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Sammanfattning 
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Fastigheter liknar mer och mer en handelsvara. En transparent marknad är därför ett måste för 

att skapa en effektiv marknad och för att locka internationella såväl som nationella investerare.  

Den svenska fastighetsmarknaden har länge kännetecknats för sin transparens, men den senaste 

tiden har utvecklingen gått i motsatt riktning. För att bibehålla transparensen behöver aktörer på 

fastighetsmarknaden tillräckligt med underlag för att fatta korrekta investeringsbeslut. Prognoser 

baserade på kvantitativ historisk data är ett verktyg som inte används i stor utsträckning idag, 

men som kan föra utvecklingen av investeringsunderlag framåt. 

Denna rapport beskriver en prognosmodell vilken kan användas för att prognostisera framtida 

potentiell värdeutveckling för kontorsfastigheter. Prognosmodellerna baseras på flertalet multipla 

regressioner över paneldata. Den mest tillförlitliga modellen har sedan legat till grund för en 

prognostisering. 

Resultatet visar att av de tre storstadsregionerna kommer den mest positiva värdetillväxten de 

kommande åren att ske i Stor-Göteborg. I Stor-Stockholm väntas kontorsfastighetspriserna 

utvecklas något mindre än för Stor-Göteborg medan prognosen för Stor-Malmö är mer negativ, 

en möjlig orsak är en stor nyproduktionstakt på orten inom kontorssegmentet. 
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Abstract  

  

  Title: A Forecasting Model for Potential Value Growth 

- An investment decision tool for office real estate on 

the Swedish real estate market 

Authors David Lundkvist and Alexander Vesterblom 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number 142 

Supervisor Mats Wilhelmsson 

Keywords Forecasting model, regression analysis, panel data, office 

prices, value growth, yield 

   

Properties are getting more similar to a commodity. Therefore, a transparent market is essential 

to create an efficient market and to attract international as well as national investors. 

The Swedish property market has long been characterized for its transparency, but recently the 

development has gone in the opposite direction. To maintain transparency in the real estate 

market investors need good information to make correct decisions. Forecasts based on 

quantitative historical data are a tool that is not commonly used today, but something that may 

increase in the future. 

Therefore, this report aims to create a forecasting model which can be used to predict potential 

value growth of office real estate in Sweden. The forecast models are based on numerous 

multiple regressions on panel data. The most reliable model has then been used for the 

forecasting. 

The results show that out of the three greater metropolitan areas in Sweden, the most positive 

value growth over the coming years will be seen in the greater Gothenburg area. In greater 

Stockholm the real estate prices are expected to increase at a slower pace while the forecast for 

greater Malmö is more negative, possibly due to a high construction rate of office buildings the 

coming years.  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden hade en stark tillväxt mellan åren 1970 och 

1980 och har sedan dess utvecklats till en mer investeringsintensiv marknad. Den gamla 

”byggmästartraditionen” att bygga, äga och förvalta har förändrats till att många investerare 

istället är kortsiktiga ägare och att fokus främst är på att kapitalisera en vinst vid försäljning. 

Fastigheter liknar därför mer och en mer handelsvara, och en typ av ett finansiellt instrument 

(Nordlund, 2011).  

Denna utveckling har lett till ett ökat intresse bland investerare och intressenter för hur de 

kommersiella fastighetspriserna rör sig på marknaden och varför. Ett exempel är att den 

svenska kommersiella fastighetsmarkanden har sett en tydlig ökning av utländska investerare 

under det senaste decenniet. En ökad internationell efterfrågan har gjort att de ledande 

fastighetskonsultbolagen inom analys har inriktat sig alltmer på den internationella marknaden 

(Invest Sweden). Gällande analyser av den svenska fastighetsmarknaden så har det funnits en 

tradition av att återge en historisk tillbakablick och att ge en nulägesanalys. Framtidsanalyser 

såsom prognoser har dock antingen lyst med sin frånvaro eller varit subjektiva och inte 

baserats på historisk data. Trenden inom research-arbete går alltmer mot de översta delarna 

av ”Research-pyramiden”, se figur 1, som representerar framåtblickande prognoser och att 

skapa strategier utifrån dessa (Witalis, 2012). 

Ett prognosverktyg som är baserat på historisk data är därför något som skulle kunna ligga till 

grund för investerarnas beslut samt bidra till att utveckla hur analytiker på 

fastighetsmarknaden kan behandla historisk data. 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. ”Research-pyramiden”. 
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1.1.1 Transparens på fastighetsmarknaden  

Transparens betyder insyn. I företagsvärlden innebär det att verksamheter är öppna och inte 

döljer information för intressenter och investerare. En bransch med låg transparens har 

således svårt att attrahera seriösa och långsiktiga investerare. Detta beror på att en marknad 

med låg transparens gör investerare osäkra, vilket leder till ett högre riskpålägg, något som i 

slutändan leder till lägre priser. En marknad med låg transparens har därför särskilt svårt att 

attrahera utländska investerare (Gustafsson, 2011). 

Fastighetsmarknaden är ofta en marknad som förknippas med låg transparens jämfört med 

andra marknader. Det som styr en fastighetsmarknads transparens är enligt Jones Lang 

LaSalle bland annat hur landets lagar och regleringar ser ut. Detta innebär mer specifikt den 

juridiska miljön, transaktionsprocessen, marknadsfundamentalism samt hur information och 

rapportering hanteras (Jones Lang LaSalle, 2010).  

Sverige har lyckats bra med att skapa en transparent fastighetsmarknad, i och med det har 

man över tid lyckats att attrahera många utländska investerare. Detta beror på flertalet 

faktorer, men framförallt för att den svenska fastighetshetsmarknaden har varit öppen och 

relativt lätt att hitta information om (Gustafsson, 2011).  År 2010 rankades Sverige som 

nummer två i Europa enligt Jones Lang LaSalle’s transparensindex, vilket förtydligar att 

Sverige har haft en öppen och transparent fastighetsmarknad (JLL, 2010).  

Tyvärr, verkar det nu som att Sverige går mot en alltmer stängd fastighetsmarknad, med lägre 

transparens än tidigare. Detta är en effekt av dels nya skatteregler, vilket gör att de flesta 

fastighetstransaktionerna numera sker i bolagsform, dels avsaknaden av tillförlitliga 

fastighetsprisindex.   

 

Så här skrev Christina Gustafsson, VD IPD Norden, i Fastighetsvärlden i februari 2011: 

 

”Det är att beklaga att Sverige, när det gäller täckningen för fastighetsindex, numera är sämst av alla i 

Norden och hör till bottenskiktet i Europa.  Vi riskerar därmed att Sverige, som har rankats bland de 

högsta vad gäller transparens på marknaden och attraktivitet för investeringar, kan falla i skalan.” 
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1.1.2 Befintliga fastighetsindex  

För att underlätta för fastighetsmarknadens aktörer samt att bidra till en mer transparent 

marknad har trots allt några fastighetsindex vuxit fram. Av de fastighetsindex som finns kan 

två typer nämnas. Det ena är ett index som försöker visa på hur de svenska fastighetspriserna 

har rört sig på marknaden över tid. Det andra är ett index som riktar sig till investerare och 

ämnar ligga till grund för investeringsbeslut. De två fastighetsindexen beskrivs närmare 

nedan: 

Svensk Fastighetsindex (SFI) ges ut av Investment Property Databank (IPD). Indexet mäter 

totalavkastningen uttryckt i procent med fastigheternas marknadsvärde som kapitalbas. 

Fastighetsindexet ger således en bild av hur den svenska fastighetsmarknaden har varierat 

över tid. Indexet visar på prisförändringar, men det är dock viktigt att konstatera att det inte 

är faktiska prisförändringar eftersom modellen baseras på bedömda marknadsvärden (Svensk 

Fastighetsindex, 2011).  

Då IPD’s index försöker visa på historiska prisförändringar ska NAI Svefas Fastighetsindex 

istället ses som ett verktyg för investerare på den svenska fastighetsmarknaden. NAI Svefas 

fastighetsindex försöker att ranka Sveriges orter efter hur man anser dem lämpliga att 

investera i. Mestadels bygger denna modell på bedömningar från NAI Svefas analytiker 

utifrån marknadsinformation. Högst indextal erhåller den ort som anses mest lönsam att 

investera i framöver (NAI Svefa, 2011). Även om Nai Svefa kallar detta för ett fastighetsindex 

så är det egentligen inte ett index i egentlig mening, utan snarare ett poängsystem och ranking 

av orter. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna rapport är att skapa en prognosmodell vilken kan användas för att bedöma 

den potentiella värdeutvecklingen på kontorsfastighetsmarknaden på en specifik ort. 

Denna prognosmodell baseras på historisk data vilken används för att avgöra vilka variabler 

som kommer att ingå i modellen.  

Rapporten ämnar även svara på frågeställningen: Vilka orter har högst potentiell 

värdeutveckling i relation till direktavkastningen? 

1.3 Avgränsning 

Rapporten avgränsas till att undersöka kontorsegmentet på den svenska fastighetsmarknaden.  

På grund av att en del av arbetet baseras på transaktioner kan inte alla Sveriges kommuner 
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ingå i analysen. Detta beror på att det i många kommuner har skett för få transaktioner, vilket 

leder till att dessa ej kan undersökas. 

1.4 Begrepp och definitioner 

I rapporten används vissa begrepp och definitioner, som redovisas nedan.  

Fastighetsmarknaden 

Enligt Gaddy och Hart (2003) är en marknad en plats där varor och tjänster byter ägare till ett 

pris som ges av marknaden. Varje fastighet har unika egenskaper vilket gör att det uppstår ett 

värde på fastigheter, detta skapar i sin tur en marknad. Fastighetsmarknaden brukar även 

delas upp i fyra stycken olika delmarknader. Fastighetstyp, geografisk lokalisering, 

hyresmarknaden och transaktionsmarkanden. 

Direktavkastning 

Direktavkastningen är en fastighets driftnetto dividerat med marknadsvärdet för fastigheten. I 

denna rapport används också begreppet initial direktavkastning, vilken beräknas som det 

faktiskt utgående driftnettot dividerat med förvärvpriset för en fastighet (Lind, 2004). 

Marknadsvärde 

Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en 

fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 

tvång (Persson, 2008).  

Definition av en kontorsfastighet 

I rapporten har skatteverkets typkod 325 använts som definition för vad som är en 

kontorsfastighet. Typkod 325 definieras enligt skatteverket som: hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler (Skatteverket, 2011).  

Generella, regionala respektive ortsspecifika prisbildande faktorer 

Rapporten skiljer mellan olika typer av prisförklarande faktorer. Ortsspecifika faktorer 

påverkar enbart prisbilden på en lokal nivå, medan regionspecifika faktorer påverkar 

prisnivån i en större region. Generella faktorer är i den här rapporten faktorer som påverkar 

priser på nationell nivå, och som därmed inverkar på ett liknande sätt på alla geografiska 

delmarknader. Den här uppdelningen har delvis gjorts eftersom historisk data är tillgänglig på 

olika geografiska nivåer, såsom kommun, län samt nationell nivå.  
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1.5 Disposition   

Denna rapport är uppbyggd enligt följande struktur. Rapporten lägger sin grund genom att 

förklara varför värden uppstår och vad som genererar värdet hos fastigheter generellt och hos 

kontorsfastigheter specifikt. Litteraturstudier har gjorts och syftar till att ta del av tidigare 

teorier och forskning. Dessa redovisas inte separat utan är invävda i ett teoretiskt resonemang 

kring vilka faktorer som påverkar prisbilden för kontorsfastigheter i kapitel två.  

I kapitel tre återfinns rapportens metod som består av en genomgång och beskrivning av 

datainsamling, regressionsanalys och prognostisering. Kapitel fyra är empirin, i vilken det 

beskrivs hur det har tagits hänsyn till de olika värdeförklarande faktorerna. En genomgång av 

de statistiska tester som utförts återfinns också i detta avsnitt. Kapitel fem behandlar 

rapportens resultat. 

Avslutningsvis sammanfattas rapporten med en slutsats i kapitel sex. Detta kapitel innehåller 

också förslag till framtida forskning. 
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2. Teori 

2.1 Värdeteori 

För att förklara prisskillnader på olika fastigheter krävs grundläggande teori om varför värden 

uppstår. Grunden i värdeteorin är att det för en individ finns ett behov av att inneha en tillgång 

och att denna tillgång ger personen en viss nytta. Värdet skapas också i att varan endast finns i 

en begränsad mängd. Detta gör att värdet är en funktion av potentiella nyttor som innehavet av 

en vara kan generera framöver (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008).  

Fastighetsvärdet påverkas av följande grundläggande krafter: 

 Fysiska krafter, vilket är objektets kvalitéer och omgivning.  

 Ekonomiska krafter, vilka skapas av utbud och efterfrågan. Några av dessa kan vara 

sysselsättning, inkomster, vakansnivåer och produktionstakt. 

 Politiska krafter, som genereras via politiska aktioner såsom regleringar, 

subventioner, restriktioner och penningpolitik. 

 Sociala krafter, såsom demografi, attityder och preferenser (Gaddy & Hart, 2003). 

I den här rapporten kommer vi ta hänsyn till samtliga ovan nämnda grundläggande krafterna, 

utom de fysiska. Detta beror på att studien inte kommer att fokusera på objektsnivå utan på 

en mer övergripande nivå, där prisförändringen över tid är det som kommer att studeras. De 

fysiska krafterna är relativt konstanta sett till hela stocken över tid och är därför mindre 

intressanta i denna studie.  

2.2 Faktorer som förklarar kontorspriser 

Rapportens teori lägger sin grund i DiPasquales och Wheatons (1992) fyrkvadrantsmodell, se 

figur 2. Modellen består av fyra kvadranter vilka förklarar hyresmarknaden (övre kvadranten 

till höger), fastighetsmarknaden (övre kvadranten till vänster), byggmarknaden (nedre 

kvadranten till vänster), fastighetsstockens förändring (nedre kvadranten till höger) samt 

sambandet mellan dessa.  
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Figur 2. Fyrkvadrantsmodellen (DiPasquales och Wheaton, 1992). 

 

Första kvadranten (den övre kvadranten till höger) tar sin utgångspunkt i den befintliga 

fastighetsstocken, och via den rådande efterfrågekurvan kan hyran, R, bestämmas. 

Andra kvadranten (den övre kvadranten till vänster) handlar om hur fastigheternas värden 

bestäms. Den här delen av modellen utgår från hyran, som med hänsyn taget till det rådande 

avkastningskravet, i, avgör priset, P, på fastigheter. P=R/i. 

Tredje kvadranten (den nedre kvadranten till vänster) utgår från priset på fastigheter, och via 

konstruktionskostnaden, C, avgörs hur många nya fastigheter som byggs. 

Fjärde kvadranten (den nedre kvadranten till höger) förklarar förändringen av 

fastighetsstocken, ΔS. I en given period är ΔS lika med ny konstruktion minus minskningen 

av fastighetsstocken i form av avskrivningar, δS. 

Modellen ger en övergripande bild över hur fastighetsmarknaden hänger samman med 

hyresmarknaden och byggmarknaden, men på detaljnivå är modellen dock förenklad. Enligt 

modellen beror fastighetspriserna på hyresnivån samt det avkastningskrav som köparen vill 

ha på sin investering. Den faktiska avkastningen som en investerare får på en fastighet är 

dock driftnettot, vilket utöver hyror även inkluderar drift- och underhållskostnader (Lind, 

2004).  
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Fyrkvadrantsmodellen har ett moturs cirkeltänkande som förklarar orsakssamband mellan 

hyresnivån, priserna och nybyggnadstakten. Enligt Wheaton (1999) släpar dock värderare 

efter i sina värderingar av marknaden vilket skapar en tröghet mellan första och andra 

kvadranten. Irrationella prisförväntningar existerar på grund av ett bakåtsträvande och 

närsynt tänkande som gör att uppfattningen av prisbilden på marknaden inte följer med de 

faktiska marknadsförändringarna. Detta kan bero på felaktiga uppfattningar gällande rådande 

hyresnivåer och rådande finansiella möjligheter. Detta skapar en smoothing-effekt, där 

fastighetsvärderingar varken följer med i faktiska pristoppar eller prisdalar utan istället lägger 

sig på en mindre volatil nivå. 

Det existerar också en seghet mellan den andra och den tredje kvadranten i modellen. Det tar 

med andra ord tid från att en prisförändring sker till att det får genomslag i byggbolagens 

nyproduktionstakt. 

Det finns alltså en tröghet mellan flera av modellens steg vilket medför att det sällan råder 

jämvikt i sambandet mellan hyresmarknaden, fastighetsmarknaden och byggmarknaden. 

2.2.1 Utbud och efterfrågan 

Detta stycke ämnar förklara trögheten hos utbudskurvan i fyrkvadrantmodellens första 

kvadrant, se figur 3 och 4 . En varas utbud är bland annat en funktion av priset på varan och 

varans produktionskostnad.  Fastigheter är dock annorlunda jämfört med många andra varor 

vilket har effekter på utbudskurvans rörlighet. Fastighetsmarknaden skiljer sig till att börja 

med från de flesta andra marknader då objekten är immobila. Marknaden särskiljer sig också 

genom långa konstruktionstider, stora kapitalkostnader, lånefinansierade köp, och att varje 

objekt är unikt. En stor ökning i konstruktionstakten under flera år skulle påverka den 

samlade fastighetsstocken, utbudet, marginellt (Geltner & Miller, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 3 och 4 (Lundström & Jonsson, 2004).  
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På grund av en seg och orörlig utbudskurva kommer hyrorna på kort till medellång sikt 

främst påverkas av de faktorer som påverkar efterfrågesidan. En efterfrågekurva påverkas av 

faktorer såsom varans pris, priset på andra varor, människors preferenser samt disponibla 

inkomster. Vid uppbyggandet av en prognosmodell bör dock utbudssidans påverkan 

undersökas, exempelvis genom att kontrollera för mängden kontorsyta på en ort och hur den 

förändras över tiden. 

Denna rapport åsyftar inte att undersöka fastighetsspecifika och mikroekonomiska attribut 

som påverkar efterfrågan, såsom kontorsfastighetens läge, kvalitet, planlösning etc. Rapporten 

syftar istället på makroekonomisk data på kommun-, region- och nationsnivå. Det kan alltså 

dels vara generella faktorer som påverkar alla olika fastighetsmarknader i landet, men också 

faktorer som är unika för varje specifik ort. De senare kallas i denna rapport för ortsspecifika 

faktorer. 

2.2.2 Generella faktorer 

Generella faktorer är i den här rapporten faktorer som påverkar priser på nationell nivå, och 

som därmed inverkar på ett liknande sätt på alla geografiska delmarknader. Sådana faktorer 

kan enligt Lundström och Jonsson (2004) vara makroekonomiska förhållanden som inflation, 

konjunktur och ränta. Enligt Nyberg (2008) bidrar räntor till en minskad efterfrågan på 

fastigheter vilket i sin tur dämpar priset.  

Det finns olika hypoteser och teorier kring huruvida det är existerande ekonomiska 

fundamenta som påverkar fastighetspriser eller om det är folks förväntningar på hur 

ekonomin kommer att utveckla sig framöver som är mest avgörande. Dessa förväntningar 

kan vara både rationella och irrationella. Quan och Titman (1999) kommer i en studie fram 

till att det främst är existerande ekonomiska faktorer som är prisbildande, även om de inte 

utesluter att framtidsförväntningar också kan ha en inverkan.  

En annan faktor som påverkar fastighetspriserna är, som nämnts tidigare i rapporten, drift- 

och underhållskostnader. Kostnaden att inneha en fastighet påverkar driftnettot och därmed 

också den direktavkastning som erhålls av fastighetsinnehavet (Lind, 2004). Högre drift- och 

underhållskostnader leder till ett lägre driftnetto vilket i sin tur leder till att investerare är 

villiga att betala ett lägre pris för att köpa fastigheten, och vice versa. Enligt REPAB kan 

genomsnittliga drift- och underhållskostnader variera något beroende på geografiskt läge i 

landet, men dessa variationer är så små att rapporten kommer behandla drift- och 

underhållskostnader som en generell prisbildande faktor. 
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2.2.3 Regionala- och ortsspecifika faktorer 

När det gäller utbudssidan så är, som tidigare nämnts, mängden kontorsyta en faktor som bör 

vara med i en prognosmodell för kontorsfastighetspriser. Den historiska utvecklingen av 

mängden kontorsyta påverkas dels av nyproduktionstakten, dels av avskrivningstakten på den 

befintliga kontorsstocken (DiPasquale & Wheaton, 1992). Detta behandlas i rapporten som 

en ortsspecifik faktor då mängden kontorsyta på en ort främst anses påverka prisbildningen 

på orten.  

Archer et al. (1996) har studerat huruvida befolkningstillväxt påverkar prisbildningen inom en 

specifik metropolisk marknad, och det visade sig finnas en påverkan om utbudskurvan för 

marknaden har en låg elasticitet. Studien behandlar enbart småhuspriser men teorin antas vara 

liknande även för kommersiella fastigheter, med skillnaden att det är företag som efterfrågar 

kontorsyta och inte privatpersoner som efterfrågar boyta. På grund av detta bör tillväxten av 

antalet företag vara en bättre estimator än befolkningstillväxten när efterfrågan av 

kontorsfastigheter studeras. 

Befolkningstillväxt kan eventuellt ha en indirekt påverkan ändå på kontorsfastighetspriser 

eftersom en växande befolkningen på orten ger företagen tillgång till en större lokal marknad. 

Quan och Titman (1999) har bevisat att tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) 

påverkar fastighetspriser. I denna rapport används istället bruttoregionalprodukter (BRP) för 

att kunna urskilja geografiska skillnader inom BNP-tillväxten. Det blir därmed en 

regionspecifik prisfaktor.  

En annan prispåverkande faktor är sysselsättningsgraden. Case et al. (2000) har i sin studie 

visat att totala antalet anställda på en ort påverkar kontorsfastighetspriserna. Andel 

högskoleutbildade kan också tänkas vara en indikator för prispåverkan eftersom 

högskoleutbildade personer i högre utsträckning har ett kontorsarbete. En ökad andel 

högskoleutbildade personer på en ort kan därmed eventuellt indikera att efterfrågan på 

kontorsyta ökat.  



 

 

17 

3. Metod 

I denna del av rapporten beskrivs den struktur och metod som används vid analys av data 

och skapandet av en prognosmodell. 

3.1 Val av metod 

För att skapa en prognosmodell genom analys av historisk data används ett kvantitativt 

empiriskt tillvägagångssätt. Detta innebär att data har samlats in systematiskt och analyserats i 

regressionsanalyser. Nedan redogörs för datainsamlingen bakom empirin samt för hur 

prognosmodellen därefter byggts upp. 

3.2 Datainsamling 

Materialet består av data från olika källor. Eftersom kommersiella fastigheter inte handlas 

frekvent måste forskning rörande fastighetspriser antingen baseras på värderingar eller 

bristfällig transaktionsdata (Quan & Titman, 1999, s. 184). Transaktionsdata över 

kommersiella fastigheter är för många kommuner i Sverige så pass bristfällig att några 

kvantitativa analyser överhuvudtaget inte kan genomföras, då det helt enkelt sker för få 

transaktioner. Enskilda köp kan dessutom få ett stort genomslag på en orts genomsnittliga 

fastighetspriser under ett år, vilket gör att den här typen av historisk data över tiden kan 

komma att få stor volatilitet. Ytterligare en brist med transaktionsdata är att tillförlitligheten 

påverkas av att allt fler kommersiella fastighetsförvärv sker genom paketerade portfölj- 

och/eller bolagsköp (Pettersson, 2012). Det kan då vara svårt att härleda vilken del av ett 

betalat pris som hör till vilken fastighet. 

Historisk värderingsdata har dock också brister. Det finns en eftersläpning i värderingar 

jämfört med marknadens faktiska prissvängningar. Dessutom tenderar värderingar att ha en 

lägre volatilitet då värderare ofta underestimerar pristoppar och prisbottnar (Pettersson, 

2012). Den här rapporten kommer att basera analyser på både värderingar och transaktioner, 

för att på så vis se hur olika data för fastighetspriser påverkar modellen. För att se vilka 

kommuner och regioner som ingår i analysen, se tabell 1 på nästa sida.  

Historisk data för kontorsfastighetspriser har erhållits dels från IPD Nordic (Svenskt 

Fastighetsindex), dels från Datscha. Data från IPD Nordic bygger på värderingar av de 

deltagande fastighetsbolagens bestånd. 28 stycken fastighetsägande bolag deltar i Svenskt 

Fastighetsindex. Se appendix 1 för en lista med vilka bolag som deltar i indexet. Data från 
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Regioner Kommuner

Stor-Göteborg Borås Karlstad Sundsvall

Stor-Malmö Eskilstuna Linköping Södertälje

Stor-Stockholm Falun Luleå Täby

Gävle Malmö Umeå

Göteborg Nacka Uppsala

Halmstad Norrköping Västerås

Helsingborg Norrtälje Örebro

Huddinge Sollentuna Östersund

Jönköping Solna

Kalmar Stockholm

Datscha är information om verkliga transaktioner, totalt består materialet av nästan 5000 

fastighetstransaktioner, efter rensning enligt stycke 4.1.9. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. De kommuner och regioner som ingår i analysen. 

Både när det gäller data från IPD Nordic och från Datscha så har uppgifterna erhållits i 

Excelform och består av fastigheter som har sålts/värderats under en 15-års period, från 

1997-01-01 till 2011-12-31. 

När det gäller övrig historisk data så har den erhållits från Statistiska Centralbyrån (SCB), 

Konjunkturinstitutet samt REPAB enligt nedan. 

- SCB: Kommunstatistik över befolkning, antal sysselsatta, antal företag, andel 

högskoleutbildade, medelförvärvsinkomst, samt statistik över bruttoregionalprodukt 

och inflation. 

- REPAB: Statistik över drift- och underhållskostnader. 

- Konjunkturinstitutet: Konjunktursstatistik och statistik över räntan på 10-åriga 

statsobligationer. 

3.3 Multipel regressionsanalys på paneldata 

En regressionsanalys görs för att se hur responsvariabeln kontorsfastighetspris påverkas av 

olika förklaringsvariabler. Detta görs för att skapa en modell som ska kunna prognostisera 

framtida prisförändringar baserat på hur priserna svängt historiskt, utifrån olika förklarande 

variabler. Ett grundantagande för detta är att det finns ett linjärt samband mellan beroende 

och oberoende variabler. 

Datasetet som används för analysen är paneldata, en multidimensionell data som i denna 

analys innehåller både tidsserier från 1997-2011 och tvärsnittsdata över 31 svenska 

kommuner och regioner. Den paneldata som används för rapportens analys är starkt 

balanserad, vilket innebär att det inte saknas värden för något tvärsnitt för något specifikt år. 
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Kombinationen med flertalet tvärsnittsobservationer över tid ökar datakvaliteten och 

datakvantiteten jämfört med om endast en dimension hade använts i analysen. Paneldata 

möjliggör regressionsanalys med både en rumslig och en tidsmässig dimension. Feltermen, u, 

är idiosynkratisk och har i den här typen av analyser därmed också två dimensioner, en för 

tvärsnittsdata i, kommunerna och regionerna, samt en för tiden t (Gujarati, 2003).  

3.3.1 Fixed effects/Random effects 

Vid estimering av paneldata måste hänsyn tas till oobserverade effekter och hur dessa ska 

hanteras i de förklarande variablerna. Till att börja med kan konstateras att den modell som 

kommer användas har i sin enklaste form följande uttryck: 

it it i ity x c u , 1,2,...,t T   (1) 

I uttrycken ovan är yit den beroende variabeln observerad för tvärsnittet i vid tidpunkten t och 

där xit är en oberoende observation som kan variera över tiden t men inte över i. β är den 

parameter som ska skattas och uit är den idiosynkratiska feltermen. Det som dock måste 

analyseras är huruvida ci  (oobserverade komponenten) skall behandlas.  I en traditionell 

metod för paneldata brukar ci  kallas för ”random effect” när den behandlas som en slumpvis 

variabel, vilket också är synonymt med att relationen mellan den observerade förklarande 

variabeln, xit , och den oobserverade komponeten, ci  , ej är korrelerade; 

( , ) 0it iCov x c    (2) 

Vid en modell av typen ”fixed effect” låter man dock den oobserverade komponeten, ci , att 

korrelera med den förklarande variabeln, xit 

( , ) 0it iCov x c    (3) 

(Wooldridge, 2002). En ”fixed effect”-modell brukar därför också kallas för en dummy-

variabelmodell, eftersom den oobserverade komponenten behandlas som en enskild 

parameter för varje tvärsnittssektion. Dummyvariabeln är en del av interceptet i en ”fixed 

effects”-modell medan den är en del av feltermen i en ”random effect”-modell (Yaffee, 

2003). 

Ofta används en ”random effects”-modell när antagandet görs att det inte finns några 

individuella skillnader mellan tvärsnittssektionerna (i den här rapporten 

kommunerna/regionerna).  Skulle det föreligga individuella skillnader mellan 

tvärsnittssektionerna är det dock fördelaktigt att använda en modell av typen ”fixed effects” 

(Littell, 2002). 
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Det finns ett test, utformat av Hausman (1978), som avgör vilken av de ovan beskrivna 

modellerna som är bäst lämpade till datamaterialet. Testet undersöker huruvida de olika 

individerna, i, i datamaterialet är slumpmässiga eller om de är statistiskt skilda från varandra. 

3.3.2 Stationäritet  

När en analysmodell innehåller tidsserier finns risk för att dataserien kommer uppvisa icke-

stationäritet. Detta fenomen innebär att seriens varians- och medelvärde ändras med tiden, till 

skillnad från om serien är stationär vilket är att föredra.  

För att tidsserien ska vara stationär gäller att följande egenskaper är uppfyllda: 

1. Väntevärdet av Xt är konstant, oberoende av tiden. 

)( tXE   (4) 

2. Variansen av Xt är konstant, oberoende av tiden. 

2)( tXV   (5) 

3. Korrelationen mellan tX och t kX beror endast av längden på (K), 

tidsförskjutningen, och inte av någon annan variabel. 

kktt XXCOV ),(   (6) 

Om dessa egenskaper är uppfyllda anses tidsserien vara strikt stationär. I praktiken anses det 

ofta tillfredsställande med en svagare form av stationäritet, där endast de två första 

momenten är uppfyllda. En vanlig orsak till icke-stationäritet är att det finns en trend i 

materialet (Box & Jenkins, 1970). 

Konsekvensen av icke-stationära tidsserier är att modellens R2 (förklaringsgrad) blir hög, men 

inte på grund av att modellen förklarar faktiska samband utan på grund av skenbara samband 

mellan variabler. För att kontrollera om en serie är icke-stationär kan för paneldata ett Levin-

Lin-Chu-test (LLC) (2002) göras.  

Ett LLC-test är ett enhetsrotstest som kräver en starkt balanserad paneldata. Om enhetsrötter 

existerar råder icke-stationäritet. Levin, Lin och Chu rekommenderar dessutom att deras test 

utförs på medel-stor paneldata. Vid observationer över långa tidsperioder kan ett vanligt 

enhetsrotstest göras för varje enskild panel, såsom ett Dickey-Fuller test. Ett LLC-test har 

nollhypotesen att panelerna innehåller enhetsrötter, och den alternativa hypotesen att 

panelerna är stationära (Levin et al., 2002).  
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Om en serie uppvisar icke- stationäritet finns några verktyg för att eliminera detta problem. 

En första åtgärd kan vara att lägga till en oberoende variabel som en tidstrend. Denna metod 

fungerar dock inte alltid, detta på grund av att en variabel kan uppträda som en så kallad 

”random walk”. Kort förklarat innebär detta att variabeln vandrar oregelbundet, alltså bryter 

mot första antagandet att medelvärdet av Xt är konstant. Den vanligaste åtgärden är då att 

använda första differensen, detta gör serien oftast stationär, metoden bygger på att ta 

differensen ∆Y=Yt-Yt-1  och   ∆X=Xt-Xt-1  och att använda dessa istället för Yt och Xt (A.H. 

Studenmund, 2010). 

3.3.3 Autokorrelation 

Vid regressioner finns det vissa antaganden som måste vara uppfyllda för att regressionen ska 

ge ett tillförlitligt resultat. Ett sådant antagande är att slumptermerna är oberoende, E(εi) = 0. 

Finns ett beroende mellan slumptermerna så är de autokorrelerade. Autokorrelation är ett 

vanligt fenomen vid tidsseriedata. Första ordningens autokorrelation kan härledas ur 

ekvationen:  

1it t ite error    (7) 

Om ≠ 0 är slumptermerna beroende, alltså autokorrelaterade. 

För att testa för autokorrelation i paneldata används ett Wooldridge-test, vilket testar för 

första ordningens autokorrelation. Testet genomförs på en 5 % signifikansnivå med 

nollhypotesen; ingen första ordningens autokorrelation. Om resultatet ger att ≠0, kan 

nollhypotesen förkastas och modellen kan alltså vara autokorrelerad. 

Då autokorrelation existerar kan det åtgärdas genom att tidsförskjutningar introduceras till 

modellen, xt-1, xt-2,… xt-n. Detta innebär att förändringen i en oberoende variabel påverkar 

den beroende variabeln med en tidsförskjutning (Wooldridge, 2002). 
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3.4 Prognostisering 

Enkelt uttryckt så finns det tre olika typer av prognoser; subjektiva, univariata och 

multivariata prognoser. En subjektiv prognos baseras på en eller flera individers antaganden 

om en framtida utveckling. En sådan prognos kan exempelvis baseras på ett expertutlåtande. 

En univariat prognos däremot baseras på en indikativ variabel och utformas utifrån historisk 

data på denna. En multivariat prognos är den typ av prognos som kommer att utformas i 

denna rapport, och baseras på flera exogena variabler. Den här typen av prognos bygger på 

en multipel regression. Med regressionsmodellen som bas kan sedan tidsförskjutna 

prognostiserade värden för de oberoende variablerna användas för att skatta ett framtida 

värde på den beroende variabeln. Om K är det antalet tidsenheter framåt i tiden som 

prognosen avser att skatta ett y-värde för, så kan en multivariat prognos matematisk skrivas: 

Kk

där

xy kt

n

i

ktiikt

,...,1

1

,

  (8) 

Vid användandet av en prognosmodell måste det alltid tas hänsyn till osäkerheten i resultatet. 

Huruvida modellen kan anses vara duglig för att använda vid prognostisering beror bland 

annat på om modellen på ett bra sätt är anpassad till datamaterialet. Prognosmodellens 

duglighet beror också av strukturstabiliteten, alltså huruvida sambandet mellan den endogena 

och de exogena variablerna kan antas vara konstant över tiden. Om beroendesambandet 

förändras under den period som prognostiseras så har modellen en låg strukturstabilitet 

(Baudin, 1996).  

Prognosmodellens tillförlitlighet beror också på om de oberoende variablernas påverkan sker 

med tidsförskjutning eller om de också baseras på prognoser. En blandning av dessa är 

möjligt. 

Prognosdata för de exogena variablerna har om det varit möjligt hämtats från tillförlitlig källa. 

Befolkningsprognoserna som används i rapporten är gjorda av SCB, ränteprognosen (10-årig 

statsobligation) och sysselsättningsprognosen är gjord av Konjunkturinstitutet medan 

inflationsprognosen och BRP-prognosen är från Riksbanken. För övriga variabler som vi 

testat för modellen så har det inte varit möjligt att finna prognoser. Dessa exogena variabler 

har därför prognostiserats utifrån historiska trender där trenden för de senaste åren har getts 

större vikt i prognosen.  
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1 1 1 2 2 3 3 40,4 ( / ) 0,3 ( / ) 0,2 ( / ) 0,1 ( / )t t t t t t t t t t t t ty y y y y y y y y y y y y  

Grundtaken med själva prognostiseringen är att ta fram den potentiella värdeutvecklingen för 

kontorsfastighetspriser på olika delmarknader i Sverige. Denna kan sedan, kommun för 

kommun, jämföras med den initiala direktavkastningen som investerare får då de köper 

kontorsfastigheter på olika delmarknader i dagsläget. Med denna jämförelse kan man se vilken 

värdeutveckling investerare kan förvänta sig utifrån den initiala direktavkastning som ett köp 

sker på. 
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4. Empiri 

4.1 Innehåll och urval 

Nedan redovisas de variabler som ingår i datamaterialet och som rapportens empiri kommer 

att ta hänsyn till. Samtliga variabler har presenterats tidigare i rapporten men i det här stycket 

beskrivs de mer ingående och det kommer att redogöras för hur de tagits fram. 

Syftet med modellen är att undersöka hur prisförändringar påverkas av förändringar i de 

oberoende variablerna. På grund av att just förändringar är det relevanta så har datamaterialet 

modifierats från absoluta tal till indexserier. Tidsserierna i datamaterialet går tillbaka till år 

1997, varför det året har satts till startår för indexserierna med ett värde av 100. 

4.1.1 Befolkningstillväxt 

För att mäta befolkningstillväxten har SCBs befolkningsstatistik använts som baseras på 

antalet folkbokförda personer i Sverige. SCB erhåller denna information från Skatteverket. 

SCBs befolkningsstatistik baseras på ortens nattbefolkning (SCB, 2012). Eftersom många 

människor arbetar på en ort utan att vara bostatta där har den här rapporten även tagit 

hänsyn till den så kallade dagbefolkningen på orten. Detta har gjorts genom att använda 

statistik över nettoinpendling. Nettoinpendling = dagbefolkning – nattbefolkning. 

Nettopendlingen har sedan summerats samman med ortens befolkning för att på så vis skapa 

en befolkningsvariabel som kan beskriva förändring i ortens dagbefolkning. 

4.1.2 Andel högskoleutbildade 

För att fastställa andelen högskoleutbildade på en ort används statistik från SCB som anger 

mängden högskoleutbildade på en ort. Denna siffra har sedan viktats mot befolkningen på 

orten vilket ger andelen högskoleutbildade.  

4.1.3 Inflation 

För att ta reda på hur inflationen sett ut över tiden används SCB:s konsumentprisindex (KPI). 

KPI är ett mått som avser att visa på hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig i 

landet. Den innehåller hela den privata inhemska konsumtionen, vilket gör att siffrorna beror 

av de priser som konsumenterna faktiskt betalar (SCB, 2012c).  KPI används ofta som ett 

inflationsmått vilket den även har använts som i denna rapport. 

4.1.4 Ränta och realränta 

Som ett mått på den historiska ränteutvecklingen har statistik över räntan på 10-åriga 

statsobligationer använts. Denna statistik tillhandahålls av konjunkturinstitutet. Utöver en 
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variabel för den faktiska räntan har prognosen även testats för en realränte-variabel, som har 

tagits fram genom att statsobligationsräntan har inflationsjusterats. 

4.1.5 Antal företag 

För att kvantifiera hur många företag som är aktiva på respektive ort har statistik ur 

företagsregistret används. Företagsregistret publiceras av SCB och är ett register över företag 

och arbetsställen i Sverige. Registret innehåller samtliga juridiska personer som är verksamma 

i Sverige och har minst ett arbetsställe (SCB, 2012a).  

4.1.6  Kontorsyta 

Prognosmodellen var tänkt att innehålla en oberoende utbudsvariabel såsom kontorsyta. 

Tyvärr har relevant statistik över den historiska förändringen av en sådan variabel inte kunnat 

erhållas, varför regressionsmodellen inte kan köras med en sådan variabel inkluderad. 

Dock kan tillägas att om kvadratmeterytan per anställd är relativt konstant över tid, vilket inte 

är ett orimligt antagande, så bör variabeln sysselsättning eller variabeln antal företag fungera 

som en proxy för kontorsyta. Möjligen sker en förändring i kvadratmeter per anställd men 

denna förändring bör ske relativt långsamt, vilket gör att en ökning i antal sysselsatta eller 

antal företag bör fånga upp en förändring i kontorsyta. 

4.1.7 Drift- och underhållskostnader 

För att kvantifiera kostnaderna för drift och underhåll har data från REPAB använts. REPAB 

publicerar årligen faktaböcker för både bostäder och kontor med nyckeltal över olika drift- 

och underhållskostnader. Dessa kostnader anges i enheten kr/kvm LOA, där LOA definieras 

som: 

LOA: Lokalarea, bruksarea för lokalutrymmen. Dessa utrymmen är inrättade för annat 

ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation.  

Drift- och underhållskostnader kan skilja sig något mellan olika geografiska delar av Sverige. 

REPAB:s statistik består dock av kostnadsnyckeltal utan geografisk indelning. Detta innebär 

att analysen inte gör någon skillnad för var någonstans i landet orten ligger, utan drift- och 

underhållskostnaderna är desamma för hela landet (REPAB, 2009).  
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4.1.8 Konjunkturvariabler 

För att mäta konjunkturen kommer följande tre variabler undersökas i analysen för att se 

vilken som bäst estimerar konjunkturen. Dessa tre har med stor sannolikhet en hög inbördes 

korrelation, varför det förmodligen inte går att inkludera samtliga av dessa i modellen. 

4.1.8.1  Bruttoregionalprodukt 

Bruttoregionalprodukten (BRP) beskriver det totala värdet av producerade varor och tjänster 

i en region och är analog med BNP som är samma mått fast på nationell nivå. Att statistiken 

är på regional nivå innebär att SCB publicerar BRP per län, detta har gjorts sedan år 1996. 

För att göra den här variabeln jämförbar är ett tänkbart sätt att ställa BRP i relation till 

befolkningen. Det är dock bra att, liksom för befolkningstillväxt, ha nettopendlingen i åtanke 

när BRP ska analyseras. Detta beror på att det är vanligt att bo och arbeta på olika platser. 

Framförallt är det vanligt förekommande i storstadsregionerna. Individer bidrar till 

produktionen där arbetsplatsen är belägen och inte där de är folkbokförda, vilket är den 

statistik som BRP normalt normeras med. Detta kan få konsekvensen att regioner med en 

hög nettoinpendling, såsom storstäderna, får en oförtjänt hög BRP per capita (SCB, 2011b).  

Detta har i rapporten tagits hänsyn till genom att normera variabeln BRP med 

dagbefolkningen i berört län. 

4.1.8.2  Sysselsättning 

Sysselsättningen beskriver hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Denna 

har använts på kommunnivå och statistiken innehåller sysselsättningsuppgifter från ett urval 

av arbetsställen inom både privat och offentlig sektor (SCB, 2011a).   

4.1.8.3  Medelförvärvsinkomst 

Data över medelförvärvsinkomster kommer från SCBs inkomst- och skattestatistik och är 

baserad på registeruppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala 

studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Statistiken 

redovisas med årlig frekvens ner till kommunnivå, och utgörs av ett genomsnitt för de 

personer som varit skatteskyldiga under året. Således är statistiken delvis baserad på personer 

som inte är folkbokförda i Sverige men som betalar svensk skatt (SCB, 2012b). 

4.1.9 Övrigt urval 

För att endast få med fastigheter med till övervägande del kontorsyta har skatteverkets 

typkod 325 använts. Dessutom har tomträtter uteslutits och endast överlåtelseformen lagfart 

är med i studien. För att rensa bort extrema köp har en gallring gjorts efter K/T-tal, vilket är 
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kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärdet. Gränserna för denna kvot sattes till ett 

intervall om 0,7- 3,0. Fastighetstransaktioner som ligger utanför detta intervall har rensats 

bort. Dessutom har en granskning gjorts av köpare och säljare så att transaktionen inte är ett 

släktköp eller internt bolagsköp.  

4.2 Förtest av data 

Vid regressioner med paneldata finns risken för att resultatet från regressionerna kan bli 

skenbart. Därför måste flertalet tester utföras innan regressionerna kan tolkas och analyseras. 

Detta avsnitt innehåller resultat och beskrivningar av de tester som genomförts.   

 Tabell 2.  Förklaring av analysens variabler. 

 

Tabell 2 redovisar vilka variabler som förekommer i analysen och en beskrivning över dessa. 

Samtliga variabler, utom Ort och T, är också indexerade med 1997 års värden som 100, vilket 

finns beskrivet i avsnitt 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.  Information om variablerna. 

Variabelnamn Förklaring Enhet

Ort Identifieringsnummer för kommuner och regioner Nummer

P Kontorsfastighetspris Indexerad (1997=100)

T Tid (1997=1) Nummer

Bef Befolkning inklusive nettopendling Indexerad (1997=100)

S Andel sysselsatta Indexerad (1997=100)

F Antal företag Indexerad (1997=100)

Hu Andel högskoleutbildade Indexerad (1997=100)

Im Medelförvärvsinkomst (20-64 år) Indexerad (1997=100)

Brp Bruttoregionalprodukt per capita Indexerad (1997=100)

R 10-årig statsobligationsränta Indexerad (1997=100)

Inf Inflation Indexerad (1997=100)

Rr Realränta Indexerad (1997=100)

DoU Drift- och underhållskostnad Indexerad (1997=100)

Variabel Obs Medel SD Min Max

P 465 128,43 42,74 59,90 316,74

Bef 465 105,59 5,85 98,48 126,07

S 465 106,94 4,33 96,41 122,19

F 465 113,52 13,36 91,93 163,44

Hu 465 122,11 13,72 100,00 167,48

Brp 465 135,06 21,76 100,00 187,32

R 465 65,66 15,83 39,36 100,00

Rr 465 49,47 26,25 0,11 100,00

Inf 465 108,84 6,81 99,88 121,04

DoU 465 120,82 15,57 98,56 147,65

Im 465 130,56 18,01 100,00 173,88
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I tabell 3 kan konstateras att standardavvikelsen är stor för en del variabler medan den är 

betydligt mindre för andra. Standardavvikelsen för ortsspecifika variabler kommer ifrån 

variation mellan kommuner såväl som variation över tid, medan det för generella variabler 

enbart är variationen över tid som påverkar standardavvikelsen. 

För att kontrollera för inbördes korrelation mellan variablerna utförs ett korrelationstest. 

Resultatet redovisas i korrelationsmatrisen i tabell 4. Där framgår det att det finns starka 

korrelationer mellan flera av de oberoende variablerna som ingår i analysen. På grund av detta 

kommer en del av oberoende variablerna med stark korrelation att uteslutas från modellen. 

Exempelvis kommer endast en av konjunkturvariablerna, Brp och Im att behållas eftersom de 

enligt den höga korrelationen förklarar liknande variationer i variabeln P. Detta är ett vanligt 

tilltagande och inget som bör påverka analysen negativt eftersom effekterna från de borttagna 

variablerna fångas upp av de variabler som behålls i modellen. Im är den variabel som är högst 

korrelerad med pris, därför är det denna som behålls av konjunktursvariablerna.  

S, som också är definierad som en konjunktursvariabel, utesluts på grund av den låga 

korrelationen med P. 

Tabell 4.  Korrelationsmatris. 

Korrelationsmatrisen ovan belyser att problem med multikollinearitet existerar, även efter att 

vissa variabler uteslutits. Det är dock viktigt att poängtera att modellen som arbetas fram i 

denna rapport kan komma att innehålla variabler som är högt korrelerade med varandra, utan 

att modellen på det viset tappar tillförlitlighet. Detta eftersom syftet är att göra en bra 

prognosmodell och inte att ta reda på en enskild variabels påverkan och effekt på pris. 

Signifikansen för enskilda variabler är därmed inte det väsentliga.  

För att kontrollera för icke-stationäritet kan normalt ett Dickey-Fuller test för en enhetsrot 

göras. För denna typ av data är detta dock ej möjligt, så istället utförs ett Levin-Lin-Chu test 

vilket är en version av Dickey-Fuller testet anpassat för paneldata. Testresultatet visar att 

nollhypotesen, att panelerna innehåller enhetsrötter, kan förkastas för det flesta variabler 

P Bef S F Hu Brp R Rr Inf DoU Im

P 1,00

Bef 0,35 1,00

S 0,07 0,35 1,00

F 0,37 0,84 0,29 1,00

Hu 0,35 0,59 0,46 0,60 1,00

Brp 0,32 0,60 0,52 0,66 0,85 1,00

R -0,32 -0,60 -0,36 -0,64 -0,81 -0,87 1,00

Rr -0,32 -0,55 -0,51 -0,59 -0,77 -0,83 0,76 1,00

Inf 0,36 0,66 0,42 0,71 0,87 0,95 -0,87 -0,85 1,00

DoU 0,31 0,60 0,35 0,63 0,80 0,84 -0,85 -0,72 0,87 1,00

Im 0,41 0,68 0,48 0,77 0,83 0,95 -0,87 -0,85 0,96 0,86 1,00
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vilket alltså betyder att de är stationära. Variablerna Bef, F, Inf och DoU var dock icke-

stationära. Dessa variabler kommer att göras om till första-differensvariabler enligt stycke 

3.3.2., vilket gör dem stationära. Ett annat sätt att lösa problemet med icke-stationära 

variabler hade varit att lägga till en trend i modellen. Detta skulle dock potentiellt leda till 

vidare problem eftersom variabeln tid korrelerar starkt med flera av de andra variablerna i 

modellen.  

För att testa huruvida modellen bör utformas som en ”fixed effects”- eller en ”random 

effects”-modell har ett Hausman-test (1978) genomförts. Testet är utformat med 

nollhypotesen att skillnaden för de olika tvärsnittskoefficienterna inte är systematisk. Testet 

resulterade i att nollhypotesen kunde förkastas vilket innebär att en modell av typen ”fixed 

effects” är bäst lämpad för datamaterialet. Detta var det förväntade resultatet då variationen 

mellan intercepten för olika kommuner inte antas vara slumpmässigt. För att kunna skapa en 

”fixed effects”-modell genereras dummyvariabler för samtliga orter.   

Modellerna har även testats för autokorrelation med ett Wooldridge-test. Testet har 

nollhypotesen att det inte finns någon första grads autokorrelation. P-värdet för testet är 

0,0432, vilket innebär att på 5 % signifikansnivå kan nollhypotesen med minsta marginal 

förkastas. Det verkar således som att autokorrelation existerar i modellen, om än lite. På 

grund av detta har tidsförskjutningar adderats på variablerna. Olika tidsförskjutningar, på ett 

respektive två år, har testats för olika variabler och den bästa modellen har sedan blivit den 

slutgiltiga. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas de slutgiltiga modellerna (tabell 5 sid 32). Dessa modeller innehåller 

följande variabler: Bef, F, Hu, Rr, DoU och Im (se tabell 2 för förklaringar). Att just dessa 

variabler valts ut är en konsekvens av testresultaten i avsnitt 4.2. Det är viktigt att än en gång 

poängtera att de variabler som uteslutits fortfarande antas ha en effekt på kontorsfastigheters 

värdeutveckling. Denna effekt bör fortfarande till stor del fångas upp i modellerna på grund 

av en hög korrelation med återstående variabler. 

Tre olika regressioner har tagits fram, en som är baserad på allt datamaterial, en som enbart är 

baserad på transaktionsdata och en som enbart baseras på värderingsdata. Den modell som är 

bäst verklighetsanpassad, enligt ett out-of-sample-test (se stycke 5.2), kommer att ligga till 

grund för prognostiseringen i avsnitt 5.3. 

5.1 Modellerna 

Vid testmodellering visade det sig att variabeln DoU, drift- och underhållskostnader, visade 

sig ha ytterst liten påverkan på variabeln pris samt en väldigt låg signifikans. På grund av detta 

uteslöts variabeln ur slutgiltiga modelleringen. Detta fick effekten att modellernas justerade 

förklaringsgrad ökade något. 

Först framtogs modellen (A) som baseras på all data. Modellens justerade förklaringsgrad är 

0,7067. I ett försök att förbättra förklaringsgraden gjordes en uppdelning av datamaterialet 

för att se om modellen på så vis kunde förbättras. Detta resulterade i modellerna B och C 

som vardera har gjorts för transaktionsdata respektive värderingsdata. Anledningen till att 

modell C har färre antal dummyvariabler beror av att värderingsdatamaterialet endast täcker 

de tre storstadsregionerna; Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. För att se vilka 

regioner och kommuner som korresponderar till vilka dummyvariabler, se appendix 2. För 

varje modell finns en kommun eller region som inte representeras av en dummyvariabel. 

Interceptet för denna kommun/region är således endast standardinterceptet, _cons, medan 

interceptet för övriga kommuner och regioner är _cons + dummyvariabel. Att modellerna är 

”fixed effect”-modeller innebär att de olika orternas intercept fångar upp förklaringar i 

prisvariabeln som det inte finns någon information om. Kontorsyta, som inte ingår i 

modellen, fångas exempelvis upp i de fixa effekterna om den är relativt konstant över tid. En 

hög nyproduktion hamnar dock i feltermen.  

Noterbart är att modell C som enbart baserats på data för värderingar har en förklaringsgrad 

som är väsentligt högre än förklaringsgraden för modell B. En trolig förklaring till detta är att 
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historisk transaktionsdata har en betydligt större volatilitet än historisk data för värderingar. 

En större volatilitet leder till osäkrare apprecieringar av de förklarande variablernas 

koefficienter vilket renderar lägre t-värden och försvårar för att kunna statistiskt säkerställa en 

variabels prispåverkan. 

Av A-modellens 30 dummyvariabler är 24 stycken statistiskt signifikanta på 5 % 

signifikansnivå, se tabell 5. Modellens koefficienter som beskriver hur de påverkar den 

beroende variabeln P, verkar utifrån tecknen rimliga. Om befolkningen, Bef, ökar på orten 

påverkar det priset, P, positivt. Eftersom variabeln bef är en differensvariabel blir den exakta 

tolkningen mer komplicerad, men kan beskrivas med att om differensen mellan indexvärdena 

för två efterföljande år ökar med en enhet, alltså om befolkningstillväxtstakten ökar, så ökar 

prisindexet med 1,63 enheter. Dock är t-värdet för variabeln 0,91 vilket innebär att 

koefficienten ej är statistiskt signifikant på 5 % signifikansnivå. 

Sedan kan konstateras att realräntan, Rr, påverkar variabeln pris, P, negativt vilket verkar 

rimligt. Denna variabel är inte en differensvariabel vilket innebär att tolkningen blir mer 

konkret. Då realräntan ökar med en indexenhet så minskar priset med 0,07 indexenheter. 

Koefficienten för variabeln andelen högskoleutbildade, Hu, har ett knappt positivt tecken, 

medan realräntan, Rr, påverkar variabeln pris, P, negativt. Dessa variabeler är inte 

differensvariabeler vilket innebär att tolkningen blir mer konkret. Då exempelvis realräntan 

ökar med en indexenhet så minskar priset med 0,07 indexenheter. 

Variabeln, F, antal företag på orten, har i denna modell tidsförskjutits med två år. Detta 

eftersom att koefficienten till en början påverkade priset negativt, vilket inte verkar helt 

intuitivt. Modellens förklaringsgrad är också som högst vid exakt två tidslaggar. Detta innebär 

att antal företag på orten till en början verkar påverka priset negativt, men att det också finns 

en positiv tidsförskjuten effekt. En möjlig förklaring till att variabeln F till en början uppvisar 

en negativ prispåverkan kan vara att den korrelerar med, och därmed fångar upp förändringar 

i, kontorsyta - fastighetsstockens utbud. Ingen av koefficienterna för variabeln är dock 

statistiskt signifikanta.  

Modell B är baserad på enbart transaktionsdata. Modellens förklaringsgrad är 0,7089. Av 

modellens 27 dummyvariabler är 20 stycken statistiskt signifikanta på 5 % signifikansnivå. 

Koefficienternas tecken ändras inte från föregående modell (A).  
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Modell A. Baserad på all data Modell B. Baserad på transaktionsdata Modell C. Baserad på värderingsdata

Adj R-sq 0,7067 (OLS) Adj R-sq 0,7089 (OLS) Adj R-sq 0,7414 (OLS)

Variabel Koefficient t-värden Variabel Koefficient t-värden Variabel Koefficient t-värden

P P P

Bef Bef Bef

D1. 1,63 0,91 D1. 1,83 0,97 D1. 2,11 0,48

F F F

D1. -0,78 -1,24 D1. -1,02 -1,50 D1. 1,70 2,43

LD. -0,02 -0,04 LD. -0,66 -0,10

L2D. 0,42 0,54 L2D. 0,39 0,47

Hu 0,04 0,10 Hu 0,14 0,03 Hu 0,90 2,73

Rr -0,07 0,64 Rr -0,05 -0,50 Rr -0,26 -2,57

Im 0,75 2,48 Im 0,81 2,46 Im -0,27 -0,91

_cons 5,57 0,18 _cons 0,92 0,03 _cons 72,33 2,61

d2 38,69 3,86 d2 39,03 3,73 d30 -9,18 -1,93

d3 -23,61 -2,31 d3 -23,62 -2,21 d31 -6,18 -1,10

d4 -6,19 -0,62 d4 -6,01 -0,58

d5 -25,11 -2,50 d5 -24,99 -2,38

d6 46,94 4,73 d6 47,11 4,55

d7 18,69 1,87 d7 19,03 1,82

d8 24,45 2,30 d8 25,09 2,26

d9 59,66 5,97 d9 59,72 5,72

d10 51,85 5,16 d10 52,13 4,96

d11 18,42 1,85 d11 18,51 1,78

d12 112,59 10,76 d12 112,51 10,25

d13 -23,21 -2,31 d13 -23,02 -2,20

d14 30,16 2,40 d14 31,32 2,33

d15 43,84 3,59 d15 43,90 3,40

d16 31,53 3,09 d16 31,95 2,99

d17 91,93 8,90 d17 92,27 8,53

d18 53,52 4,52 d18 52,90 4,22

d19 12,87 1,19 d19 13,21 1,17

d20 22,74 1,99 d20 23,11 1,91

d21 -27,66 -2,74 d21 -27,78 -2,63

d22 3,35 0,33 d22 3,96 0,37

d23 63,12 4,92 d23 62,65 4,58

d24 -27,10 -2,58 d24 -27,03 -2,45

d25 -22,67 -1,97 d25 -23,07 -1,90

d26 53,85 5,36 d26 54,02 5,15

d27 30,94 3,10 d27 30,95 2,97

d28 -33,47 -3,13 d28 -33,48 -2,98

d29 32,93 3,31

d30 35,29 3,42

d31 19,43 1,72

Modell C är enbart baserad på värderingsdata och har därför endast kunnat genomföras för 

landets tre storstadsregioner. Modellens förklaringsgrad är hög relativt de tidigare modellerna 

och bortsätt från variabeln Im är variablernas koefficienttecken rimliga. Dummyvariablerna är 

för modellen inte signifikanta på signifikansnivån 5 %. Något förvånande blir modell C, till 

skillnad från de tidigare modellerna, inte bättre av att inkludera tidsförskjutningar för 

variabeln F. Detta kan tyckas förvånande eftersom värderingar kan ha en tendens att släpa 

efter faktiska marknadspriser, detta är dock ingenting som modellen antyder.  På 5 % 

signifikansnivå är variablerna F, Hu och Rr signifikanta.  
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Tabell 5. Modellerna.  

5.2 Out-of-sample-test 

För att utreda vilken av modellerna som ska användas för prognostiseringen utförs ett out-of-

sample-test. Testet är en utvärdering av det genomsnittliga prognosfelet, där modellen med 

lägst prognosfel kommer användas för prognostisering.  

Ett out-of-sample-test bör genomföras när modeller har använt historisk data för att 

undersöka hur bra de matchar verkliga utfall. Testet fungerar på så sätt att datamaterialet 

delas upp i in-sample-data och out-of-sample-data. Med det initiala historiska datamaterialet 

skapas en prognosmodell, vars prognosresultat sedan jämförs med out-of-sample-data som 

sparats i testsyfte. I denna analys har åren 1997-2007 använts som in-sample-data medan åren 

2008-2011 reserverats som out-of-sample-data. På detta sätt kan de faktiska utfallen, alltså de 

sparade out-of-sample materialet, jämföras mot de prognostiserade värdena som modellerna 

ger. Exempelvis; utifrån en modell baserad på data från åren 1997-2007 görs en prognos för 

år 2008. Detta jämförs sedan med de faktiska prisutfallet för år 2008.  Den modell med det 

lägsta genomsnittliga prognosfelet är den modell som är bäst lämpad att använda till den 

slutliga prognostiseringen över hela datamaterialet (Tashman, 2000). 

Totalt har fyra out-of-sample-test gjorts för åren 2008, 2009, 2010 samt 2011. Modell A hade 

det lägsta genomsnittliga prognosfelet och kommer således ligga till grund för 

prognostiseringen. För modell C har inte out-of-sample-test utförts eftersom 

prognostiseringen önskas utföras för fler kommuner/regioner än enbart tre.  Resultatet av 

out-of-sample-testet återfinns i appendix 4.  

5.3 Resultat av prognostisering 

Med utgångspunkt i modell A har en prognostisering utförts för kontorsfastighetsprisernas 

utveckling de kommande åren. Syftet med detta avsnitt är att visa på vilka investeringsorter 

som för kontorsfastigheter förväntas ge den största totala avkastningen framöver. 

Tidshorisonten som valts är på tre respektive fem år. Detta eftersom fastighetsinvesteringar 

sällan görs med en kortare tidshorisont. Anledningen till att rapporten inte redovisar 

prognostiserad värdeutveckling längre fram i tiden beror av osäkerheten i prognoserna.   

I detta stycke redovisas två grafer, en för respektive tidshorisont som värdeutvecklingen 

prognostiserats på. Se figur 5 och figur 6 sida 35. I graferna ställs den genomsnittliga årliga 

potentiella värdeutvecklingen mot den genomsnittliga årliga direktavkastningen för 

kontorsfastigheter på orten. Direktavkastningen är den initiala direktavkastning som 
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investerare erhåller vid investeringstidpunkten. Den är framtagen som ett genomsnitt för 

direktavkastningen på ortens A respektive B-lägen. Gällande storstadsregionerna har en 

viktning av direktavkastningen gjorts där direktavkastningen i de större av regionens 

kommuner har fått en större tyngd i regionssnittet. Data över direktavkastningen är från 

Datscha. De båda graferna baseras på modell A. 

I graferna har analysens samtliga kommuner och regioner plottats och en regressionslinje, 

anpassad efter observationerna, har lagts till. Lutningen på linjen kan anses vara rimlig då en 

lägre direktavkastning verkar innebära en högre potentiell värdeutveckling.  

Som en generell tolkning av graferna kan sägas att de orter/regioner som hamnar långt upp 

till höger ger högsta möjliga totalavkastning. Det kan dock vara vanskligt att likställa detta 

med att vara de mest intressanta orterna för kontorsfastighetsinvesteringar eftersom risk även 

måste vägas in i en sådan slutsats. Ju längre till höger på x-axeln en ort ligger desto högre är 

direktavkastningen, vilket inkluderar risken att placera i dessa orter.  

Investeringar i de kommuner/regioner som placerar sig över regressionslinjen kan sägas 

förväntas ge en högre totalavkastning än genomsnittsorten. Dessa orter kan sägas vara 

underprissatta av marknaden, medan orter under linjen är överprissatta. Fokus i analysen av 

prognostiseringen kommer i enlighet med syftet att ha sin tyngdpunkt i de tre storstäderna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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Figur 5. Prognostisering över värdeutveckling år 2011-2014 visas på y-axeln, medan x-axeln visar  
den initiala direktavkastning som erhålls vid investeringar på dessa orter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Prognostisering över värdeutveckling år 2011-2016 visas på y-axeln, medan x-axeln visar  
den initiala direktavkastningen som erhålls vid investeringar på dessa orter. 
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När det gäller prognosen för de kommande tre åren är Stor-Stockholm den region som har den 

mest positiva utvecklingen med en prognostiserad årlig genomsnittlig värdeutveckling på 2,7 %, 

medan motsvarande siffra för Stor-Göteborg är 2,4 % och för Stor-Malmö 1,7 %. I prognosen 

över fem år är det dock Stor-Göteborg som är den region med den mest positiva potentiella 

årliga värdeutvecklingen med 2,4 %, medan motsvarande siffra för Stor-Stockholm respektive 

Stor-Malmö är 2,1 % respektive 1,6 %. 

En ytterligare faktor att ta hänsyn till vid analys av graferna är att modellerna som prognoserna 

bygger på inte inkluderar utbudsförändring, vilket har diskuterats tidigare i rapporten. Det är 

dock rimligt att tro att modellen fångar upp en del av utbudsförändringen i kontorsyta dels 

genom de fixa effekterna och dels genom att andra variabler fungerar som proxy för utbudet.  

Utifrån figur 5 och figur 6 kan för storstäderna och deras regioner konstateras att Stockholm 

respektive Stor-Stockholm är relativt centrerat kring regressionslinjen. Detta innebär att man vid 

investeringar här kan förväntas få en väl avvägd avkastning från fastigheters värdeutveckling i 

förhållande till den direktavkastning som investerare köper på. 

Göteborg respektive Stor-Göteborg är i graferna placerat över regressionslinjen, vilket indikerar 

på en underprissatt fastighetsmarknad och att fastighetsägare kan förvänta sig en hög potentiell 

värdeutveckling relativt övriga orter i analysen. 

Malmö respektive Stor-Malmö är i motsats till Göteborg placerat tydligt under regressionslinjen, 

vilket tyder på en överprissatt fastighetsmarknad där den potentiella värdeutvecklingen är lägre än 

vad som kan förväntas utefter nivån på direktavkastningen. Detta kan möjligen förklaras av en 

hög nyproduktionstakt i Malmö, givet att utbudet fångas upp i modellen. Stor-Malmö förväntas 

ha landets absolut största tillväxt av kontorsyta framöver. 7,9 % av den totala 

kontorsfastighetsstocken kommer att färdigställas de kommande två åren. I landets övriga 

storstadsregioner förväntas tillväxten de kommande åren bli betydligt mindre och ligga på en mer 

normal nivå. För Stor-Stockholm väntas en tillväxt av den totala kontorsfastighetsytan på 1,6 % 

över en två-års period fram till slutet av 2013. För Stor-Göteborg väntas tillväxten bli i samma 

storleksordning; 1,7 % (Jones Lang LaSalle, 2012). 

Bland övriga orter kan Umeå nämnas som enligt prognoserna förväntas få den högsta 

genomsnittliga årliga totalavkastningen på 11,8 % respektive 11,4 % över tre år respektive över 

fem år.  Dock bör återigen poängteras att desto längre till höger i grafen en ort placerar sig desto 

större är också risken att investera i orten. 
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6. Diskussion och slutsats  

Avsikten med denna rapport var att skapa en modell som kan användas för att prognostisera 

värdeutvecklingen på kontorsfastigheter för ett antal orter i Sverige. 

En frågeställning för rapporten var att undersöka vilka orter som har högst potentiell 

värdeutveckling i relation till direktavkastningen. Prognostiseringen visar att Umeå är den ort 

som förväntas få den högsta genomsnittliga årliga totalavkastningen inom 

kontorsfastighetssegmentet. Den totala årliga avkastningen för Umeå väntas bli 11,8 % de 

kommande tre åren. En stor del av totalavkastningen förklaras dock av en hög 

direktavkastning, vilket indikerar en relativt hög risk.  

När det gäller storstäderna kan utifrån prognoserna urskiljas att Göteborg förväntas få den 

högsta potentiella värdeutvecklingen i förhållande till direktavkastningen. Göteborgs stad och 

Göteborgsregionen kan väntas ha en något högre förväntad värdeutveckling inom 

kontorsfastighetssegmentet än vad som är genomsnittet för landet. I Stockholm och Stor-

Stockholm förväntas investerare få en väl avvägd avkastning från fastigheters värdeutveckling 

i förhållande till den initiala direktavkastning som fastigheten köps på. Den potentiella 

värdeutvecklingen förväntas dock bli lägre än för Göteborg. 

Malmö och Stor-Malmö är den storstadsregion som har den lägsta potentiella 

värdeutvecklingen och hamnar under genomsnittet både i prognosen på tre års samt på fem 

års sikt. Antalet nybyggnadsprojekt i Malmöregionen sticker ut väsentligt jämfört med övriga 

landet vilket kommer att öka kontorsfastighetsstocken rejält de kommande åren. Det är 

därför rimligt att anta att detta har påverkat de prognostiserade priserna negativt. 

Slutligen kan konstateras att prognoser tidigare har haft en underordnad betydelse i den 

svenska fastighetsbranschen. Flera av de större aktörerna i branschen har dock en större 

tillgänglighet till välutbyggda databaser än vad denna undersökning har haft tillgång till. 

Denna rapport visar därför på att det finns goda möjligheter till att göra modeller som på ett 

högre plan än rapportens modeller är anpassade till verkligheten. Det bör kunna finnas en 

framtid för välutbyggda och verklighetsanpassade modeller som på ett sofistikerat sätt kan 

prognostisera värdeutvecklingen för kontorsfastigheter. 
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6.1 Förslag till framtida forskning 

Detta stycke kommer att vidröra utläggningar som nämnts tidigare i rapporten. Dessa belyses 

igen med syfte att tydliggöra de möjligheter som finns till att förbättra prognostiseringar av 

kontorsfastighetspriser framöver.  

Utbudssidan bör vara representerad i prognostiseringsmodeller av de slag som skapats i 

denna rapport. Kontorsfastighetsstockens historiska utveckling kan förslagsvis vara med i 

modellens utbudssida då detta är en faktor som är relativt enkel att prognostisera. Genom att 

ta hänsyn till de kontorsprojekt som är under utveckling går det att förutspå hur mängden 

kontorsyta kommer att förändras på en ort de kommande åren.  

En frågeställning som alltid kommer behöva tas inför en prognostisering av detta slag är att 

avgöra huruvida prognosen ska baseras på transaktionsdata eller värderingsdata. 

Värderingsdata har visat sig vara mer fördelaktig om det är av vikt att i modellen erhålla hög 

signifikansnivå och höga t-värden. Data över faktiska transaktioner är mer bristfällig och mer 

volatil, vilket resulterar i låg statistisk signifikans men därmed inte nödvändigtvis sämre 

prognoser. Fördelen med att basera en modell på faktiska transaktioner är helt enkelt det 

faktum att de inte bygger på värderingar som riskerar att vara felbedömda och innehålla 

eftersläpningar i pristrender. Vill man göra prognoser över mindre orter där 

transaktionsunderlaget är bristfälligt och litet är det dock en nödvändighet att använda 

historisk värderingsdata. 

I efterstävan att få tag på bra transaktionsdata försvårar portföljköp processen ytterligare 

eftersom när flera fastigheter packeteras och säljs tillsammans blir det svårt att hänföra vilket 

pris som betalats för varje enskild fastighet. Om fastigheterna i portföljen dessutom ligger på 

olika orter går det inte att koppla ett genomsnittligt pris till en specifik ort. 

Slutligen vore det intressant för framtida forskning att göra en modell som baseras på data 

som sträcker sig tillbaka en längre tidsperiod och som därmed inkluderar fler 

konjunkturssvängningar.  
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Appendix 1. Medlemmar i Svenskt Fastighetsindex 

 

Följande företag deltar i SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex:  
 
Aberdeen Fastighetsfond Sverige  
Aberdeen Property Fund Pan Nordic  
AB Familjebostäder i Stockholm 
AB Svenska Bostäder  
Aktiebolaget Stockholmshem  
AFA Fastigheter  
Alecta  
AMF Pension 
AREIM  
Bostads AB Mimer  
Diligentia AB 
Familjebostäder i Göteborg AB  
Fastighets AB Förvaltaren 
Folksam Fastighet 
Gyllenforsen Fastigheter  
Göteborgs stads bostads AB  
ING Real Estate 
Ikano Fastigheter AB  
Länsförsäkringar Liv 
Mengus Stockholm AB 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB  
MKB Fastighets AB 
NIAM AB  
Poseidon Bostads AB 
SEB Trygg Liv  
Sveafastigheter AB  
Uppsalahem AB 
Vasakronan AB  

http://www.aberdeenpropertyinvestors.se/
http://www.aberdeenpropertyinvestors.no/
http://www.familjebostader.com/
http://www.svebo.se/
http://www.stockholmshem.se/
http://www.afafastigheter.se/
http://www.afa.se/
http://www.amf.se/
http://www.areim.com/
http://www.mimer.nu/
http://www.diligentia.se/
http://www.familjebostader.goteborg.se/
http://www.forvaltaren.se/
http://www.folksam.se/
http://www.gyllenforsen.se/
http://www.bostadsbolaget.se/
http://www.ingrealestate.com/
http://www.ingrealestate.com/
http://www.ingrealestate.com/
http://www.lansforsakringar.se/
http://www.mengus.se/
http://www.micasa.se/
http://www.mkbfastighet.se/
http://www.niam.se/
http://www.poseidon.goteborg.se/
http://www.seb.se/pow/wcp/tryggliv.asp
http://www.sveafastigheter.se/
http://www.uppsalahem.se/
http://www.vasakronan.se/
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       _cons     5.565371   30.19493     0.18   0.854    -53.83082    64.96157

         d31     19.43296   11.32073     1.72   0.087    -2.835952    41.70187

         d30      35.2888   10.30765     3.42   0.001      15.0127    55.56489

         d29     32.92647   9.953971     3.31   0.001      13.3461    52.50685

         d28    -33.47018   10.67916    -3.13   0.002    -54.47706    -12.4633

         d27     30.93918   9.974485     3.10   0.002     11.31845    50.55991

         d26      53.8474   10.03723     5.36   0.000     34.10326    73.59155

         d25    -22.66561   11.47753    -1.97   0.049    -45.24297   -.0882526

         d24    -27.09758   10.49715    -2.58   0.010    -47.74644   -6.448735

         d23      63.1206    12.8211     4.92   0.000     37.90032    88.34089

         d22     3.345776    10.2458     0.33   0.744    -16.80865     23.5002

         d21    -27.65931   10.09943    -2.74   0.006    -47.52581   -7.792808

         d20     22.74162   11.44056     1.99   0.048     .2369784    45.24626

         d19     12.87599   10.79533     1.19   0.234    -8.359419    34.11139

         d18     53.51906    11.8332     4.52   0.000     30.24208    76.79605

         d17     91.93237   10.32955     8.90   0.000      71.6132    112.2515

         d16     31.53574   10.21456     3.09   0.002     11.44277    51.62871

         d15     43.84064   12.20445     3.59   0.000     19.83337    67.84792

         d14     30.15804   12.58689     2.40   0.017     5.398469    54.91762

         d13    -23.21413   10.03631    -2.31   0.021    -42.95647    -3.47179

         d12     112.5882   10.46429    10.76   0.000     92.00403    133.1725

         d11     18.41639   9.972725     1.85   0.066    -1.200874    38.03366

         d10     51.84872    10.0465     5.16   0.000     32.08632    71.61111

          d9     59.66042   10.00161     5.97   0.000     39.98634     79.3345

          d8     24.44899   10.61724     2.30   0.022     3.563894    45.33409

          d7     18.69346   10.01042     1.87   0.063    -.9979634    38.38487

          d6     46.94454   9.928519     4.73   0.000     27.41423    66.47485

          d5    -25.11282   10.06494    -2.50   0.013    -44.91148   -5.314167

          d4    -6.189175   9.976876    -0.62   0.535    -25.81461    13.43626

          d3    -23.60534   10.20497    -2.31   0.021    -43.67945   -3.531234

          d2     38.69086   10.01441     3.86   0.000      18.9916    58.39012

          Im     .7497069   .3017009     2.48   0.013     .1562334     1.34318

          Rr    -.0625823   .0983383    -0.64   0.525    -.2560226    .1308581

          Hu     .0377771   .3915721     0.10   0.923    -.7324812    .8080354

              

        L2D.     .4224171   .7874937     0.54   0.592    -1.126655     1.97149

         LD.    -.0219341   .5997469    -0.04   0.971    -1.201691    1.157823

         D1.    -.7762832   .6259704    -1.24   0.216    -2.007625    .4550581

           F  

              

         D1.     1.634993   1.790405     0.91   0.362    -1.886898    5.156884

         Bef  

                                                                              

           P        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    742979.254   371   2002.6395           Root MSE      =  24.235

                                                       Adj R-squared =  0.7067

    Residual    196166.525   334  587.324924           R-squared     =  0.7360

       Model    546812.729    37  14778.7224           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 37,   334) =   25.16

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     372

Appendix 2. Regressionsmodellerna 

Modell A. All data, regression med dummy-variabler 
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F test that all u_i=0:     F(30, 334) =    25.74             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .68898975   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    24.234787

     sigma_u    36.071005

                                                                              

       _cons     28.39705   28.65951     0.99   0.322    -27.97883    84.77294

          Im     .7497069   .3017009     2.48   0.013     .1562334     1.34318

          Rr    -.0625823   .0983383    -0.64   0.525    -.2560226    .1308581

          Hu     .0377771   .3915721     0.10   0.923    -.7324812    .8080354

              

        L2D.     .4224171   .7874937     0.54   0.592    -1.126655     1.97149

         LD.    -.0219341   .5997469    -0.04   0.971    -1.201691    1.157823

         D1.    -.7762832   .6259704    -1.24   0.216    -2.007625    .4550581

           F  

              

         D1.     1.634993   1.790405     0.91   0.362    -1.886898    5.156884

         Bef  

                                                                              

           P        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.0684                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(7,334)           =     12.67

       overall = 0.1085                                        max =        12

       between = 0.1134                                        avg =      12.0

R-sq:  within  = 0.2098                         Obs per group: min =        12

Group variable: Ort                             Number of groups   =        31

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       372

Modell A. All data, regression med fixed effects  
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       _cons     .9169835   33.21243     0.03   0.978    -64.44099    66.27495

         d28    -33.47586   11.23306    -2.98   0.003    -55.58114   -11.37058

         d27      30.9473   10.41099     2.97   0.003     10.45976    51.43485

         d26     54.02002   10.48534     5.15   0.000     33.38617    74.65387

         d25    -23.06592   12.13718    -1.90   0.058    -46.95039    .8185542

         d24    -27.03365   11.02038    -2.45   0.015     -48.7204   -5.346898

         d23     62.65433   13.66671     4.58   0.000     35.75994    89.54872

         d22     3.964353    10.7067     0.37   0.711    -17.10511    25.03381

         d21    -27.77506   10.56023    -2.63   0.009    -48.55629   -6.993838

         d20     23.10744   12.06889     1.91   0.056    -.6426398    46.85751

         d19     13.20988   11.31555     1.17   0.244    -9.057714    35.47748

         d18     52.89888   12.53487     4.22   0.000      28.2318    77.56596

         d17     92.27233   10.81484     8.53   0.000     70.99007    113.5546

         d16     31.95425   10.69432     2.99   0.003     10.90914    52.99936

         d15     43.89615   12.90989     3.40   0.001     18.49108    69.30122

         d14     31.31681   13.41224     2.33   0.020     4.923177    57.71045

         d13    -23.01753    10.4862    -2.20   0.029    -43.65308   -2.381985

         d12     112.5149   10.97997    10.25   0.000     90.90767    134.1221

         d11     18.51162   10.41304     1.78   0.076    -1.979949    39.00319

         d10     52.13012   10.49998     4.96   0.000     31.46744    72.79279

          d9     59.72096   10.44776     5.72   0.000     39.16105    80.28087

          d8      25.0882   11.11946     2.26   0.025     3.206467    46.96993

          d7     19.02955   10.45419     1.82   0.070    -1.543016    39.60211

          d6     47.11291   10.36094     4.55   0.000     26.72386    67.50196

          d5    -24.99445   10.51195    -2.38   0.018    -45.68067   -4.308225

          d4    -6.010409   10.41608    -0.58   0.564    -26.50797    14.48715

          d3    -23.61848   10.68409    -2.21   0.028    -44.64344   -2.593509

          d2     39.03271   10.46047     3.73   0.000      18.4478    59.61762

          Im     .8053781   .3279733     2.46   0.015     .1599671    1.450789

          Rr    -.0534051   .1076474    -0.50   0.620    -.2652419    .1584318

          Hu     .0141118   .4328906     0.03   0.974    -.8377635    .8659871

              

        L2D.     .3925827   .8387827     0.47   0.640    -1.258038    2.043204

         LD.    -.0661708   .6435625    -0.10   0.918    -1.332622    1.200281

         D1.    -1.017837   .6769042    -1.50   0.134    -2.349901    .3142272

           F  

              

         D1.     1.832753   1.886244     0.97   0.332    -1.879143    5.544648

         Bef  

                                                                              

           P        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    735639.667   335   2195.9393           Root MSE      =  25.282

                                                       Adj R-squared =  0.7089

    Residual    192392.338   301  639.177202           R-squared     =  0.7385

       Model    543247.329    34  15977.8626           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 34,   301) =   25.00

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     336

Modell B. Transaktionsdata, regression med dummy-variabler 
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F test that all u_i=0:     F(27, 301) =    25.98             Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho     .6919651   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    25.281954

     sigma_u    37.892457

                                                                              

       _cons     23.21667   31.58438     0.74   0.463    -38.93748    85.37083

          Im     .8053781   .3279733     2.46   0.015     .1599671    1.450789

          Rr    -.0534051   .1076474    -0.50   0.620    -.2652419    .1584318

          Hu     .0141118   .4328906     0.03   0.974    -.8377635    .8659871

              

        L2D.     .3925827   .8387827     0.47   0.640    -1.258038    2.043204

         LD.    -.0661708   .6435625    -0.10   0.918    -1.332622    1.200281

         D1.    -1.017837   .6769042    -1.50   0.134    -2.349901    .3142272

           F  

              

         D1.     1.832753   1.886244     0.97   0.332    -1.879143    5.544648

         Bef  

                                                                              

           P        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.0712                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(7,301)           =     11.45

       overall = 0.1093                                        max =        12

       between = 0.1209                                        avg =      12.0

R-sq:  within  = 0.2102                         Obs per group: min =        12

Group variable: Ort                             Number of groups   =        28

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       336

Modell B. Transaktionsdata, regression med fixed effects 
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       _cons       72.331   27.67298     2.61   0.013     16.09273    128.5693

         d31    -6.130227    5.56164    -1.10   0.278    -17.43284    5.172386

         d30    -9.177521   4.759346    -1.93   0.062    -18.84968    .4946344

          Im    -.2737298   .3007379    -0.91   0.369    -.8849027    .3374431

          Rr    -.2570885   .1000438    -2.57   0.015    -.4604019   -.0537751

          Hu      .902283   .3305309     2.73   0.010     .2305635    1.574003

              

         D1.      1.69575   .6972178     2.43   0.020     .2788328    3.112667

           F  

              

         D1.     2.110672    4.41436     0.48   0.636    -6.860386    11.08173

         Bef  

                                                                              

           P        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     9931.6791    41  242.236075           Root MSE      =  7.9146

                                                       Adj R-squared =  0.7414

    Residual     2129.7857    34  62.6407558           R-squared     =  0.7856

       Model     7801.8934     7   1114.5562           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  7,    34) =   17.79

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      42

F test that all u_i=0:     F(2, 34) =     2.20               Prob > F = 0.1268

                                                                              

         rho    .25859731   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    7.9145913

     sigma_u    4.6742659

                                                                              

       _cons     67.22841   26.47084     2.54   0.016     13.43319    121.0236

          Im    -.2737298   .3007379    -0.91   0.369    -.8849027    .3374431

          Rr    -.2570885   .1000438    -2.57   0.015    -.4604019   -.0537751

          Hu      .902283   .3305309     2.73   0.010     .2305635    1.574003

              

         D1.      1.69575   .6972178     2.43   0.020     .2788328    3.112667

           F  

              

         D1.     2.110672    4.41436     0.48   0.636    -6.860386    11.08173

         Bef  

                                                                              

           P        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.1108                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,34)            =     23.09

       overall = 0.7247                                        max =        14

       between = 0.1586                                        avg =      14.0

R-sq:  within  = 0.7725                         Obs per group: min =        14

Group variable: Ort                             Number of groups   =         3

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        42

Modell C. Värderingsdata, regression med dummy-variabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell C. Värderingsdata, regression med fixed effects 
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Appendix 3. Kommun- och regionsintercept 

 

  

 

 

Kommun/Region Intercept

Borås _cons

Eskilstuna _cons+d2

Falun _cons+d3

Gävle _cons+d4

Göteborg _cons+d5

Halmstad _cons+d6

Helsingborg _cons+d7

Huddinge _cons+d8

Jönköping _cons+d9

Kalmar _cons+d10

Karlstad _cons+d11

Linköping _cons+d12

Luleå _cons+d13

Malmö _cons+d14

Nacka _cons+d15

Norrköping _cons+d16

Norrtälje _cons+d17

Sollentuna _cons+d18

Solna _cons+d19

Stockholm _cons+d20

Sundsvall _cons+d21

Södertälje _cons+d22

Täby _cons+d23

Umeå _cons+d24

Uppsala _cons+d25

Västeras _cons+d26

Örebro _cons+d27

Östersund _cons+d28

Stor-Göteborg _cons+d29

Stor-Malmö _cons+d30

Stor-Stockholm _cons+d31
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Out of Sample-modellering

Modell A vs Modell B

Modell A

Kommunkod Prognos 08 Utfall 08 Diff Prognos 09 Utfall 09 Diff Prognos 10 Utfall 10 Diff Prognos 11 Utfall 11 Diff

Kommun 1 120,0 116,0 4,0 120,3 119,3 1,0 123,8 138,3 14,5 130,5 126,0 4,5

Kommun 2 160,5 141,3 19,2 200,7 216,0 15,3 206,5 200,4 6,1 166,0 182,5 16,5

Kommun 3 94,5 82,2 12,3 94,7 90,1 4,5 100,9 109,7 8,8 101,7 101,1 0,6

Kommun 4 112,1 114,4 2,3 112,3 98,9 13,4 119,7 117,5 2,1 120,4 119,1 1,3

Kommun 5 100,5 80,7 19,8 97,1 106,0 8,9 104,2 89,1 15,1 107,0 109,7 2,7

Kommun 6 170,3 161,0 9,3 169,5 163,0 6,5 192,9 196,6 3,7 180,6 167,2 13,5

Kommun 7 140,9 135,3 5,6 138,8 136,1 2,8 144,3 136,9 7,5 146,2 137,7 8,6

Kommun 8 147,0 160,3 13,3 144,1 160,2 16,1 154,0 171,9 17,9 185,3 184,3 1,0

Kommun 9 183,3 164,4 18,9 180,8 163,9 16,9 133,5 132,1 1,4 191,8 162,9 28,9

Kommun 10 173,6 210,9 37,4 192,0 194,3 2,3 178,0 201,7 23,7 180,3 209,2 28,9

Kommun 11 187,8 180,4 7,4 137,0 147,2 10,2 142,0 126,2 15,8 145,8 158,9 13,1

Kommun 12 233,3 259,3 26,1 273,9 266,6 7,3 286,5 278,3 8,2 291,6 290,0 1,6

Kommun 13 94,1 86,7 7,4 95,1 87,2 7,9 102,5 94,8 7,8 101,2 109,2 8,0

Kommun 14 148,1 159,5 11,4 146,1 143,5 2,6 150,1 138,8 11,3 152,9 154,4 1,5

Kommun 15 117,1 119,1 2,0 220,8 224,3 3,6 206,5 219,3 12,7 188,1 196,3 8,2

Kommun 16 154,1 135,7 18,4 121,3 127,5 6,2 155,0 154,5 0,5 181,8 187,8 6,0

Kommun 17 184,8 169,2 15,6 283,8 267,8 16,0 215,9 215,4 0,5 321,7 316,7 4,9

Kommun 18 230,8 234,1 3,3 183,8 211,4 27,6 190,4 210,5 20,1 227,8 226,2 1,6

Kommun 19 143,7 167,3 23,6 140,8 131,5 9,3 145,5 129,1 16,5 149,6 133,6 15,9

Kommun 20 149,6 97,4 52,2 147,9 139,4 8,5 157,5 167,5 10,0 155,7 132,9 22,7

Kommun 21 93,4 79,7 13,7 90,6 77,4 13,2 95,6 74,9 20,8 89,0 72,4 16,7

Kommun 22 119,2 119,1 0,1 112,2 119,8 7,6 119,2 131,7 12,5 122,7 128,9 6,2

Kommun 23 193,9 179,6 14,3 171,5 157,4 14,1 201,7 217,2 15,6 195,9 225,1 29,2

Kommun 24 95,4 84,9 10,6 92,9 72,8 20,1 98,8 70,6 28,2 98,0 68,3 29,7

Kommun 25 131,0 144,1 13,1 102,3 93,6 8,7 106,0 102,6 3,5 111,3 127,2 15,9

Kommun 26 175,9 187,1 11,2 174,2 138,4 35,8 158,6 148,6 10,1 181,8 138,5 43,3

Kommun 27 111,6 115,5 3,9 151,6 142,7 8,9 135,3 125,1 10,2 160,3 143,1 17,2

Kommun 28 86,7 81,3 5,4 85,9 67,8 18,1 91,9 65,9 26,0 92,4 64,0 28,5

Kommun 29 158,5 153,4 5,1 155,2 149,4 5,8 158,5 158,2 0,3 165,6 168,6 2,9

Kommun 30 151,6 147,4 4,2 149,1 144,9 4,2 152,6 154,5 1,9 159,2 161,1 1,9

Kommun 31 146,7 137,9 8,8 145,4 129,1 16,3 154,4 135,3 19,1 159,4 140,3 19,1

Medeldiff 12,9 11,0 11,4 12,9

Totalmedeldiff 12,0

Appendix 4. Out-of-sample-test 
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Modell B

Kommunkod Prognos 08 Utfall 08 Diff Prognos 09 Utfall 09 Diff Prognos 10 Utfall 10 Diff Prognos 11 Utfall 11 Diff

Kommun 1 119,9 116,0 3,9 118,6 119,3 0,7 127,6 138,3 10,7 134,6 126,0 8,6

Kommun 2 161,3 141,3 20,0 185,9 216,0 30,1 164,3 200,4 36,1 166,7 182,5 15,7

Kommun 3 92,8 82,2 10,6 88,8 90,1 1,3 101,0 109,7 8,8 100,7 101,1 0,3

Kommun 4 111,9 114,4 2,4 108,4 98,9 9,5 119,5 117,5 1,9 121,2 119,1 2,1

Kommun 5 99,6 80,7 18,9 95,0 106,0 10,9 107,6 89,1 18,5 107,5 109,7 2,2

Kommun 6 168,1 161,0 7,1 165,4 163,0 2,3 172,3 196,6 24,3 180,8 167,2 13,7

Kommun 7 143,0 135,3 7,8 137,7 136,1 1,6 147,2 136,9 10,3 148,0 137,7 10,3

Kommun 8 148,5 160,3 11,8 142,4 160,2 17,8 158,5 171,9 13,5 187,7 184,3 3,5

Kommun 9 184,2 164,4 19,8 179,3 163,9 15,4 136,6 132,1 4,5 195,0 162,9 32,1

Kommun 10 193,6 210,9 17,3 166,3 194,3 28,0 175,8 201,7 25,9 176,8 209,2 32,4

Kommun 11 176,8 180,4 3,6 132,3 147,2 14,9 141,7 126,2 15,5 143,8 158,9 15,1

Kommun 12 252,5 259,3 6,8 230,3 266,6 36,3 277,7 278,3 0,6 281,1 290,0 8,9

Kommun 13 91,7 86,7 5,0 87,7 87,2 0,5 99,6 94,8 4,8 98,7 109,2 10,5

Kommun 14 155,5 159,5 4,0 151,1 143,5 7,6 161,0 138,8 22,2 164,1 154,4 9,7

Kommun 15 173,7 119,1 54,6 229,4 224,3 5,0 183,6 219,3 35,7 181,6 196,3 14,7

Kommun 16 156,0 135,7 20,2 149,9 127,5 22,4 157,5 154,5 3,0 165,8 187,8 22,0

Kommun 17 155,1 169,2 14,1 269,4 267,8 1,6 215,3 215,4 0,1 320,0 316,7 3,3

Kommun 18 210,6 234,1 23,5 216,2 211,4 4,9 186,4 210,5 24,1 231,4 226,2 5,2

Kommun 19 145,3 167,3 22,0 138,4 131,5 6,9 147,8 129,1 18,7 149,9 133,6 16,3

Kommun 20 107,9 97,4 10,4 142,6 139,4 3,3 156,3 167,5 11,3 152,7 132,9 19,8

Kommun 21 91,9 79,7 12,3 85,6 77,4 8,2 95,4 74,9 20,6 101,3 72,4 29,0

Kommun 22 120,6 119,1 1,5 113,0 119,8 6,7 120,6 131,7 11,1 124,9 128,9 4,0

Kommun 23 187,6 179,6 8,1 182,5 157,4 25,1 195,6 217,2 21,6 197,3 225,1 27,8

Kommun 24 92,2 84,9 7,3 84,5 72,8 11,7 93,7 70,6 23,1 82,3 68,3 14,0

Kommun 25 130,2 144,1 13,9 96,7 93,6 3,1 104,7 102,6 2,1 107,3 127,2 19,9

Kommun 26 174,5 187,1 12,6 168,1 138,4 29,7 176,0 148,6 27,5 148,6 138,5 10,1

Kommun 27 119,3 115,5 3,8 145,9 142,7 3,2 128,2 125,1 3,1 160,6 143,1 17,4

Kommun 28 84,9 81,3 3,6 79,1 67,8 11,4 90,7 65,9 24,8 89,0 64,0 25,0

Kommun 29 158,2 153,4 4,7 154,0 149,4 4,6 162,4 158,2 4,2 167,1 168,6 1,5

Kommun 30 155,4 147,4 8,0 150,1 144,9 5,1 158,8 154,5 4,3 165,5 161,1 4,3

Kommun 31 144,4 137,9 6,5 140,4 129,1 11,3 152,9 135,3 17,6 157,2 140,3 16,8

Medeldiff 11,8 11,0 14,5 13,4

Totalmedeldiff 12,5

 


