Resultatet visar inte någon större skillnad städerna emellan vad gäller
tidsförhållandet mellan utvecklingen på direktavkastningskravet och
makrovariablerna. Däremot skiljer sig förklaringsgraden i modellerna sig från
varandra. Vidare så visar studien utmaningen i att tolka mönstret för variablernas
rörelser i den rådande lågräntemiljön.
I övrigt visar arbetet att alla prövade variabler är relevanta för utvecklingen på
direktavkastningskravet på fastigheter på kontorsmarknaden i Sveriges tre största
städer. Det visar också hur man kan gå tillväga för att bygga en prognosmodell för
direktavkastningskrav specifikt och en prognosmodell generellt.
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Bilagor
Bilaga 1, Korrelationsmatris över utvalda kontorsmarknader i Sverige och utvalda makrovariabler.

Stockholm CBD
Solna/Sundbyberg
Göteborg CBD
Norra Älvstranden
Malmö-Lund CBD
Västra hamnen

Inflation
0,0627
0,0002
-0,0143
0,0891
-0,0475
-0,0650

Reporänta
-0,5456
-0,4764
-0,5044
-0,4178
-0,5633
-0,5784

Arbetslöshet
0,4991
0,4965
0,4538
0,4206
0,4847
0,4669

Statsobligation
-0,1748
-0,2082
-0,1488
-0,1090
-0,2935
-0,2169

BNP
-0,7643
-0,6288
-0,7979
-0,8302
-0,7117
-0,6923

OMXS30
-0,5117
-0,4656
-0,5887
-0,5156
-0,4936
-0,4193

Ur bilaga 1 går att utläsa hur nära ett linjärt samband finns mellan respektive
makrovariabel och direktavkastningskravet för kontor och varje delmarknad. Den
starkaste korrelationen är mellan BNP och Norra Älvstranden och den uppgår till 0,830. Det betyder att det finns ett relativt starkt negativt samband mellan
variablerna. När BNP gått upp har direktavkastningskravet gått ner. Den svagaste
korrelationen är mellan inflationen och Solna/Sundbyberg och den uppgår till 0,000.
Det betyder helt enkelt att det inte finns något linjärt samband över huvud taget när
variabeln saknar tidsförskjutning.
I bilaga 1 går att utläsa om korrelationen mellan direktavkastningskravet och
respektive makrovariabel teoretiskt bör vara negativ eller positiv. Resultatet i bilaga 1
stämmer ej överens med resultatet i tabell 1. Flera av variablerna samvarierar i fel
riktning enligt teorin. Inflationen skiljer sig från de andra i att den för vissa
marknadsområden har en negativ korrelation och i vissa en positiv korrelation med
direktavkastningskravet. Den är dock mer eller mindre centrerad kring noll.
Bilaga 2, Korrelationsmatris över utvalda kontorsmarknader i Sverige och utvalda makrovariabler med tidsförskjutning.
Pilarna redovisar huruvida korrelationen ökat eller sjunkit jämfört med tidigare tabell.

Tidsförskjutning 1
Stockholm CBD
Solna/Sundbyberg
Göteborg CBD
Norra Älvstranden
Malmö-Lund CBD
Västra hamnen

Inflation

↗
↗
↗
↗
↗
↗

0,4025
0,3052
0,4183
0,5103
0,3997
0,3125

Reporänta

↘
↘
↘
↘
↘
↘

-0,0889
-0,1148
-0,0036
0,1559
-0,0353
-0,0391

Arbetslöshet

↘
↘
↘
↘
↘
↘

0,0317
0,1846
-0,0798
-0,1631
0,0448
-0,0156

Statsobligation

↘
↘
↘
↘
↘
↘

-0,0312
-0,0315
0,0661
0,0466
-0,0749
0,0276

BNP

↘
↘
↘
↘
↘
↘

OMXS30
-0,5376
-0,4429
-0,4592
-0,3518
-0,4315
-0,3630

↗
↘
↗
↗
↗
↗

-0,6103
-0,3965
-0,7017
-0,6211
-0,4985
-0,5263

I bilaga 2 Redovisas korrelationen mellan respektive direktavkastningskrav och
makrovariabel som i bilaga 1 fast med en tidsförskjutning på direktavkastningskravet.
Det innebär att direktavkastningskravet inte jämförs mot makrodata för samma
tidpunkt utan mot makrodata från ett halvår innan. Korrelationen mellan respektive
direktavkastningskrav och respektive makrovariabel har ändrats. I vissa fall blir den
svagare eller starkare och i vissa fall ändras sambandet från negativt till positivt eller
tvärtom. Den starkaste korrelationen är mellan OMXS30 och Göteborg CBD och den
uppgår till -0,702. Den svagaste korrelationen är mellan reporäntan och Göteborg
CBD och den uppgår till -0,004.
Inflationen har för samtliga makrovariabler fått en starkare positiv korrelation. I vissa
av fallen var korrelationen innan tidsförskjutningen negativ, efter tidsförskjutningen är
alla positiva. Vad gäller reporäntan har samtliga korrelationer försvagats och i ett av
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fallen, Norra Älvstranden har den blivit positiv istället för negativ. Korrelationen
mellan arbetslösheten och direktavkastningskraven har sjunkit och i vissa fall gått
från positiv till negativ. Mellan statsobligationer och direktavkastningskraven har
korrelationen sjunkit och i vissa fall gått från negativ till positiv.
Direktavkastningskravens korrelation med BNP har sjunkit. För OMXS30 har
korrelationen med direktavkastningskravet ökat för varje marknadsområde borträknat
Solna/Sundbyberg där den har sjunkit. Detta illustreras i bilaga 2 med gröna och röda
pilar.
Bilaga 3, Korrelationsmatris över utvalda kontorsmarknader i Sverige och utvalda makrovariabler med tidsförskjutning.
Pilarna redovisar huruvida korrelationen ökat eller sjunkit jämfört med tidigare tabell.

Tidsförskjutning 2
Stockholm CBD
Solna/Sundbyberg
Göteborg CBD
Norra Älvstranden
Malmö-Lund CBD
Västra hamnen

Inflation

↗
↗
↗
↗
↗
↗

0,6337
0,5196
0,6248
0,7621
0,5873
0,5135

Reporänta

↗
↗
↗
↗
↗
↗

0,4223
0,2355
0,5055
0,6575
0,4453
0,4310

Arbetslöshet

↗
↘
↗
↗
↗
↗

-0,4149
-0,1359
-0,5288
-0,5701
-0,3161
-0,4223

Statsobligation

↗
↗
↗
↗
↗
↗

0,2217
0,2158
0,1566
0,2712
0,2942
0,2902

BNP

OMXS30

↘ -0,0344 ↘ -0,4625
↘ -0,2582 ↘ -0,2309
↘ 0,0737 ↘ -0,4675
↘ 0,1744 ↘ -0,3598
↘ 0,0177 ↘ -0,2790
↘ 0,0515 ↘ -0,4438

I bilaga 3 redovisas korrelationen som i tidigare tabeller mellan respektive
direktavkastningskrav och makrovariabel men med en tidsförskjutning på
direktavkastningskravet på ett år. Pilarna illustrerar huruvida korrelationen är starkare
eller svagare än tidigare tidsförskjutning.
Bilaga 4, Korrelationsmatris över utvalda kontorsmarknader i Sverige och utvalda makrovariabler med tidsförskjutning.
Pilarna redovisar huruvida korrelationen ökat eller sjunkit jämfört med tidigare tabell.

Tidsförskjutning 3
Stockholm CBD
Solna/Sundbyberg
Göteborg CBD
Norra Älvstranden
Malmö-Lund CBD
Västra hamnen

Inflation

↘
↗
↘
↘
↘
↘

0,5532
0,5433
0,5655
0,6113
0,5026
0,4568

Reporänta

↗
↗
↗
↗
↗
↗

0,6473
0,5375
0,7830
0,7473
0,6130
0,5998

Arbetslöshet

↗
↗
↗
↗
↗
↗

-0,6105
-0,4053
-0,7177
-0,5742
-0,4537
-0,5555

Statsobligation

↗
↗
↗
↗
↗
↗

0,4058
0,3658
0,2813
0,4469
0,5657
0,4482

BNP

↗
↘
↗
↗
↗
↗

0,2271
-0,0146
0,4140
0,3858
0,2200
0,1957

OMXS30

↘
↘
↘
↘
↘
↘

-0,1072
-0,0802
-0,0183
0,1181
0,0536
-0,1470

I bilaga 4 redovisas korrelationen som i tidigare tabeller mellan respektive
direktavkastningskrav och makrovariabel men med en tidsförskjutning på
direktavkastningskravet på ett och ett halvt år.
Bilaga 5, Korrelationsmatris över utvalda kontorsmarknader i Sverige och utvalda makrovariabler med tidsförskjutning.
Pilarna redovisar huruvida korrelationen ökat eller sjunkit jämfört med tidigare tabell.

Tidsförskjutning 4
Stockholm CBD
Solna/Sundbyberg

Inflation

Reporänta

Arbetslöshet

Statsobligation

BNP

0,4497 ↗ 0,3026
↘ 0,2286 ↘ 0,5563 ↘ -0,5046 ↗
0,4494
0,6199
-0,5184
0,3851 ↗ 0,2624
↘
↗
↗
↗
Göteborg CBD ↘ 0,1971 ↘ 0,6026 ↘ -0,5531 ↗
0,3726 ↗ 0,4164
Norra Älvstranden ↘ 0,1096 ↘ 0,4355 ↘ -0,3865 ↘
0,2788 ↘ 0,3273
Malmö-Lund CBD ↘ 0,2417 ↘ 0,4588 ↘ -0,3703 ↘
0,4392 ↘ 0,1475
Västra hamnen ↘ 0,1657 ↘ 0,4965 ↘ -0,4665 ↘
0,3434 ↘ 0,1553
I Bilaga 5 redovisas korrelationen som i tidigare tabeller mellan respektive
direktavkastningskrav och makrovariabel men med en tidsförskjutning på
direktavkastningskravet på 2 år.

OMXS30

↗
↘
↗
↗
↗
↘

0,2693
0,0475
0,2985
0,3451
0,1943
0,0951

9

10

TRITA-ABE-MBT-19414

www.kth.se

11

