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Abstract 

The purpose of this paper was to examine the inflation hedging capabilities of property 

shares. A common notion is that property is a good hedge against inflation. Indeed, 

positive correlations have been found for direct investments and inflation. However, 

property shares are generally perceived as a perverse inflation hedge. This discrepancy 

has often been quoted as evidence of property shares divergence from the development of 

the underlying property market. However, it has been argued that property shares should 

be driven by the underlying property market because the companies defining business is 

identified as the management of the assets themselves. More precisely the management 

has been recognized as the realization of rent. This paper argued that this management is 

long term. Moreover the inflation hedging capabilities was seen as long term because the 

rent is indexed with the inflation and contracts are continuously renegotiated. 

Cointegration is perceived as an indicator of a long term relationship between processes. 

Therefore this paper argued of its usefulness for the examination of the inflation hedge of 

property shares. However, earlier studies have found only for certain markets evidence of 

a weak cointegrated relationship. It has been noted that the failure to recognize a 

structural break might lead to the rejection of any cointegration relationship. Therefore 

this paper took such a possibility into account. 

Using an error correction framework (ECM), Property shares and inflation was found to 

be uncorrelated as expected. Evidence of cointegration was found, but no such evidence 

was found when an unknown structural break was taken into account. Therefore it was 

suggested as reasonable to believe that property shares is a long term inflation hedge, no 

matter if it is seen as a perverse inflation hedge in the short run. 



 

3 

 

Examensarbete  

  

  Titel: Fastighetsaktier och inflationen 

- Kortsiktiga och långsiktiga samband  

Författare Åke Hartzell 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi 

Examensarbete nummer 80 

Handledare Han-Suck Song 

Nyckelord Fastigheter,inflation, inflationsskydd, 
kointegration, korrelation. 

  
Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka fastighetsaktier inflationsskyddande 

förmåga. En av de påstått främsta anledningarna att investera i fastigheter är att de sägs 

erbjuda ett bra skydd mot inflationen. Dock har fastighetsaktier, i motsats till direkta 

fastighetsinvesteringar observerats vara negativt korrelerade med inflationen. Det har ofta 

citerats som bevis för att fastighetsaktier avviker från utvecklingen av den underliggande 

fastighetsmarknaden. Emellertid har det argumenteras att fastighetsaktier borde vara 

kopplade till den underliggande direkta fastighetsmarknaden då bolagens verksamhet är 

förvaltningen av fastigheter. Mer precist har förvaltning definierats som realiserandet av 

hyror. Den här uppsatsen argumenterade för att realiserandet har en långsiktig karaktär. 

Vidare har de inflationsskyddande förmågorna identifieras som långsiktiga för 

tillgångsslaget, då hyror uppräknas med inflationen regelbundet. 

Ny forskning har intresserat sig för så kallade kointegrerade samband. Emedan 

korrelation signalerar om kortsiktiga samband ska kointegration signalera om långsiktiga 

samband. Den här uppsatsen argumenterade därför att kointegrationsbaserade analyser är 

lämpliga att applicera för att studera de inflationsskyddande förmågorna. Dock har 

tidigare forskning funnit endast svaga bevis för kointegration för vissa marknader. Det 

har noterats att kointegrerade samband kan undgå att upptäckas vid förekomsten av ett 

strukturellt brott i sambandet. Därför tog denna uppsats hänsyn till ett strukturellt brott. 

I ett feltermskorrigeringramverk testades ifall fastighetsaktier och inflationen var 

korrelerade (A), kointegrerade (B) eller kointegrerade först efter att ett okänt strukturellt 

brott tagits hänsyn till (C). Som delvis förväntat visade sig fastighetsaktier och inflationen 

vara okorrelerade. Det föreslogs vara ett resultat av att marknadsstämningen på 

aktiemarknaden dominerande variationen. Vidare hittades svaga bevis för (B) medan (C) 

avfärdades. Det antogs därför rimligt att anta att fastighetsaktier erbjuder ett visst skydd 

mot inflationen på längre sikt även om så kanske inte är fallet på kort sikt.  
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1 INTRODUKTION  

 

1.1 BAKGRUND TILL PROBLEMSTÄLLNING 

En av de påstått främsta anledningarna att investera i fastigheter är att de sägs erbjuda ett 

skydd mot inflationen. Mycket riktigt har det visat sig att direkta fastighetsinvesteringar 

är positivt korrelerade med inflationen (Hartzell, Heckman och Miles 1987; Rubens, 

Bond and Webb 1989; Gyourko och Linneman 1988). Ett sådant samband har dock inte 

funnits för fastighetsaktier, som allt som oftast funnits vara negativt korrelerade med 

inflationen (Chan, Hendershott och Sanders, 1990;Yobaccio, Rubens och Ketcham, 

1995). De avvikande iakttagelserna har åberopats som bevis för att fastighetsaktier inte 

drivs av den underliggande direkta fastighetsmarknaden (Glascock, Lu 2000). 

Korrelationer har dock påpekats signalera om enbart kortsiktiga och regelbundna 

samband. Ny forskning har därför intresserat sig för så kallade kointegrerade samband i 

kontrast till korrelerade samband (Hoesli, Lizieri & MacGregor 2008; Glascock, Lu 

2000). Emedan korrelation signalerar om kortsiktiga samband ska kointegration signalera 

om långsiktiga samband (Engle och Granger 1987).  

1.2 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 

McMahan (1994)  argumenterade att fastighetsaktier borde vara starkt kopplade till den 

underliggande direkta fastighetsmarknaden då bolagens väsentliga inkomstkälla är 

förvaltningen av fastigheterna.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka denna koppling till bakgrund av tidigare 

nämnda avvikande uppfattningar. Syftet är att försöka ge en teoretiskt (och empirisk) 

grund till typen av samband, korrelerade eller kointegrerade, som förväntas hittas mellan 

inflationen och fastighetsinvesteringar, mer precist fastighetsaktier.   

Vidare är syftet att undersöka korrelerade, men främst långsiktiga kointegrerade samband 

mellan fastighetsaktier och inflationen. Tidigare forskning har funnit svaga bevis för ett 

kointegrerat samband för vissa marknader (se Hoesli m.fl. 2008; Westerheide 2006; 

Glascock, Lu 2000). Det har dock noterats att kointegerade samband kan undgå att 

upptäckas vid förekomsten av ett strukturellt brott i sambandet (Gregory, Hansen 1996). 

Uppsatsen testar därför bland annat också efter förekomsten av ett sådant strukturellt brott 

i det eventuellt kointegrerade sambandet.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen undersöker endast noterade fastighetsbolag som investerar i kommersiella 

fastigheter i syftet att förvalta dessa. Emellertid kan fastighetsbolag även vara verksamma 

inom konstruktionssektorn eller byggrättsspekulation. Dessa verksamheter är dock 

väsensskilda. 
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Inflationsskyddande kvalitéer definieras endast som positivt korrelerade eller 

kointegrerade samband. 

1.4 METOD 

De förutnämnda kopplingarna undersöks kvalitativt genom att sammanfatta relevant 

fastighetsekonomisk teori och empiri i syftet att ge en teoretisk förklaring till former som 

sambanden kan uttrycka sig på och förväntningar om dessa. 

Dessa samband, korrelerade och kointegrerade, mellan fastighetsaktier och inflationen 

undersöks kvantitativt i ett feltermskorrigeringsramverk med logaritmerade variabler. 

1.5 DISPOSITION 

KAPITEL II 

Kapitlet innehåller en teoretisk sammanfattning av förutnämnda kopplingar, det vill säga 

direkta och indirekta fastighetsinvesteringar och deras relation till inflationen.  

Det här kapitlet tjänar också som en djupare bakgrund och introduktion till kommersiella 

fastighetsinvesteringar. 

KAPITEL III 

Emedan det tidigare kapitlet innehöll en teoretisk sammanfattning, innehåller detta kapitel 

en empirisk sammanfattning av tidigare forskningsresultat i form av observerade 

korrelationer och kointegrerade samband.  

KAPITEL IV 

Med bakgrund i de teoretiska och empiriska sammanfattningarna från tidigare kapitel 

formuleras tre hypoteser, eller förväntningar, för de korrelerade och kointegrerade 

sambanden. I ett följande metodologiavsnitt preciseras och förklaras den kvantitativa 

metoden som används för att undersöka sambanden. Detta avsnitt förutsätter en viss 

erfarenhet av ekonometrisk modellering. Emellertid beskrivs dessa utförligare i ett 

appendix. I en tillhörande del ges en kritisk syn på metoden. Vidare ingår även ett avsnitt 

om de empiriska data som utgör variablerna och sedan resultaten. 

KAPITEL V 

Det tredje avsnittet utgörs av en diskussion. Här diskuteras om syftena och hypoteserna är 

motiverade respektive bevisade eller avfärdade för data. Vidare diskuteras eventuella 

praktiska och teoretiska implikationer och om resultaten är generaliserbara samt deras 

förhållande till tidigare forskning. 

 

1.6 INTRESSENTER 
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Traditionellt är det särskilt institutionella investerare som är intresserade av 

fastighetsinvesteringars inflationsskyddande förmåga (Hoesli mfl 1997). Dels på grund av 

att fastigheter är en god så kallad diversifierare, dels på grund av att de behöver matcha 

sina skulder med långsiktiga tillgångar. Emellertid är de också i behov av likvidare 

investeringsformer (Geltner m.fl. 2001). 

Ett allt större ansvar för pensionsförvaltningen läggs på individen. Direkta 

fastighetsinvesteringar är dock kapitalintensiva och kräver förvaltningskompentens 

(Geltner m.fl. 2001).  Detta gäller inte för indirekta fastighetsinvesteringar såsom 

fastighetsaktier. För mindre investerare är därför fastighetsaktier att föredra eftersom det 

tillåter investeraren att göra misstag och därför minska vikten av en dyr due dillengience 

(Geltner m.fl. 2001). 

1.7 ORDLISTA 

KOINTEGRATION 

Medan korrelation syftar till sambandet mellan serier som domineras av kortsiktiga 

svängningar, syftar kointegration till sambandet mellan seriernas långsiktiga svängningar. 

Om serier är kointegrerade kan de avvika på kort sikt men de tenderar på längre sikt att 

alltid konvergera mot en jämvikt. 

FELTERMSKORRIGERINGSMODELL (ECM) 

ECM bygger på idén att när serier är kointegrerade förväntas avvikelser från en jämvikt 

korrigeras och därför förklara kortsiktiga rörelser förutom de som är givna av 

korrelationen mellan den förklarade och förklarande variabeln. 

ENHETSROT  

Om en process innehåller en så kallad enhetsrot domineras den av de tidigare nämnda 

långsiktiga svängningarna. En sådan process har en oändlig varians.  
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2 FASTIGHETSINVESTERINGAR 

2.1 INLEDNING 

Eftersom fastighetsaktier i motsats till direkta fastighetsinvesteringar funnits negativt 

korrelerade med inflationen har detta ofta åberopats som bevis för att deras utveckling 

avviker (Glascock, Lu 2000). Emellertid har det argumenterats att fastighetsaktier borde 

vara drivna av den underliggande direkta fastighetsmarknaden (McMahan 1994). 

Syftet med det här kapitlet är att till bakgrund av de avvikande uppfattningarna, ge en 

teoretisk sammanfattning av kopplingarna mellan direkta och indirekta 

fastighetsinvesteringar samt inflationen. 

2.2 FASTIGHETSINVESTERINGAR 

Investeringar i fastigheter görs främst i kommersiella fastigheter där den 

hyresintäktsrealiserade förvaltningen är den definierade verksamheten (Füss m.fl. 2008, 

Geltner m.fl.  2001).  

Fastighetsinvesteringen har flera egenartade kvaliteter som särskiljer den från alternativa 

investeringsformer. Fastighetsinvesteringar behandlas därför ofta separat och i viss mån 

isolerade från alternativa investeringsformer. För att förstå fastighetsinvesteringens 

kvaliteter är det viktigt att se dem i relation till alternativa investeringsformer (Hoesli, 

Macgregor 2000).  

Fastigheter är vid sidan om aktier och skuldsedlar en av de tre stora investeringsformerna. 

Som sådana tävlar de om kapital på kapitalmarknaden (Hoesli, Macgregor 2000).  

Aktier, skuldsedlar och fastigheter definieras i investeringssammanhang utifrån deras 

respektive kassaflöde. Aktiers kassaflöde utgörs av utdelningen. Skuldsedlars kassaflöde 

utgörs av bestämda nominella betalningsmönster. Fastigheters kassaflöde utgörs av 

driftnettot, det vill säga hyresintäkterna minus drift- och underhållskostnader (Hoesli, 

Macgregor 2000, Geltner  m.fl. 2001).  

Fastighetsinvesteraren definierar därför fastigheter utifrån dess särskilda kassaflöde, det 

vill säga driftnettot (Geltner m.fl. 2001). Vidare jämförs investeringsformerna därför efter 

deras income yield. Den är en funktion av kassaflödet i relation till 

marknadsvärdet(transaktionspriset). Marknadsvärdet är summan av alla potentiella 

kassaflöden diskonterade med den krävda avkastningen (Brealey m.fl. 1995). För 

fastigheter måste hänsyn även tas till depreciering, vilket ofta förbises (Hoesli och 

Macgregor 2000). 
1
 

                                                             

 

1 Rapporterade income yields för fastigheter kan dock vara missvisande eftersom de bygger på 
värderingar som ofta baseras på en direktkapitaliseringsmetod, vilken inte tar hänsyn till skiftade 
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2.3 FASTIGHETER ETT LÅNGSIKTIGT SKYDD MOT INFLATIONEN 

2.3.1 INVESTERINGSOBJEKTIV 

Investeringsformerna utvärderas ofta utifrån tre dimensioner (Geltner m.fl. 2001). 

 Graden av risk: Investerare är olika riskaversa, det vill säga de är olika benägna att ta 

risker. Därför söker de olika typer av investeringar beroende på deras riskprofil. 

Aktier är den mest riskabla investeringen, därefter fastigheter och skuldsedlar. 

Fastigheters riskjusterade avkastning motsvarar långa skuldsedlar (Geltner m.fl.  

2001, Brealey m.fl. 1995). 

 Tillväxt eller inkomstorienterad investering: Investerare väljer även investering efter 

typen av intäkt. Antingen söker investeraren realisera kapitalvinster eller löpande 

intäkter till exempel hyresintäkter. Fastighetsinvesteringar är dock kapitalintensiva 

och oftast högt belånade.
 2

 En hög belåningsgrad och medföljande räntekostnader 

möjliggörs genom säkra kassaflöden generade av underliggande reella tillgångar som 

utgör säkerhet. Hög belångsgrad förskjuter avkastningen i viss mån från 

inkomstorienterad till tillväxtorienterad (Geltner m.fl. 2001, Brealey m.fl. 1995). 
3
 

 Graden av inflationsskydd: Aktier och fastigheter är reala tillgångar det vill säga de 

följer den reala tillväxten och inflationen medan skuldsedlar gör det inte då 

utbetalningarna är nominellt bestämda. Reala tillgångar är således skyddade mot 

inflationen. Fastigheter sägs ofta vara det bästa skyddet mot inflationen (Hoesli m.fl. 

1997). 

2.3.2 REAL OCH FINANSIELL TILLGÅNG 

Fastigheter och aktier (andel i verksamhetsbedrivande företag) benämns som reala 

tillgångar. Deras kassaflöde (och därmed värde) följer den reala ekonomin och inflationen 

genom deras pågående ekonomiska verksamhet.
4
 Skuldsedlar däremot är en finansiell 

                                                                                                                                                                                      

 

tillväxtmöjligheter bland annat (Hoesli, Macgregor 2000). Detta bryter mot Famas (1970) effektiva 
marknadshypotes där priset ska spegla all tillgänglig information (se vidare i not 7).  

2 Det finns flera sätt att samla kapital förutom lån. Modligiani och Miller (1963) föreslog dock att 

finansiering främst sker genom lån eftersom räntekostnader oftast är avdragsgilla. Sambandet 

formulerades i trade off teorin där kapitalstrukturen är en funktion av belåningsgraden och medföljande 

ekonomiska svårigheter. 

3
 Kopplingen mellan inkomst, kapital och ränta återges matematiskt i WACC formeln. 

4 Det skall dock tas i åtanke att inflationen påverkar penningpolitiken. En inflationsökning kan 
motivera en strängare monetär politik vilket medför lägre reala tillväxtmöjligheter, något som 
påverkar priserna negativt (Geltner 2003). Hypotesen har sitt ursprung i Famas studier av aktier där 
aktier visade sig vara negativt korrelerade med inflationen (Fama and 
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tillgång vars kassaflöde är nominellt fastställd, det vill säga de beror inte på den reala 

ekonomin eller inflationen. Därför kommer värdet av skuldsedeln att sjunka vid en 

oväntad inflationsökning, det vill säga en inflationsökning som inte redan är kapitaliserad 

i marknadsvärdet (Hoesli, Macgregor 2000).
5
 

Fastigheters följsamhet beror på hur nära den effektiva hyran, i princip kontraktshyran 

minus renovering och hyresfria perioder, följer marknadshyran (Hendershott 1995). 
6
 Hur 

överensstämmande den effektiva hyran och marknadshyran är beror på längden av 

kontrakten, hur ofta kontrakten omförhandlas och eventuell automatisk uppräkning med 

konsumentsprisindex eller annan indikator för inflationen (Hoesli, Macgregor 2000).  

2.3.2.1 INFLATIONSSKYDD 

Inflationsskyddet för reala tillgångar som aktier och fastigheter beror på hur smidigt 

inflationskostnader i inputen kan transfereras till konsumenten eller hyresgästen. För 

fastigheter transfereras inflationen i drift och underhållskostnaderna till hyresgästen 

genom till exempel uppräkning av hyrorna med inflationen. I England uppräknas hyran 

med byggkostnadsindex som motsvarar inflationen i drift- och underhållskostnaderna 

(Hendershott 1981; Hoesli m.fl.  1997).  

Mellan kontraktsskrivningar, omförhandlingar och eventuell indexering är dock den 

nominella hyresnivån bestämd och investeringen är utsatt för inflation i drift och 

underhållskostnaderna (Hoesli, Macgregor 2000). 

Precis som för skuldsedlar har fastigheter därför en duration (måttenhet för 

ränteriskkänslighet) som i fastigheters fall är en funktion av hyreskontrakten (Hartzell 

m.fl.   1987). På längre sikt över flera kontraktsjusteringar ska dock fastigheter gradvis i 

alla fall vara skyddade mot inflationen (Hoesli, Macgregor 2000, Geltner m.fl.  2001). 

2.3.2.2 AGGREGERAT INFLATIONSSKYDD 

Marknadsvärdet är summan av alla potentiella kassaflöden diskonterade med lämplig 

faktor som tar hänsyn till förväntad risk, tillväxt och inflation. Det har föreslagits att 

hyrornas nominella tillväxt motsvarar inflationen på en effektiv fastighetsmarknad. En 

ihållande real tillväxt uteblir vid ett tillräckligt elastiskt utbud (Hoesli, Macgregor 2000). I 

USA antas tillväxten vara i linje med inflationen (Geltner m.fl.  2003). 

                                                                                                                                                                                      

 

Schwert, 1977; Fama, 1981). Den negativa korrelationen har även dokumenterats för 
fastighetsaktier, Glascock och Lu till exempel. 

5 En tillgångs marknadsvärde är en funktion av den nominella räntan som är summan av den reala 

avkastningen och den förväntade inflationen enligt Fischers (1930) formel inf(1 ) (1 ) 1n realr r r      . Alla 

tillgångar är därför skyddade mot förväntad inflation. Det betyder att värden är positivt korrelerade med 

förväntad inflation. Nyare forskning har därför intresserat sig i fastigheters korrelation med förväntad och 

oförväntad inflation (Hoesli, Lizieri & MacGregor (2008)   

6
 Den effektiva hyran bygger på kontraktshyran men tar också hänsyn till längd och förhandlingar 
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Marknadseffektivitet har förenklat föreslagits vara resultatet av en smidig plan och 

byggprocess. 

2.3.3 HYRESKONTRAKTSSTRUKTUR FÖR KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

I England är hyreskontrakten mellan femton till tjugofem år långa med omförhandlingar i 

snitt vart femte år. Omförhandlingarna kan endast justeras uppåt, det vill säga hyran kan 

bara stiga. I USA är kontrakten för kontor fem till tio år långa och hyresgästerna betalar 

drift och underhållskostnader. I Frankrike är kontrakten oftast nio år långa men 

hyresgästen har en uppsägningsoption till vart tredje år. Uppräkning av hyrorna med 

inflationen sker varje eller vart tredje år och baseras på inflationen i drift och 

underhållskostnaderna. I Tyskland sker uppräkningarna av hyrorna årligen med 

konsumentprisindex (Hoesli, Macgregor 2000). 

I Sverige får indexering av hyrorna ske endast för kontrakt som är minst tre år, enligt lag. 

Uppräkning sker efter konsumentprisindex. Längden på kontrakten varierar stort men är i 

regel kortare än engelska och amerikanska (Ljungkvist 2011). 

2.4 FASTIGHETER EN LÅNGSIKTIG INVESTERING 

2.4.1 INVESTERINGSBEGRÄNSNINGAR 

Det finns ett flertal begränsningar som gör det svårt att exponera sig mot fastighetssektorn 

(Geltner m.fl.  2001).  

 Likvididet: Marknaden för fastigheter är illikvid på grund av få antal transaktioner, 

fastigheternas heterogenitet och en decentraliserad marknad. Det är därför svårt att 

sälja och köpa fastigheter till marknadsvärde.
7
 

 Investeringstidshorisont: Eftersom det är svårt att sälja fastigheter till marknadsvärde 

är det också svårt att realisera vinster vid kortsiktiga köp och sälj strategier. Oftast 

hålls därför fastigheter på lång sikt. 

 Förvaltning: fastigheter kräver stor förvaltningskompetens speciellt numer när alltmer 

fokus läggs på att tillhandahålla en produkt till kunden (Lind, Lundström 2007)
8
 

 Tillgång till kapital: Den höga enhetskostnaden gör fastighetsinvestering till en 

kapitalintensiv verksamhet  

                                                             

 

7
 Det betyder dock inte att fastighetsmarknaden är ineffektiv som kanske antytts av Famas (1970) 

effektiva marknadshypotes (EMH). Denna har reviderats så att en marknad endast är ineffektiv om en 

investerare trots informations- och transaktionskostnaderna kan göra en riskfri vinst. 

8 Deprecisering som tidigare inte behandlats i alltför hög grad borde blir därför viktigare (Hoesli, 

Macgregor 2000). 
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2.4.2 INSTITUTIONELLA INVESTERARE 

På grund av ovanstående objektiv och begränsningar ägs fastigheter främst av 

institutioner. Anledningen till att fastigheter är speciellt intressant för dessa investerare är 

att de ofta behöver långsiktiga tillgångar att matcha sina skulder mot (Geltner  m.fl.  

2001).
9
 

2.5 INDIREKTA FASTIGHETSINVESTERINGAR, FASTIGHETSAKTIER 

På grund av begränsningarna, är det inte möjligt för alla eller åtminstone svårt att 

investera i fastigheter (Hoesli, Macgregor 2000). 

Diverse investeringsprodukter bundna till fastighetssektorn har därför skapats. 

Fastighetsaktier är den största produkten. Fastighetsaktier erbjuder exponering mot 

fastighetssektorn till en bråkdel. Enhetskostnaden är låg, marknaden är likvid och ingen 

förvaltningskompetens krävs. Vidare är det lättare att diversifiera en fastighetsportfölj 

genom att köpa aktier i olika fastighetsbolag (Hoesli, Macgregor 2000). 

2.5.1 FASTIGHETSBOLAG 

REITs är den största investeringsprodukten för indirekta fastighetsinvesteringar. De är 

juridiskt tvingande att dela ut nittio procent av intäkterna. I gengäld har de skattefördelar 

(Geltner m.fl.  2001). Åtagandena är dock inte så begränsade i praktiken (Geltner m.fl.  

2001). 

Svenska fastighetsbolag är representerade i konstruktionssektorn i form av NCC, 

Skanska, Peab med flera. Resterande fastighetsbolag realiserar hyresintäkter från 

kommersiella fastigheter.  

Många fastighetsrådgivare hävdar att ett fastighetsbolags värde reflekterar de 

underliggande fastigheternas värde, ett så kallat substansvärde (Geltner m.fl.  2001, 

Hoesli, Macgregor 2000, Starkman 2005). Vanligtvis ges rådet att köpa när 

fastighetsbolagets marknadsvärde understiger substansvärdet (substansrabatt) och tvärtom 

när det överstiger. 
10

Motståndare menar att förvaltningsstrategin underskattas. Det finns 

ett värde i en aktiv förvaltning. 
11

 

                                                             

 

9 Hur känslig en investering är för ränteförändringar och inflationsförändringar beror på längden av 

investeringen. Om inte tillgångarna och skulderna är matchade kan ränteförändringar leda till stora 

fluktuationer i värdet av tillgångarna. 

10 Bygger främst på tron att substansvärdet i relation till marknadsvärdet ska vara stationärt och att det 

därmed går att generera ett alfa, det vill säga en riskfri avkastning (Geltner 2001) 

11 Det har föreslagits att marknadsuppfattningen till viss del bestämmer vilken typ av förvaltning som 
bedrivs. Om marknaden bedömer att en aktiv förvaltning är värdeskapande tillhandahålls kapital och 
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 Finansiell strategi: Räntor är avdragsgilla och utgör incitament för belåning. Vidare 

gör belåning att tillväxtkomponenten av avkastningen ökar. Marknaden värderar detta 

i form av en högre P/E ratio (Geltner m.fl.  2001).  

 Specialisering: Specialisering i fastighetstyper gör företagens intäkter transparentare 

vilket värderas högre (Capozza och Seguin 1999). 

 Vertikal integration: Skapar flexibilitet i och med att företag kan skifta 

huvudverksamhet mellan hyreintäktsrealisering, fastighetsförvaltning eller 

development. Förvaltningsformen är vanligare numer (Geltner m.fl.  2001). 

 Storlek: Det har föreslagits att kapitalkostnaden minskar med storleken. En förklaring 

är att institutionella investerare behöver placera i likvida aktier som ofta är stora 

(Geltner m.fl.  2001). 

 Varumärke: Varumärken kan skapa en trogen kundkrets samtidigt som kompetens 

attraheras (Geltner m.fl.  2001). 

 Marknadsandelar: En monopolstrategi för att minska konkurrensen och ha stor 

influens över hyrorna (Geltner m.fl.  2001). 

Motståndare medger dock att fastighetsbolagets marknadsvärde borde ligga men inte 

nödvändigtvis variera runt deras substansvärde (Starkman 2005).
12

 Fastighetsaktier anses 

oftast vara inkomstorienterade därför att det finns få ihållande tillväxtmöjligheter, i alla 

fall på sektornivå (Geltner m.fl.  2001). 

  

                                                                                                                                                                                      

 

förvaltningsformen prioriteras. Samtidigt gäller motsatsen också. Den moderna förvaltningen är 
främst aktiv. (Geltner 2001, Shiller 1998). 

12
 Finansiella rådgivare som baserar sin rådgivning på substansvärden korrigerar dock i viss grad efter 

förvaltningskomponenter (Geltner 2001, Starkman 2005) 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Emedan det tidigare kapitlet innehöll en teoretisk sammanfattning av sambanden, 

innehåller detta kapitel en empirisk sammanfattning av tidigare forskningsresultat i form 

av observerade korrelationer och kointegrerade samband.  

Traditionellt används korrelationsanalys för att utvärdera samband. Tillgångars och 

investeringars inflationsskydd har därför vanligtvis definierats utifrån korrelationen med 

inflationen. Resultaten har således blivit betingade av metoden. Metoden har dock 

påpekats vara begränsad till studiet av kortsiktiga och regelbundna samband (Hoesli, 

Macgregor 2000, Woolridge 2003). Bland annat Hoesli och Macgregor (2008) och 

Chatrath och Liang(1998) har noterat och ifrågasatt korrelationsanalysen lämplighet för 

att studera fastighetsinvesteringars inflationsskyddande förmåga. 

Hoesli, Lizieri & MacGregor (2008) menade att inflationsskyddande kvaliteter är svåra 

att observera med kortsiktiga korrelationsanalyser med högfrekventa data. Chatrath och 

Liang (1998) frågade sig om samband doldes i fastighetsmarknadens stora och långa 

svängningar som Grenadier (1995a, 1995b, 1996) menade var osynkade med resten av 

ekonomin. Studien uppmärksammade Chan, Hendershott och Sanders (1990)  

observationer om att samband mellan förväntad inflation och fastighetsaktier var 

temporära. 

Ny forskning har börjat intressera sig för långsiktigare samband (Hoesli mfl 2008). 

Ursprungligen innebar ett samband en viss korrelation, numer har den också fått innefatta 

en viss grad av så kallad kointegration. Kointegration förstås som ett långsiktigt samband. 

Ett kointegrerat samband är ett där en linjär kombination av serierna har en begränsad 

variation. Intuitivt inses att avståndet mellan serierna inte får divergera slumpmässigt in i 

oändligheten. Däremot kan de divergera kortsiktig, vilket kan ge upphov till kortsiktiga 

oregelbundenheter (Engel, Granger 1987). 

En sammanfattning av tidigare forskning måste därför separera resultat som har sitt 

ursprung i korrelationsanalyser (kortsiktiga) respektive kointegrationsanalyser 

(Långsiktiga). 

3.1 KORTSIKTIG 

Fama och Schwert (1977) föreslog att fastigheter skulle vara ett effektivt skydd mot 

inflationen. Hartzell, Heckman och Miles (1987)fann att inflationsskyddet hos en portfölj 

med kommersiella fastigheter var effektivt i bakgrund till studierna utförda av bland annat 

Fama och Schwert. Rubens, Bond and Webb (1989) identifierar också den förbättrade 

inflationsskyddet när fastigheter inkluderas. Hamelink m.fl.  (1997) undersökte 

inflationsskyddet för fastigheter, aktier och skuldsedlar. De fann att fastigheter utgör det 

bästa skyddet I USA. Med 95procents sannolikhet gav fastigheter en positiv realränta 

över sju år. I England var aktier det bästa skyddet. Fastigheter är dock inget perfekt skydd 

mot inflationen, det vill säga de är inte perfekt korrelerade (Hoesli m.fl. 1997, Geltner 

m.fl.   2001).  
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Det har dock föreslagits att stor del av inflationsskyddet som noterats för fastigheter är 

resultatet av så kallad apprasial smoothing (Geltner 1989).
13

Vidare konstaterade Chan, 

Hendershott och Sanders (1990) att samband mellan förväntad inflation och REITs var 

temporära. 

I motsats till privata fastighetsinvesteringar har publika oftast empiriskt dokumenterats 

vara okorrelerade eller negativt korrelerade med inflationen (Chitrah och Liang 1998). 

Fenomenet noterades av Fama (1981) som attribuerade det till lägre tillväxtmöjligheter på 

grund av en förväntad strängare monetär politik. Det är en avvikelse från Fishers (1930) 

teori, där i alla fall inflationsförväntningar redan är kapitaliserade i marknadsvärdet. 

3.1.1 FASTIGHETSAKTIER SPEGLAR DEN UNDERLIGGANDE VERKSAMHETEN 

McMahan (1994) menade att REITs skulle vara starkt kopplade till den underliggande 

direkta fastighetsmarknaden därför att deras främsta inkomstkälla var realisering av 

hyresintäkterna. Eicholtz och Hartzell (1996), Quan och Titman (1997) finner alla ett 

positiv samband mellan avkastningarna på REITs och den underliggande direkta 

fastighetsmarknaden. Barkham och Geltner (1995) finner bevis för att fastighetsaktier är 

drivna av samma faktorer och speglar således fastighetsmarknaden väl.   Brounen och 

Eicholtz (2003) finner ytterligare bevis på diversifieringsmöjligheterna med 

fastighetsaktier genom sitt samband med fastighetsmarknaden.  

Vidare har de visat sig att fastighetsaktieavkastningar förutspått avkastningar i den direkta 

fastighetsmarknaden (Barkham och Geltner 1995).  

Fastighetsaktier har dock visats sig ha en högre korrelation med aktiemarknaden än den 

privata fastighetsmarknaden (Gyurko och Keim 1992; Ross och Zisler 1991; Hoesli m.fl. 

2004) Diversifieringspotentialen är därför mindre (Geltner m.fl. 2001). 

Korrelationskoefficienten för fastighetsaktier och aktiemarknaden var 0,82, 0,71 och 0,85 

för Europa, USA respektive världen (Eicholtz 1997). Däremot visade Fuss med flera 

(2008) att korrelationen mellan fastighetsaktier och den underliggande 

fastighetsmarknaden blir större när längre investeringshorisonter undersöks. Det 

konstaterades rimligt då fastigheter antogs vara en långsiktig investering. De undersökte 

upp till femåriga medelavkastningar (HPR). 

3.2 LÅNGSIKTIG 

Ball et al (1995) noterar att kortsiktiga avvikelser från en jämvikt är dominerande och 

korrigeras långsamt för fastighetsmarknaden. Systemet återkommer sällan till en jämvikt 

så som effektivare marknader. En orsak är det på kort sikt inelastiska utbudet som gör att 

                                                             

 

13 FastighetsIndex är ofta ’smoothade’, det vill säga uppvisar mjukare svängningar på grund av att 

fastigheter värderas med hjälp av tidigare transaktioner som inte är temporära (Geltner 2001).  

Fastighetsaktieindex är däremot inte smoothade. Fastigheters verkliga utvecklingen sägs ligga mellan 

fastighetsindex och fastighetsaktieindex (KÄLLA). 
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en jämvikt mellan efterfrågan och utbudet sällan infinner sig. På lång sikt antas dock 

utbudet vara elastiskt. Fastighetsmarknadens cykliska natur har attribueras till att 

nyproduktionen ständigt understiger eller överskjuter efterfrågan. Grenadier (1995) 

visade med realoptionsteori hur fastighetsmarknadens cykliska natur skulle kunna vara 

resultatet av rationella byggare som kan hålla en hög vakansgrad under en tid. Vidare 

noterades en signifikant skillnad mellan svävningarna för olika fastighetstyper (se 

appendix för förklaring av fastighetstyper). Svängningarna konstaterades också vara 

osynkade med resten av ekonomin. 
14

 

Till bakgrund av Chan, Hendershott och Sanders (1990) studier samt med hänvisning till 

Grenadiers (1995) frågade sig Chatrath, Liang (1998) därför om samband doldes i 

fastighetsmarknadens stora och långa svängningar som är osynkade med resten av 

ekonomin. De fann dock inga kointegrerade långsiktiga samband. 

Westerheide (2006) fann att fastighetsaktier och konsumentprisindex var kointegrerade i 

sex av åtta länder vilket skulle tyda på ett långsiktigt samband. Sambanden var dock 

svaga. Genom feltermskorrigeringsmodellering fann Hoesli, Lizieri & MacGregor (2008)  

också svagare långsiktiga positiva samband mellan inflationen och privata respektive 

publika fastighetsinvesteringar i USA och England, efter att ha kontrollerat för monetära 

effekter. Förändringen skedde inte från period till period utan gradvis. 

 

  

                                                             

 

14 Den långa byggrätten gör att optionsvärdet stiger med antalet möjliga utfall. Negativa utfall 
motverkas dock av hyresvärdars möjlighet att undvika att binda upp sig i långa kontrakt. Detta är 
vanligast för kontorsfastigheter. Det gör att själva förutsägelser den om framtida efterfråga inte blir 
lika avgörande. 

En alternativ utgångspunkt för att förklara svängningarna tas ur bubbelteorin. Svängningar 
reflekteras här i stora realprisfluktuationer (Lind 2006). En bubbla finns om inte priset reflekterar 
fundamenta, det vill säga de är resultatet av irrationella investerare (Lind 1998, Stiglitz 1990,). 
Svängningar antas antingen vara regelbundna (konjunktur) eller oregelbundna till längd och form 
(Lind 2006). 
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4 HYPOTESER OCH MOTIVERING 

Fastighetsaktier har i motsats till direkta fastighetsinvesteringar funnits vara negativt 

korrelerade eller okorrelerade med inflationen (Chan, Hendershott och Sanders, 1990, 

Yobaccio, Rubens och Ketcham, 1995). 

Korrelationer har dock påpekats signalera om enbart kortsiktiga och regelbundna 

samband (Hoesli, Lizieri & MacGregor 2008, Glascock, Lu 2000). Förutom Famas 

(1981) förklaring, har även säregenheten hos fastighetsmarknaden i form av en med 

resten av ekonomin osynkad utveckling citerats för att förklara de avvikande sambanden 

(Chatrath, Liang 1998). Ball (1998) noterar i sammanhanget att ihållande ojämnvikter är 

vanliga för fastighetsmarknaden. Graden av korrelation kan kanske därför inte 

uteslutande avgöra graden av en tillgångs inflationsskydd. 

 A; Jag testar därför hypotesen att fastighetsaktier och inflationen är 

okorrolerande alternativt negativt korrelerade. 

De i viss mening motstridande resultaten för indirekta och direkta fastighetsinvesteringar 

har ofta åberopats som bevis för att fastighetsaktier inte drivs av den underliggande 

fastighetsmarknaden (Glascock, Lu 2000). 

McMahan (1994)  argumenterade att fastighetsaktier borde vara starkt kopplade till den 

underliggande direkta fastighetsmarknaden då bolagens väsentliga inkomstkälla är 

förvaltningen av fastigheterna. Ny forskning har samtidigt börjat intresserat sig för 

kointegrerade samband i kontrast till korrelerade samband (Hoesli, Lizieri & MacGregor 

2008; Glascock, Lu 2000). Emedan korrelation signalerar om kortsiktiga samband ska 

kointegration signalera om långsiktiga samband (Engle. Granger 1987) 

Füss m.fl.(2008)  urskiljer den hyresintäktsrealiserade förvaltningen som den definierade 

verksamheten. Hyresintäktsrealiserandet karaktäriseras dock kanske också av en 

långsiktighet på grund av ägarnas, det vill säga främst institutioners investeringsobjektiv 

och begränsningar.  Vidare uppräknas hyrorna oftast automatiskt med inflationen 

alternativt genom regelbundna kontraktsskrivningar. På längre sikt ska därför i alla fall 

direkta fastighetsinvesteringar i viss grad vara skyddade mot inflationen (Hoesli, 

Macgregor 2000). 

För att undersöka fastighetsekonomiska samband och speciellt fastighetsinvesteringars 

inflationsskyddade förmåga kan det kanske därför finnas ett behov av ett långsiktigare 

perspektiv. 

Kointegrationsbaserade analyser har föreslagits lämpligare för studiet av långsiktiga 

samband. De kan kanske därför möjligtvis vara lämpligare för studiet av 

inflationsskyddande kvaliteter då de i viss mån identifieras som långsiktiga för 

tillgångsslaget. 

 B; Jag testar därför hypotesen att fastighetsaktier och inflationen är 

kointegrerade  
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Tidigare forskning har dock resulterat i splittrade och svaga bevis för ett kointegrerat 

samband. Westerheid (2006) fann kointegrerade samband för flertalet men inte alla 

undersökta marknader. Hoesli, Lizieri & MacGregor (2008)  fann kointegrerade samband 

efter att ha kontrollerat för monetära effekter i enlighet med Fama (1981). 

Det har noterats att kointegerade samband kan undgå att upptäckas vid förekomsten av ett 

strukturellt brott (Perron, Vogelsong 1989). Dessa brott kan vara resultatet av 

förändringar i fundamenta (Maddala 1998). Uppsatsen testar därför bland annat också 

efter förekomsten av ett sådant strukturellt brott i det eventuellt kointegrerade sambandet. 

Forskning på området har än inte beaktat strukturella brott eller applicerat metoder som 

tar dessa i beaktande. 

 C; Jag testar därför hypotesen att fastighetsaktier och inflationen är 

kointegrerade efter att hänsyn tagits till ett okänt strukturell brott 
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5 METODOLOGI 

5.1 ECM 

I likhet med tidigare forskning modellerar jag kortsiktiga och långsiktiga samband med 

feltermskorrigeringsmodellering (ECM). Det tillåter mig att inom samma ramverk studera 

kortsiktiga korrelerade samband såväl som långsiktiga kointegrerade samband. ECM 

bygger på idén att två eller flera serier (eller processer) uppvisar ett långsiktigt samband, 

där avvikelser från en jämvikt förväntas korrigeras. Kortsiktiga förändringar i den 

förklarade variabeln drivs av kortsiktiga förändringar i den förklarande variabeln såväl 

som avvikelser från den långsiktiga jämvikten. Differenserna representerar de kortsiktiga 

korrelerade sambanden och feltermen är specificerad i nivåer och representerar de 

långsiktiga kointegrerade sambanden (Engle, Granger 1987). 

1

1

m

i i i i m i i

i

Y X Z    



   V V  (1) 

Det kortsiktiga sambandet erhålls genom att modellera sambandet i differenser. Ett 

eventuellt långsiktigt samband erhålls genom att modellera sambandet i nivåer. 

5.2 LÅNGSIKTIG MODELL 

Granger och Engle (1987) visade att ett långsiktigt samband; 

i i iY X Z    (2) 

finns om , (1)i iX Y I: , och en linjär kombination (0)iZ I: , där i i iZ X Y   

( )I d står för integration av ordningen d, och en linjär kombination (0)iZ I: benämns 

som kointegrerad där Beta i (2) är den kointegrerande vektorn.
15

 

En serie som är (0)I har en begränsad varians runt ett konstant väntevärde. En sådan serie 

domineras av högfrekventa kortsiktiga variationer eller svängningar. En serie som är (1)I

har en obegränsad varians. Orsaken är de lågfrekventa långsiktiga svängningarna som 

dominerar (1)I serien. 

Om en linjärkombination Z  är (0)I så gäller att (1 1)i iX Y I : . Det betyder att 

huvuddelen av respektive series I(1)komponenter neutraliseras i linjärkombinationen. Det 

                                                             

 

15
 Definitionen av kointegration kan generaliseras för applicerandet på serier som är integrerade av 

ordningen d (Engle, Granger 1987). För enkelheten skull behandlas bara I(0,1) i enlighet med Engle 

och Grangers uppsats. Det finns dock även fraktionell kointegration vilket beskriver ännu längre 

samband. 
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inses endast möjligt om deras långsiktiga svängningar eller rörelser är till stor del 

identiska. Beta betyder att en viss skalenlighet måste uppnås innan (1 1)i iX Y I : . 

Intuitivt beskrivs en linjär kombination Z  som avståndet mellan serierna iX och iY . Om 

Z  är (0)I förstås att avståndet mellan serierna har en begränsad variation. Det vill säga 

serierna kan bara kortsiktigt divergera, eftersom en (0)I serie uppvisar högfrekventa 

kortsiktiga svängningar. 

5.2.1 TIDSVARIERANDE LÅNGSIKTIGT SAMBAND 

Perron (1989) och Perron, Vogelson (1992 uppmärksammande att långsiktiga samband 

som i (2) kan förändras vid större ekonomiska händelser som ger upphov till så kallade 

trend eller strukturella brott. Strukturella brott kan modelleras på flera sätt. Gregory 

Hansen (1996) föreslog tre modeller för att hantera ett okänt strukturellt brott. Trendbrott 

i interceptet (3). Trendbrott i  intercept och eventuellt en tidstrend (4). Trendbrott i hela 

den kointegrerande vektorn det vill i säga intercept och i lutningsparameter (5). 

I modellerna är 0 interceptet innan brottet och 1i förändringen i interceptet efter brottet.  

1,

0,
i

i

i







 

  

 I modell (2) tillåts jämvikten skifta.  

C; 0 1i i i iY X Z     
 (3) 

I modell (3) tillåts jämvikten att skifta samtidigt som en trend inkluderas. 

C/T; 0 1i i i iY t X Z       
(4) 

I modell (4) tillåts jämvikten att skifta såväl som rotera. 

C/S; 0 1 0 1i i i i i iY X X Z        
(5) 

5.3 RESIDUALBASERADE TEST FÖR KOINTEGRATION 

Om , (1)i iX Y I: det vill säga de har en enhetsrot, och en linjär kombination (0)iZ I: , 

där i i iZ X Y  då finns ett långsiktigt ekvilibristisk samband i form av en gemensam 

stokastisk trend iv . 

1

i i i

i i i

i i i

i i i i i i i i i

Y v u

X v s

v v w

Y X v v u s u s z
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Om ,i iY X  inte hade en gemensam stokastiskt variabel iv  kan inte en linjär kombination av 

variablerna utjämna den slumpmässiga trenden och istället kommer residualen 
iz vid 

ovanstående regression att innehålla de slumpmässiga trenderna. Om iz  innehåller en 

slumpmässig trend är inte ,i iY X kointegrerade. Om variablerna inte är kointegrerade 

kommer därför iz innehålla en enhetsrot.  

Augmented Dickey fuller (ADF) är det vanligaste residualbaserade testet för 

kointegration och har även påståtts vara det effektivaste (Cook 2006, Woolridge 2003). 

5.4 RESIDUALBASERAT TEST FÖR TIDSVARIERANDE KOINTEGRERADE 
SAMBAND 

Perron (1989) och Perron, Vogelson (1992 uppmärksammande att långsiktiga samband 

som i (1) kan förändras vid större ekonomiska händelser som ger upphov till så kallade 

strukturella brott. Perron (1989) visste var brotten låg och använde det vanliga ADF testet 

på residualerna.  

Ziwot och Andrews (1992) kritiserade metoden. De menade att den kunde leda till biases. 

16De visade också att det vanliga ADF testet kan leda till att hypoteser om kointegration 

felaktigt avfärdas när det finns ett okänt strukturellt brott. 

Gregory och Hansens (1996) föreslår ett sekventiellt test för ett okänt brott vartefter de 

beräknar fördelningen analogt med Mackinnon (1991) när det finns ett strukturellt brott.  

Teststastikan erhålls genom att ta det minsta värdet av 
*Z , 

*

tZ
, 

*ADF  statiskan för 

modellerna för olika trendbrott. 

*

*

*

( )

( )

( )

i

t t
i

i

Z Zinf

Z Zinf

ADF ADFinf

 
























 

Kritiska värden återfinns i Gregory, Hansen (1996). 

5.5 EMPIRISK SPECIFIKATION 

Den empiriska specifikationen av modell (1) ges av; 

                                                             

 

16 Maddala (1998) menar dock att denna förankring är en nödvändig ingrediens. 

 



 

24 

 

1

1

m

i i i i m i i

i

Fpi Kpi Z    



   V V

 (1) 

Där FpiV och KpiV är den logaritmiska tillväxten (eller avkastningen) för 

fastighetsaktieindex (FPI) respektive konsumentprisindex  (KPI). Vidare är Z den 

skattade residualen från det antagna långsiktiga jämviktssambandet i ekvation (2), (3), (4) 

eller (5). 

De långsiktiga kointegrerade sambanden i (2), (3), (4) eller (5) är estimerad i nivåer, 

närmare bestämt logaritmerade prisserier vilka lämpligt i differenser blir just 

logaritmerade avkastningar som används i ekvation (1). Alltså, 

Y LogFpi

X LogKpi

   
   

    ì (2), 

(3), (4) och (5) 

Brotten  i den kointegrerade vektorn ( ,  ) för (2), (3), (4) och (5) är månatliga och den 

valda teststastikan är 
* ( )

i

ADF ADFinf





  där 1993 12.....2010 8i m m .  
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5.6 KRITIK AV METODEN 

Kointegrationsbaserade test är ämnade för att modellera långsiktiga ekvilibristiska 

samband. Det är dock viktigt att notera att korrelationsanalyser inte per se är begränsade 

till studiet av kortsiktiga samband. Emellertid så används de ofta för det ändamålet. 

Fuss m.fl. (2007) visade att korrelationen mellan fastighetsaktier och den underliggande 

fastighetsmarknaden blir större när längre investeringshorisonter undersöks. En stor del 

av volatiliteten hos fastighetsaktier har attribueras till aktiemarknaden och 

marknadsstämningen. Inom fältet för behavioral finance ifrågasätts den effektiva 

marknadshypotsen. Eftersom arbitragemöjligheter antas vara begränsade och flera aktörer 

ibland agerar irrationellt då aktiehandel oftast sker i ett socialt sammanhang, kommer inte 

aktiepriset alltid överensstämma med det fundamentala värdet som antas vara mindre 

volatil. Volatiliteten hos aktiepriset speglar därför inte alltid fundamenta  (Ackert och 

Deaves 2010). 

För en hög frekvens på datan kan därför korrelationen reflektera marknadsstämningen på 

aktiemarknaden och inte inflationsjusteringar. 

Ett kritiskt förhållningssätt måste medföra en granskning av metoden och om den är 

lämplig för att testa hypotesen. Korrelationen kommer att reflektera samband mellan de 

tidsintervall som är givet av frekvensen på datan. Beroende på frekvensen kan därför 

sambanden reflektera marknadsstämningen på aktiemarknaden (kortare) såväl som den 

underliggande fastighetsmarknaden (längre). 

5.6.1 NONSENSSAMBAND 

Ekonometrisk modellering riskerar ofta att resultera i spuriösa (nonsens eller 

slumpmässiga) samband. För att undvika det inkluderas ofta bland annat flera 

fastighetscykler.  Vidare påverkar antalet observationer pålitligheten i de ekonometriska 

testen på motsvarande sätt. Dessa lösningar ökar allmängiltigheten hos sambanden. Dock 

är det fortfarande möjligt att de endast gäller för den studerade datan och marknaden. Ej 

heller innebär det att sambanden nödvändigtvis gäller framgent. Emellertid som tidigare 

noterats innehåller Fastighetsfundamenta erkänt ihållande trender. 

5.6.2 DATAMINING 

Det talas ofta också om datamining i sammanhanget, det vill säga bearbetandet av samma 

data med olika metoder för att finna önskvärda resultat. Värt att notera är att resultat 

därför kan vara slumpmässiga. 
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6 DATA 

Datan sträcker sig från december 1993 till oktober 2010. Det är totalt 203 månatliga 

observationer. Nämnvärda händelser är att Sverige gick ifrån en höginflationspolitik 1990 

och att realräntan har varit hög under 2000talet.   

FIGUR 1 

 

Figur 1. Logaritmerade fastighetsaktieindex (FPI) och konsumentprisindex (KPI). Figuren visar 

indexutvecklingen från december 1993 till oktober 2010. 

Tabell 1. Real och nominell avkastning. Panel A visar komponenter för den logaritmiska avkastningen. 

Panel B visar den nominella respektive den reala ’ holding period return’ (HPR) samt inflationen för 

perioderna 1993-2000 och 2000-2010. 

 

6.1 FASTIGHETSAKTIER 

Carnegies fastighetsaktieindex (FPI) beskriver den nominella prisutvecklingen på 

fastighetsaktier. Indexet används därför att det är det längsta tillgängliga 
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fastighetsaktieindexet och den innehåller endast noterade bolag som realiserar driftnetton. 

Alternativa index innehåller oftast också bolag från konstruktionssektorn som NCC, 

Skanska och Peab. Konstruktionssektorn är en särskild delmarknad med egna ekonomisk 

drivkrafter och är därför en annan typ av investering en den som undersöks (se vidare i 

appendix). 

6.2 KONSUMENTPRISINDEX 

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet i Sverige (reds anm) för 

prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. Det 

avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata 

inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar (SCB). 

Konsumentprisindex används därför att svenska hyresnivåer uppräknas med just 

konsumentprisindex. (Ljungström 2011). 

6.3 TRANSFORMATIONER 

Logtransformationer överensstämmer väl med ekonomisk teori eftersom de motsvarar 

elasticiteter. Differensen av logartimerade serier motsvarar avkastningar. Korrelationer 

mellan avkastningar är det traditionella verktyget för att studera samband (Woolridge). 

Logartimering normaliserar också residualen i en regression vilket är en förutsättning för 

att pålitliga modeller kan byggas (Woolridge 2003). 
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7 RESULTAT 

7.1 INLEDNING 

Det här kapitlet presenterar resultat från regressionerna (1), (2), (3), (4) och (5). De prövar 

väsentligen hypoteserna (A), (B) och (C). 

7.2 LÅNGSIKTIGT SAMBAND 

Granger och Engle (1987) visade att ett långsiktigt samband; 

i i iY X Z  (1) 

finns om , (1)i iX Y I: , och en linjär kombination (0)iZ I: , där i i iZ X Y  . Dessa 

premisser måste vara sanna för att ett långsiktigt samband ska finnas. Vi testar därför för 

så kallade enhetsrötter hos de beroende variablerna, oberoende variablerna och 

residualerna med hjälp av Philips och Perron (Pperron) ,men främst Augmented Dickey 

Fuller (ADF) tester. 

7.2.1 TEST FÖR ENHETSRÖTTER HOS VARIABLERNA  

För att ett långsiktigt samband ska föreligga måste variablerna innehålla dominerande 

(0)I komponenter. Vi testar hypotesen att , (0)i iX Y I:  med ADF och Pperron . Antalet 

tidsförskjutna värden som inkluderas i ADF härleds genom informationskriterium. 

Därefter prövas om första differenserna av serierna är stationära, , (0)i iX Y I  : . Om så 

är fallet är , (1)i iX Y I: eftersom första differensen av en (1)I serie är (0)I . Enligt testerna 

är båda serierna (1)I , se tabell 2.  
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Tabell 2. Bestämning av integrationsordning genom test för enhetsrot med ADF och PP. Både ADF- och 

PP-testet visade att serierna är integrerade av ordningen ett då serierna i nivåerna hade en enhetsrot medan 

de i differenser saknande enhetsrot. Eftersom modellerna i nivåer med en  trend innehöll en enhetsrot så är 

serierna differensstationära. 

 

ADF (Panel A) och Pperron (Panel B) kunde inte avvisa hypotesen om att Beta för 

variablerna i nivåer var skild från ett med 95 procents sannolikhet eftersom absolutvärdet 

av teststatistorkna var mindre än de kritiska värdena  (Panel C). Både ADF och PPerron 

testet påvisade således enhetsrötter hos variablerna som därför var ickestationära. 

ADF och Pperron kunde dock verifiera hypotesen om att B för variablerna i första 

differenser var skild från ett med 95% sannolikhet eftersom absolutvärdet av 

teststatiskorna var större än de kritiska värden. Både ADF och PPerron testet visade 

därför att variablerna i första differenser var stationära. 

7.3 TEST FÖR KOINTEGRATION 
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7.3.1 RESIDUALBASERAT TEST FÖR KOINTEGRATION 

Det traditionella sättet att pröva för kointegration är att testa för enhetsrötter för 

residualen till linjär kombinationen med Augmented Dickey Fuller testet. 

Tabell 3. Kointegrationstest och resultat. Panel visar optimalt antal tidsförskjutningar enligt Akaike och 

Bayesian informationskriterier (AIC, BIC) för ADF-testet med intercept (C) och med intercept och trend 

(C/T). Resulterade t-stastikor visar på kointegration på en 10%-signifikansnivå för modell C/T.  

 

Om en trend inkluderades i det kointegrerade sambandet (modell C/T) fanns det svaga 

tendenser till kointegration. Med 90 procents sannolikhet hade den linjära kombinationen 

ingen enhetsrot, och skulle därmed vara kointegrerad. 

7.3.2 RESIDUALBASERAT TEST FÖR TIDSVARIERANDE KOINTEGRERADE 
SAMBAND 

Augmented Dickey Fuller testet optimeras med hjälp av informationskriterium AIC och 

BIC. Gregory och Hansen (1996) föreslog dock ett sekventiellt test i likhet med Perron 

(1992) där antalet inkluderade tidsförskjutningar optimerades genom att succesivt 

avlägsna den sista tills marginalen var signifikant. Resultatet från testen ses i tabell 3. 

AIC och BIC användes sedan för att beräkna ADF*  
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Tabell 4. Optimalt antal tidsförskjutningar i ADF enligt AIC, BIC och sekventiell test. Både AIC och BIC 

visar på optimering vid en tidsförskjutning. Det sekventiella testet visar på optimering utan 

tidsförskjutningar. För det sekventiella testet optimerades antalet inkluderade tidsförskjutningar genom att 

successivt avlägsna den sista tills marginalen var signifikant 

 

ADF beräknades sedan för modell C, C/T och C/S för olika tidpunkter för regimskiftet. 

Dessa värden återfinns i figur 2.  

 

Figur 2. Figur 2 visar ADF-stastikor för modellerna vid olika tidpunkter för brotten i den kointegrerade 

vektorn. ADF*-stastikan defineras som det minsta värdet av dessa ADF-stastikorna. 

 

Teststatistiskan ADF* erhölls genom att välja det största absolutvärdet för ADF enligt; 

* ( )
i

ADF ADFinf
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Tabell 5. Test för tidsvarierande kointegration och resultat. Tiden för brottet valdes så att ADF-stastikan 

minimerades för respektive modell. Resulterande stastika benäms  ADF* och testas mot de kritiska värdena 

hämtade från Gregory och Hansen (1996). Hypotesen om kointegration avvisas för alla modeller.  

 

ADF* kunde inte avvisa hypotesen om att B var skild från ett med varken 99% eller 95% 

sannolikhet eftersom absolutvärdet av teststatistorkna var mindre än de kritiska värden. 

Residualen påvisades således vara ickestationär och hypotesen om kointegration avfärdas 

därför.  

7.4 ECM REPRESENTATION 

Eftersom inget kointegrerat samband mellan serierna kunde hittas kan inte en linjär 

kombination inkluderas i feltermskorrigeringsmodellen eftersom resultatet skulle bli 

spurious (nonsens) (Engle, Granger 1987). ECM inkluderas dock i tabell 6 i illustrativt 

syfte. 

Det medför att modellen endast kommer illustrera samband i form av 

korrelationskoefficienter. 

Enligt resultatet så fanns däremot inget sådant samband. Det fanns tendenser till ett 

negativt samband men inget signifikant (se tabell 6). 
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Tabell 6. Kortsiktig modell, ECM och resultat. Panel A innehåller den kortsiktiga modellen. Panel B 

innehåller ECM. Panel C innehåller de kritiska värdena för hypotesprövning. Ingen modell innehöll ett 

signifikant samband. De logaritmiska avkastningarna var okorrelerade och feltermen var insignifikant som 

påvisats ovan. 
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8 DISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen var att försöka ge en teoretiskt (och empirisk) grund till 

typen av samband, korrelerade eller kointegrerade, som förväntas hittas mellan 

inflationen och fastighetsinvesteringar, mer precist fastighetsaktier.  Vidare testades även 

dessa samband för den svenska marknaden. 

Långsiktiga och kointegrationsbaserade metoder föreslogs lämpliga för att utvärdera 

fastighetsinvesteringars inflationskyddande kvaliteter. Detta då traditionella 

fastighetsinvesterare har långsiktiga inkomstorierenterade objektiv samt att 

fastighetsinvesteringar påpekats vara skyddade mot inflationen på längre sikt då hyror 

uppräknas med inflationen automatiskt eller genom upprättandet av nya kontrakt. 

Hoesli m.fl. (2008) och Westerheide (2006) visade att fastighetsinvesteringar gradvis 

justerades för inflationen genom feltermskorrigeringsmodellering och 

kointegrationsbaserade analyser. Med den teoretiska förankringen kan kanske deras 

resultat verka rimliga. 

Vidare undersöktes kortsiktiga korrelerade men främst långsiktiga kointegrerade samband 

mellan fastighetsaktier och inflationen i ett feltermskorrigeringsramverk. Forskningen på 

området är begränsad. Resultaten är splittrade och endast svaga bevis för ett kointegrerat 

samband har hittats. Det har dock noterats att kointegrerade samband kan undgå att 

upptäckas vid förekomsten av ett strukturellt brott i sambandet (Gregory, Hansen 1996). 

Uppsatsen testade därför efter förekomsten av ett sådant strukturellt brott i det eventuellt 

kointegrerade sambandet.  

Tre hypoteser prövades vilka ställdes upp med bakgrund i tidigare forskning. Hypoteserna 

testades med Engle och Grangers tvåstegmetod (1987) och en av Hansen och Gregory 

(1996) modifierad variant. 

Tabell 7. Hypotes, metod, resultat och slutsatser  

Hypotes A 

Fastighetsaktier 

och inflationen 

är okorrelerade 

alternativt 

negativt 

korrelerade. 

B 

 

Fastighetsaktier 

och inflationen 

är 

kointegrerade 

C 

Fastighetsaktier 

och inflationen 

är 

kointegrerade 

efter att hänsyn 

tagits till ett 

okänt 

strukturell 

brott 

Test (Ekvation) 1 2 3,4,5 

Resultat Insignifikant Saknar enhetsrot 

när trend 

inkluderas 

Enhetsrot 

Hypotes 

verifieras eller 

förkastas 

Verifierad  Eventuellt 

verifierad  

Förkastas 
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Som delvis förväntat visade sig fastighetsaktier och inflationen vara okorrelerade. Flera 

förklaringar har givits för att förklara fenomenet. Förutom Famas (1981) förklaring, har 

även säregenheten hos fastighetsmarknaden i form av en med resten av ekonomin 

osynkad utveckling citerats för att förklara de avvikande sambanden (Chatrath, Liang 

1998). Ball (1998) noterade i sammanhanget att ihållande ojämnvikter är vanliga för 

fastighetsmarknaden. 

En troligare förklaring ges nog inom fältet för Behavioral finance. Den effektiva 

marknadshypotsen ifrågasätts här, det vill säga att aktiepriset alltid skulle motsvara det 

fundamentala värdet. Inom Behavioral finance antas arbitragemöjligheter vara begränsade 

vilket gör att aktiepriset inte omedelbart behöver drivas ner till fundamentala värdet så 

fort de avvikit. Aktiepriset antas kunna avvika därför att det finns aktörer som agerar 

irrationellt samt att aktiehandel oftast sker i ett socialt sammanhang. Irrationella 

beteenden försvinner därför inte på en aggregerad nivå. Volatiliteten hos aktiepriset 

speglar därför inte alltid fundamenta (Ackert och Deaves 2010). 

För den här datan verkar det troligt att resultatet var en konsekvens av att denna 

aktiemarknadsmekanismen dominerade den höga frekvensen på den studerade datan. 

Mycket riktigt har vissa studier observerat att fastighetsaktier är mer korrelerade med 

aktiemarknaden än med fastighetsmarknaden. Emellertid har korrelationen mellan 

fastighetsaktier och den underliggande fastighetsmarknaden påpekats vara högre när 

längre investeringshorisonter undersökts. Kanske det kan vara resultatet av att på sikt så 

motsvarar aktiepriset det fundamentala värdet. 

Vidare hittades svaga bevis för att fastighetsaktier och inflationen är kointegrerade (B) 

när en trend inkluderades. Emellertid avfärdades hypotes (C), det vill säga att serierna är 

kointegrerade när hänsyn tas till ett okänt strukturellt brott i den kointegrerade vektorn.  

Perron (1989) och Perron och Vogelson (1992) föreslog först ett brott i den kointegrerade 

vektorn efter välgrundade misstankar. Dock har det tillvägagångsättet blivit kritiserat av 

just den anledningen att de visste var brottet låg. Det har hävdats att ett sådant förfarande 

riskerar att leda till bias i resultaten. Med denna bakgrund skapade bland annat Gregory 

och Hansen (1996) en metod för att upptäcka ett okänt strukturellt brott, vilken 

applicerats i denna uppsats. Maddala (1998) noterade dock att den teoretiska 

motiveringen måste vara närvarande för att ge givande resultat. Emellertid kan det vara 

empirskt motiverat då ett okänt strukturell brott i det långsiktiga kointegrerade sambandet 

har visat sig kunna resultatera i att hypotser om kointegration felaktigt avvisats. 

Det verkar dock rimligt att anta att fastighetsaktier erbjuder ett visst skydd mot 

inflationen på längre sikt då serierna uppvisar tendenser till att vara kointegrerade. 

Resultaten är i linje med vad som observerats i tidigare forskning. Det finns tendenser till 

att fastighetsinvesteringar långsiktigt justeras för inflationen. Det är dock tveksamt hur 

generaliserbara resultaten är.  

8.1 VIDARE FORSKNING 
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Ny forskning om fastighetsinvesteringar som inflationsskydd har främst intresserat sig 

dels för långsiktiga kointegrerade samband  i spåren av Engel och Grangers (1987) 

artikel. Forskare har också komponentuppdelat inflationen i förväntad och oförväntad 

inflation (Macgregor 2008). I teorin ska nämligen fastigheter vara skyddade mot den 

oförväntade inflationen, genom just uppräkning med inflationen (Geltner 2003). 

Macgregor 2008 och Glascock och Lu (2002) har studerat samband mellan 

fastighetsinvesteringar och förväntad och oförväntad inflation med VECM.  

Tidigare forskning har främst inriktat sig på den amerikanska och engelska marknaden, 

även om Westerheide (2006) studerade flera marknader. Det beror främst på att USA och 

England har tillgängligare data och en längre tradition av ekonometrisk modellering av 

fastighetsmarknaden. Emellertid är resultaten från alternativa marknader inte omfattande. 

Vidare har inte multipla strukturella brott i de kointegrerade vektorerna studerats. 

Intressant är också att studera partiell kointegration, det vill säga ännu längre samband. 
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APPENDIX 

EKONOMETRI OCH MODELLERING AV SAMBAND 

Ekonometri är ett statistisk redskap för att kvantitativt pröva ekonomiska hypoteser. 

Genom att statistisk testa ekonomiska variablers signifikans för ett hypotetiskt 

sammanband kan relationer förkastas och vederläggas. Ofta uttrycks ekonomiska 

relationer i linjära samband. Till exempel om inkomsten ökar, ökar ofta konsumtionen 

men den. En ökad konsumtion kan alltså förklaras genom en ökad inkomstnivå. 

Ekonomiska samband modelleras på formen; 

0 1i i iy B B x e    

Där 
0 1B B x  är den systematiska delen, eller det hypotiserade sambandet. Slumptermen 

e är den osystematiska delen, det vill säga den del som vår modell ( 0 1B B x ) inte kan 

förklara, till exempel ny information (Woolridge 2003). 

 

Figur 3. En linjär funktion anpassad till observerad data (Woolridge 2003) 

OLS är det viktigaste verktyget för tillämpad ekonometri. Den minimerar slumptermen, 

och är den bästa estimatorn av 0 1,B B  under vissa antaganden om slumptermen e  enligt 

Gauss Markov teoremet. 
17

 Genom att minimera slumptermen genom parametrarna 

                                                             

 

17 Resterande antaganden är att sambandet kan skrivas på formen , 0 1y B B x e  
 och att x antar 

flera värden. Annars skulle inget samband kunna modelleras.  
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2

0 1

0 1

( , ) 0
f

f B B
B B




 
uppnås det bästa anpassade linjära sambandet mellan den förklarade 

variabeln y  och den förklarande variabeln x . Ofta är dock antaganden om e statistiska 

egenskaper inte uppfyllda, dvs OLS ger inte den bästa skattningen av 0 1,B B . Fokus 

förläggs därför på en analys av slumptermen och dess statistiska egenskaper;  

2 2( ) 0, var( ) , ( , ) 0, ( (0, ))i i i j iE e e corr e e e N    :
 

De tre första antagandena garanterar att OLS skattningen är bästa väntesvärdesriktiga 

estimatorn (BLUE) (Woolridge 2003). 

Att slumptermen ska vara normalfördelad är inte nödvändigt för att OLS skattningen ska 

vara den bästa väntevärdesriktiga skattningen. Däremot behövs antagandet för att kunna 

göra hypotesprövningar om 0 1,B B ;s sanna värden, eftersom det går att visa att de är 

linjärt beroende av e . Om e är normalfördelad så är därför 0 1,B B också det och eftersom 

normalfördelning är känd kan vi göra hypotesprövningar (Woolridge 2003). 

För tidserieanalys är ofta normalitetsantagandet ouppfyllt men genom att förlita oss på 

centralagränsvärdesatsen (CGS) kan vi för flera observationer anta en normalfördelning i 

enlighet med den underliggande populationsfördelningen (Woolridge 2003). 

CGS är endast tillämplig när iY stationär, (0)iY I: . Om så inte är fallet, det vill säga 

(1)iY I:  blir regressions och korrelationsanalysen missvisande. Tidigare har lösningen 

varit att diffrensiera prisserierna, av den orsaken att (0)iY I : (Woolridge 2003). 

Vid diffrensiering av en serie tappas dock långsiktiga samband (Newbold Granger 1976, 

Granger 1981) 

TEST FÖR SAMBAND 

I ett modellerat samband är Y och X  stokastiska variabler det vill säga våra 

observationer av iy är resultat av stickprov på den underliggande populationen. Det 

betyder att våra estimat på 0 1,B B kommer att vara olika för varje stickprov, det vill säga 

de är också slumpvariabler. Därför kan vi genom kunskaper om deras fördelning 

bestämma med en viss procents säkerhet vilka värden 0 1,B B kan anta. Vanligtvis handlar 

det om att avgöra om 1 0B  , det vill säga om den förklarande variabeln är så kallat 

signifikant.  

Observerade värden för de stokastiska variablerna 0 1,B B är dock estimat, vilket gör att de 

antar en så kallad tfördelning. 

TEST FÖR ENHETSRÖTTER 
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Som vi tidigare konstaterade kräver vår hypotesprövning att CGS är tillämplig. Det är den 

endast vid stationäritet, (0)iY I: . Om så inte är fallet, det vill säga (1)iY I:  (så kallad 

icke stationär) blir regressions och korrelationsanalysen missvisande. Tidigare har 

lösningen varit att diffrensiera prisserierna, av den orsaken att (0)iY I : . 

Vid diffrensiering av en serie tappas dock långsiktiga samband(Newbold Granger 1976, 

Granger 1981).
18

 

En icke stationär serie följer en slumpmässig vandring. Ett samband kan därför inte 

föreligga mellan en sådan och en annan serie. Eventuellt härledda samband är därför 

endast nonsens (Newbold Granger 1976, Granger 1981). Inutitivt betyder en slumpmässig 

vandring att följande värde inte går att förutspås, det vill säga följande värde är summan 

av dagens värde och en slumpterm. Detta beskrivs i specialfallet 1 1B  (det vill saga 
iy  

har en enhetsrot) (Woolridge 2003). 

1

1

i i i

i i i

y y e

y y e





 

   

Slumptermen ie utgör hela skillnaden. Härifrån härleder vi sambandet; 

1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 0

1

i

i i i i i i i i i i i i i i i j

j

y y e y e e y e e e y e e e e y e         



                 

Vi ser snabbt att utvecklingen följer en slumpmässig vandring.  

Alltså är fallet då 1 1B  , väldigt viktigt ur ekonomisk teori för det medför att 

utvecklingen inte går att förutsäga. Om 1 1B  , säger vi att tidserien har en enhetsrot och 

är icke-stationär. Från det härledda sambandet ses att variansen för en icke-stationär serie 

går mot oändligheten (Woolridge 2003). 

2

0 0 0

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i i

i j j

j j

Var y Var y Var e Var y Var e Var y i
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DICKEYFULLER 

Dickey fuller testet är till för att bestämma om iy  har en enhetsrot i motsats till att den 

inte har det, dvs; 

                                                             

 

18 Icke-stationaritet utgör ett problem i regressioner då variansen går mot oändligheten 
vilken gör att signifikanstesten och förklaringsvärdet blir missvisande.  t-värden och R^2-
värden går mot 1. Vi har en så kallad nonsensregression (Engle och Granger 1987).  
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0 1 1 1; 1, ; 1H B H B   

Eftersom vi normalt testar för om estimaten är skiljda från noll så behövs hypoteserna 

modifieras. Dickey fuller testet modelleras så här; 

1 1 1 1

1 1

1

( 1)

i i i i i

i i

i i

y y B y y e

y y B e

y y e

  





   

  

 

V

V

 

Hypoteserna blir således; 

0 1 1 1

1

0 1

; 1, ; 1

1

; 0, ; 0

H B H B

B

H B



 

 

 

  

 

Vi kan således i vanlig ordning testa ifall tidsserien har en enhetsrot Dickey och Fuller 

har räknat parametern 1B fram fördelning (Woolridge 2003). 

AUTOKORRELATION 

För tidsserier är det vanligt att värden är korrelerade med tidigare eftersom de är ordnade 

över tiden. Detta bryter mot antagandet ( , ) 0i jcorr e e  . Intuitivt förklaras det som att ny 

marknaden internaliserar ny information långsamt. Till exempel gör en positiv chock att e 

förblir positiv över tiden istället för bara för en period då chocken inträffade. Vi 

modellerar det med en autoregressiv modell, AR(1); (Woolridge 2003). 

1i t ie pe u   

TEST FÖR AUTOKORRELATION 

Det mest intuitiva testet är LM testet. Det möjliggör oss användningen av vår vanliga 

hypotesprövning. 

0 1 1 1i i i iy B B y pê u      

Vid autokorrelation är 0; 0H p  . Detta test kräver dock att vi har flera observationer för 

att e ska vara ê ska vara approximativt normalfördelad. 

Ett annat test är Durbinwatson testet.  

1

2(1 ^ )

i t iê pê u

DW p

 

 
 

Vid autokorrelation är 0DW  . DurbinWatson har räknat ut de kritiska värdena 

(Woolridge 2003). 

AUGMENTED DICKEY-FULLER 
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För tidsserier är slumptermen ofta autokorrelerad som tidigare sagts vilket medför att 

OLS inte är den bästa skattningen på parametrarna. Genom att modellera den 

autoregressiva slumptermen e , kan vi komma runt problemet. Genom att lägga till 

tillräckligt många tidsförskjutna slumptermer reduceras korrelationen och OLS är då 

fortfarande den bästa skattningen; (Woolridge 2003). 
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V

V

V

V V

 

Antalet tidsförskjutna värden som ska inkluderas i modellen kan härledas genom 

sekventiell analys eller användandet av informationskriterium.  

En ytterliggare modifiering är att inkludera en konstant 
0a ; 

(C) 0 1i i iy a y e   V  

Det går också att lägga till en trend ifall tidsserien växer med tiden. Modelleras; 

(C/T) 0 1 1i i iy a y a i e    V  

Ibland kan serien vara stationär runt sin trend, vilket är väldigt vanligt i ekonomiska serie 

(Maddala 1998). Om trenden inte inkluderas kan testet felaktigt visa på en enhetsrot. 

 

PHILLIPSPERRON 

Ett alternativt test är phillipsperron testet som är robust mot heteroskedasitet och 

autokorrelation. .
19

 Modelleringen är igen autoregressiv och identisk med Dickey fuller 

testet; 

1i i iy y e  V  

Testet kan modifieras till att innehålla konstant och/eller trend. Phillipsperron har räknat 

fram fördelningen för  (Woolridge 2003). 

INFORMATIONSKRITERIUM 

                                                             

 

19 Heteroskedacitet;
2var( )i ie   
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AIC OCH BIC 

Modellen i ekvation (1) behöver preciseras, det vill säga antalet tidsförskjutna variabler 

måste bestämmas. Antalet tidsförskjutna variabler som ska inkluderas i en modell brukar 

normalt bestämmas med informationskriterium. De vanligaste är Akaike (AIC), Bayesian 

(BIC, även kallad SC efter Schwartz) informationskriterium. Antalet variabler som 

inkluderas är det antal som minimerar AIC eller BIC funktionen (Maddala 1998). 

( ) log 2
RSS

AIC p n p
n p

 
  

 
(8) 

( ) log log
RSS

BIC p n p n
n p

 
  

 
(9) 

p är antalet variabler, n  är antalet observationer och RSS är summan av de kvadrerade 

residualerna. 


