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Abstract 

Vacancies are an everyday concept in the real estate world and are used frequently in the 

commercial office leasing market to describe empty premises that awaits a tenant. The concept of 

natural vacancies is not as recognized, but just as important. This concept aims at the vacancies the 

market would experience even though it was in an equilibrium state, where supply meets demand. It 

is at this vacancy level property owners seek to retain in their portfolio to meet future demand and 

to keep the option to rent to tomorrow's higher rental listings.  

Differences between the actual and natural vacancy rate occurs because of friction that is created 

when demand and supply cannot move at the same pace. The frictions arise due to it is time 

consuming and a costly process to match premises with possible tenants, both for property owners 

and tenants. Even if there were no costs associated with changing premises or that it would not be a 

time consuming process, there would still be vacancies in the market due to the fact that it exist 

more than just one lease period.  

The concept of natural vacancy rates are not only an important concept to describe frictions or 

strategies based on the property owner's point of view. According to (Sanderson, Farrelly, & Thoday, 

2006)the exact value of the vacancy level will not determine whether or not any given real estate 

market is at its equilibrium. Rather, it is the difference or gap between the actual and natural vacancy 

rate that determines the deviations from equilibrium in the rental adjustment process. 

On the basis of studies on the subject natural and actual vacancy rates is a clear correlation between 

changes in rental listings and actual vacancies in the market. It is also here, if we assume that there 

are no changes, we can measure the natural vacancy rate the market consists of. Because the natural 

vacancy rates are not as readily observable or measurable as the actual vacancy rate is, it requires 

transparency and a wide information flow to provide the ability to accurately measure it. However, 

the natural vacancy rate is a very useful tool both for the landlords and tenants at strategic decisions 

making. If the natural vacancy rate would be as commonly used as the actual market vacancies then 

the market would become more elastic and the frictions would decrease. The understanding of how 

the actual vacancies interact with changes in rental listings and what levels of natural vacancies they 

generate may be an important tool for establishment on the market. It is also useful tool for the 

understanding of what generates changes in rents when more traditional forecasting tools are 

struggling with their estimates.  
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Since the purpose of this work is not at all to investigate the natural vacancy rate, it gives us better 

understanding of what I want to examine in this work. Since the studied articles are using the today 

generally measured vacancy rate, I will examine how this can be made more specific. I also want to 

show that all vacancies are not able to explain the changes in rental listings as well. Since no previous 

studies have been done on this subject, I will first examine what factors seem to explain the 

perceived quality of a property. Investigation is made with the objective of demonstrating the 

possibility of dividing the vacancies in the office leasing market after the perceived quality of a 

property and then also the premises. To simplify the categorization I assume only two different levels 

of quality, high-quality and low-quality real estate, but also realize that there are more levels of 

perceived qualities when the term can be considered subjective. 

After the investigation is made the best explanatory variable is assumed to be used for the leveling of 

high-and low-quality vacancies. The classification is then used to develop the model for natural 

vacancies. The study is based on the work hypothesis. 

High-quality vacancies affect the change of rental listings negatively, while low-quality vacancies do 

not affect the notes at all. 

Where the hypothesis is that changes in rental listings better explained and are more affected by 

high quality vacancies than what low-quality vacancies can.  



 

4 
 

Examensarbete 

 
  

  Titel Hög- och lågkvalitativa vakanser på den 
kommersiella fastighetsmarknaden i Stockholm 
CBD 

Författare Andreas Kjellbom 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 259 
Magisternivå 120 hp 
Handledare Mats Wilhelmsson 
Nyckelord Naturliga Vakanser, Vakanser 
   

Sammanfattning 
Vakanser är ett vardagligt begrepp inom fastighetskretsar och används frekvent på den kommersiella 

kontorshyresmarknaden för att beskriva tomma lokalytor i väntan på en hyresgäst. Begreppet 

naturliga vakanser är inte lika vedertaget men precis lika viktigt, enligt studier kring ämnet. Detta 

begrepp syftar till de vakanser marknaden skulle uppleva även fast den befann sig i ett jämviktsläge, 

där utbud möter efterfrågan. De är den vakansnivå som fastighetsägarna strävar efter att hålla i sitt 

bestånd för att möta kommande efterfrågan på marknaden och för att behålla optionen att hyra ut 

till morgondagens eventuellt högre kontorshyror.  

Skillnader mellan den faktiska och den naturliga vakansnivån förekommer på grund av friktioner som 

skapas då efterfrågan och utbud inte kan röra sig i samma takt. Friktionerna uppkommer då det tar 

tid och är en kostsam process att matcha lokaler med hyresgäster, både för fastighetsägarna och för 

hyresgästerna. Även om det inte skulle finnas några kostnader förenade med att byta lokaler eller att 

det inte skulle vara en tidskrävande process skulle det finnas vakanser på marknaden då det finns fler 

än en hyresperiod. 

Begreppet naturliga vakanser är inte bara ett viktigt begrepp för att beskriva friktioner eller strategier 

utifrån fastighetsägarens synvinkel. Enligt (Sanderson, Farrelly, & Thoday, 2006) så avgör det exakta 

värdet av vakansgraden inte om någon given fastighetsmarknad är i jämvikt. Snarare, det är 

skillnaden eller gapet mellan den faktiska och den naturliga vakansgraden som bestämmer avvikelser 

från jämvikt i hyresjusteringen.  

Utifrån studier kring ämnet naturliga och faktiska vakanser finns ett klart samband mellan 

förändringar i hyror och faktiska vakanser på marknaden. Det är även här, om vi antar att det inte 

sker några förändringar, som vi kan mäta den naturliga vakansgraden marknaden består av. För de 

naturliga vakanser är inte alls lika tydligt observerbara eller mätbara som de faktiska vakanserna är, 

utan förutsätter en transparens och ett brett informationsflöde för att skapa möjligheten att korrekt 

mäta denna. Dock menar studierna, är de naturliga vakanserna ett mycket användbart verktyg både 

för fastighetsägare och hyresgäster vid strategiskt viktiga beslut. Om de naturliga vakanserna skulle 

vara lika vardagligt använt som de faktiska skulle marknaden bli mer elastisk och friktionerna skulle 

minska. Förståelsen för hur de faktiska vakanserna interagerar med förändringar av hyror och vilka 

nivåer av naturliga vakanser dessa genererar kan vara ett viktigt verktyg vid etableringar på 
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marknaden. Det är även ett hjälpmedel för förståelsen av vad som genererar förändringar i 

kontorshyror när mer vedertagna prognosverktyg har svårt med estimeringarna.  

Då syftet med detta arbete inte är att undersöka den naturliga vakansgraden ger den oss ändå en 

bättre förståelse för vad jag vill undersöka. Då studerade artiklar använder den generella 

vakansgraden, vill jag undersöka hur denna kan göras mer specifik. Jag vill även visa på att alla 

vakanser inte alls förmår att förklara förändringar i kontorshyror lika bra. Då inga tidigare studier har 

gjorts kring ämnet undersöker jag först vilka faktorer som verkar för att kunna förklara den upplevda 

kvalitén av en fastighet. Undersökning görs med målet att visa på en möjlighet till att dela in 

vakanser på kontorshyresmarknaden efter den upplevda kvalitén av en fastighet och då även dess 

lokaler. För att förenkla indelningen antar jag endast två olika klasser av kvalitet, högkvalitativa och 

lågkvalitativa fastigheter, men inser även att det finns fler nivåer av upplevda kvalitéer då begreppet 

kan anses subjektivt. 

Efter undersökningen gjorts antas den bäst förklarande variabeln för att användas till den 

indelningen av hög- respektive lågkvalitativa vakanser. Indelningen används därefter för att utveckla 

modellen för naturliga vakanser. Undersökningen grundar sig i arbetets hypotes. 

Högkvalitativa vakanser påverkar förändringen av kontorshyror negativt medan lågkvalitativa 

vakanser inte påverkar förändringarna alls. 

Där hypotesen är att förändringar av hyresnoteringar förklaras bättre och påverkas mer av 

högkvalitativa vakanser än vad lågkvalitativa vakanser förmår. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

Begreppet naturliga vakanser grundades i en artikel skriven av (Blank & Winnick, 1953), studien 

syftade till att utveckla en generell teori om beteenden på bostadshyresmarknaden. Först ut att 

namnge begreppet var (Smith, 1974) Smith menar att, då det vanligast antas att en viss grad av 

vakanser behövs för en jämn funktion av marknaden, är ett utbudsöverskott i själva verket antalet 

vakanser över dess naturliga nivå, och ett efterfrågeöverskott bristen av vakanser under dess 

naturliga nivå.  

Först ut att använda begreppet på den kommersiella fastighetsmarknaden var (Grenadier, 1993), Han 

förklarar att den naturliga vakansgraden är en jämviktsnivå av ”lagertillgången” av yta, i den 

meningen att matchningsprocessen mellan fastighetsägare och hyresgäster underlättas, och att 

fastighetsägarna håller ett optimalt buffertlager av vakant lokalyta för att möta den oförutsägbara 

framtida efterfrågan. Det är avvikelser från den naturliga vakansgraden, och den icke absoluta nivån 

av faktisk vakansgrad, som bestämmer till vilken grad marknaden är i eller ur dess jämviktsläge. 

Det finns många artiklar skriva om naturliga vakanser på bostadshyresmarknaden och på den 

kommersiella lokalhyresmarknaden, men ändå är begreppet väldigt lite använt och relativt okänt. Till 

skillnad från de faktiska vakanserna, som är tomma lokalytor i väntan på hyresgäster, beskriver de 

naturliga vakanserna de tomma lokalytor som skulle finnas på marknaden även fast den befann sig i 

ett jämviktsläge, där efterfrågan möter utbud. Man skulle kunna säga att det är synliga vakanser på 

en fullständigt effektiv marknad. Man kan även kalla de naturliga vakanserna för strategiska vakanser, 

då fastighetsägarna strävar efter att behålla denna nivå av tomma lokalytor för att behålla optionen 

att hyra ut lokalen till morgondagens högre hyresnotering. 

Skillnaden mellan de faktiska och de naturliga vakanserna avgör hur pass väl anpassad marknaden är 

till dess jämviktsläge. Skillnaden kan karakteriseras genom friktioner på marknaden. De friktioner 

som uppstår på grund av att det är en dyr och tidskrävande process att söka nya lokaler, men även 

för att det finns fler än en hyresperiod och för att efterfrågan och utbud inte rör sig i samma takt.  

Då de naturliga vakanserna inte går att observera på marknaden används en modell för 

observerandet av denna. Modellen grundar sig i de faktiska vakanserna som en förklarande variabel 

till förändringar av hyresnoteringar. För att då det inte sker några förändringar av hyresnoteringarna 

kan marknaden antas vara i ett jämviktsläge och modellen kan då användas för att observera de 

naturliga vakanserna.  

Men arbetet syftar inte till att förklara begreppet naturliga vakanser annat än sambandet mellan 

vakanser och förändringar av hyresnoteringar. Detta arbete strävar efter att utveckla modellen i en 

annan riktning än den redan befintliga. 

Efter att ha studerat marknadsrapporter och artiklar skrivna om vakanser på den kommersiella 

kontorshyresmarknaden finner jag inget försök att dela in vakanserna utifrån fastigheternas 

upplevda kvalité. Arbete kommer därför först att undersöka vilka variabler som kan förklara en 

fastighets upplevda kvalitet. Därefter kommer några eller någon av dessa variabler användas för att 

dela in fastigheterna i det avgränsade området CBD i högkvalitativa och lågkvalitativa fastigheter. 
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Genom samma indelning för vakanser, över tiden, kan nu arbetet använda den utvecklade modellen 

för att undersöka hur de respektive kvalitéerna förklarar förändringar av hyresnoteringarna. I en 

slutdiskussion kommer jag även diskutera hur effekten av större vakansförändringar kan komma att 

påverka förändringar av hyresnoteringarna. 

 

Syfte 

Först undersöker arbetet förhållandet mellan vakanser och förändringar av kontorshyror utifrån den 

studerade litteraturen. Förhållandet beskrivs av en modell som arbetet senare utvecklar i riktning 

mot att dela in vakanser på den kommersiella kontorshyresmarknaden i Stockholm innestad, genom 

fastighetens och då även lokalens upplevda kvalité. 

Därefter undersöks vilka faktorer som påverkar en fastighets upplevda kvalité. Undersökningen görs i 

form av intervjuer med relevanta uthyrare och fastighetsägare som är verksamma på marknaden. De 

erhållna faktorerna analyseras för att bestämma vilka eller vilken av dessa som kan förklara den 

upplevda kvalitén av en fastighet i det avgränsade området. 

Utifrån de förklarande variablerna används en eller flera av dessa för att dela in fastigheter i 

Stockholms innerstad i hög-respektive lågkvalitativa kontorsfastigheter. Indelningen görs under den 

för arbetet avgränsade tidsperioden. Syftet med arbetet är att förklara hur de två indelade 

kvalitéerna påverkar förändringar av de genomsnittliga kontorshyrorna.  

 

Hypotes 
Med hänsyn till undersökningen av de förklarande variablerna för den upplevda kvalitén av en 

fastighet och senare indelning av hög- respektive lågkvalitativa fastigheter samt lika antagande om 

vakanser lyder hypotesen: 

Högkvalitativa vakanser påverkar förändringen av kontorshyror negativt medan lågkvalitativa 

vakanser inte påverkar förändringarna alls. 
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Metod 

Arbetet behandlar kvalitativ primärt inhämtad data och sekundärt inhämtad kvantitativ data. Jag har 

valt att avgränsa det undersökta området till Stockholm CBD, området definieras och presenteras 

under avgränsning och definition. Först undersöker jag, utifrån litteraturgenomgången, hur vakanser 

kan förklara förändringar av kontorshyror. Här förklaras grunden för att senare möjliggöra en 

utveckling av litteraturens beskrivna modell. Därefter undersöker jag vilka faktorer som kan förklara 

en fastighets upplevda kvalitet. Undersökning utförs med avsikt att definiera vilka faktorer eller 

vilken faktor som kan förklara en fastighets upplevda kvalitet för att senare ingå i utvecklingen av den 

tidigare beskrivna modellen.  

Undersökningen bygger på intervjuer med fastighetsägare och uthyrare som är verksamma på 

Stockholm CBD kontorhyresmarknad. Urvalsprocessen av respondenter bygger på kontaktlistor över 

personer från olika fastighetsbolag, som förvaltar eller hyr ut lokaler inom det avgränsade området. 

Intervjun bygger på en presentation av tio, slumpmässigt utvalda, fastigheter inom det avgränsade 

området. De undersökta förklarande variablerna valdes i samråd med min handledare på DTZ och 

dessa undersökta variabler var även de som utgjorde informationen som presenterads under 

intervjuerna. Samma information presenterades av alla fastigheter så att intervjurespondenten inte 

leds att svara på ett på ett visst sätt.  

Efter att intervjuerna slutförts, analyseras materialet med hjälp en linjär regressionsmodell för att 

iaktta förklarande faktorer samt möjliggöra indelningen av högkvalitativa och lågkvalitativa 

fastigheter. Antagandet om att lokalernas upplevda kvalitet varierar på samma sätt som för 

fastigheternas görs för att möjliggöra vidare undersökning. 

Då jag inte funnit något försök att dela in vakanser utifrån fastighetens uppleda kvalitet, kommer 

modellen för hur vakanser kan förklara förändringar av kontorshyror i undersökt litteratur att 

utvecklas med avsikt att förbättra och ge en mer detaljerad bild av hur vakanser påverkar dessa 

förändringar. 

Då påverkande faktorer iakttagits, antogs det förenklade begreppet högkvalitativa och lågkvalitativa 

fastigheter. Utifrån antagandet kan nu en slumpmässigt vald fastighet inom angivet område delas in i 

högkvalitativ respektive lågkvalitativ. Indelningen av fastigheterna innebär även att vi kan dela in 

vakanserna i respektive grupp beroende av vilken fastighet vakansen befinner sig i. Därefter testas 

arbetets hypotes med hjälp av den sekundärt inhämtade data.  

Målet med undersökningen är att ge en mer detaljerad bild av vilka av de indelade vakanserna som 

förklarar förändringar av kontorshyror bäst. Därefter analyseras utfallet för att förhoppningsvis ha 

möjlighet att bättre beskriva vilka typer av vakanser samt ungefär till hur stor del och i vilken riktning 

dessa vakanser påverkar förändringarna. 

Då stor del av den sekundärt inhämtade data är konfidentiellt, kommer bara vissa utvalda delar att 

visas.   
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Avgränsning och definition 

Jag har valt att avgränsa arbetet till Stockholm CBD. Anledningen är att området både är definierat 

geografiskt och funktionellt samt till stor del består av kommersiella kontorsfastigheter. 

För vidare förståelse är det först viktigt att definiera begreppet CBD (Central Business Distrikt). Det 

geografiska området har sannolikt många av följande karaktärsdrag. 

 Ett tydligt markanvändningsmönster som kan avgränsas  

 Ett geografiskt center 

 Innehåller de viktigaste offentliga byggnaderna 

 Innefattar det stora shoppingdistriktet 

 Innehåller den största koncentrationen av antalet fotgängare och trafik i allmänhet 

 Innehåller samlingspunkten för störst användning av kollektivtrafik 

 Den största andelen kontor 

 Den högsta byggnaden i regionen för att maximera markanvändningen 

 De högsta markvärdena i regionen 

 Lockar människor utifrån arbeten och möjligheten att spendera pengar inom området 

 Avancerar till nya områden (assimilering) och/eller förlorar gamla kommersiella funktioner 

 (SEPREF, 2011) 

Denna definition är något som the Swedish Property Research Forum (SEPREF) arbetat fram för att 

enas om begreppet CBD, i Stockholm men även för Göteborg och Malmö. I samband med denna 

definition etablerades de geografiska gränserna för dessa områden, kartan visar gränserna för 

Stockholm CBD. 

 

(SEPREF, 2011) 



 

12 
 

Arbetet avgränsas även utifrån vald tidsperiod. Denna sträcker sig från år 2000 fram till kvartal fyra 

2012. 

Arbetet begränsas även av behandlad data. Databasen utgörs av kvartalsvisa hyresnoteringar som 

begränsas av de fastigheter som DTZ värderat under tidsperioden.  

Vidare så begränsas även arbetets undersökning av 14 genomförda intervjuer.  

Teori 

Naturliga vakanser i teorin 

Grunden till det vi idag refererar till som naturliga vakanser grundades först i en artikel skriven av 

(Blank & Winnick, 1953). Artikeln görs i riktning mot att utveckla en generell teori som kan förklara 

beteenden på bostadsmarknaden. De nämner inte naturliga vakanser, men har i senare litteratur 

refererats till som en viktig studie för uppkomsten av begreppet. Här förklarar de att varje 

fastighetsägare kommer att sätta hyran för att maximera skillnaden mellan de totala kostnaderna 

och de totala hyresintäkterna. Dessa noteringar kan vara sådana att bara en liten andel av 

fastighetsägarens ytor kommer att hyras ut. Det kan anses som en jämviktsposition för 

fastighetsägaren, därefter måste de vänta på en förskjutning av efterfrågan innan de kan fylla de 

återstående vakanserna. Detta anger jämviktslösningen på kort sikt men inte på lång sikt. I artikeln 

visar de i grafer att det finns (oändligt många) möjliga jämviktspunkter både under en 

produktionsperiod, som under en period med befintligt utbud. Det anger grunden till att 

vakansgraden i jämvikt skulle kunna anta olika värden både på kort- och lång sikt.  

Naturliga vakanser definierades först av (Smith, 1974) som den hyran där det inte finns något 

efterfrågeöverskott eller utbudsöverskott, därmed är hyran vid dess långsiktiga jämviktspunkt. I 

denna artikel visar Smith, genom en serie regressionsanalyser, att hyrans årliga förändringsgrad (på 

bostadshyresmarknaden) är en funktion av vakansgraden, med andra ord sambandet mellan 

förändringar i hyror och vakansgraden. Smith menar att, då det vanligtvis antas att en viss grad av 

vakanser behövs för en jämn funktion av marknaden, är ett utbudsöverskott i själva verket antalet 

vakanser över dess naturliga nivå, och ett efterfrågeöverskott bristen av vakanser under dess 

naturliga nivå. Om vi antar att den naturliga vakansgraden är en konstant, reflekterar variationer hos 

vakansgraden, variationen i överskottet av utbud eller efterfrågan.  

Tio år senare skrev (Rosen & Smith, 1983) den sannolikt mest citerade artikeln gällande detta 

begrepp. Även denna artikel syftar till bostadshyresmarknaden och beskriver sambandet mellan 

efterfråge- eller utbudsöverskott och förändringar av kontorshyror på bostadshyresmarknaden. Till 

skillnad från Smith tidigare skrivna artikel, där han menar att marknaden ”behöver” vakanser för att 

fungera följsamt, menar de nu att fastighetsägarna önskar ha ett ”lager” av outhyrda lägenheter 

bland annat på grund av sökprocesser men även på grund av oförutsägbarheten i efterfrågan. 

Påverkande faktorer av storleken på detta lager menar Rosen & Smith är kostnader för lagerhållning, 

sökkostnader, förändringar i efterfrågan och kostnader för att skriva nya hyreskontrakt. Faktorer som 

hindrar att hyrorna anpassar sig snabbt menar de är höga transaktionskostnader, sökkostnader, 

långsamma reaktioner på utbudssidan, brister i efterfrågan på kreditmarknaden och förekomsten av 

långvariga hyreskontrakt. I deras empiriska modell utgörs vakanserna av utbud minus efterfrågan, 

där utbudet antas vara konstant på kort sikt. Vakansgraden är vakanserna dividerat med utbudet. 
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Den naturliga vakansgraden antas vara konstant över den undersökta tidsperioden för alla 

undersökta städer och marknader. Resultatet av regressionsanalysen visar att det finns ett samband 

mellan årlig nominell hyresförändring och de två oberoende variablerna förändringen i 

driftkostnader och aktuell vakansgrad, dvs. det finns ett samband mellan utbudsöverskott eller 

efterfrågeöverskott, högre eller lägre vakansgrader än den naturliga vakansgraden, och 

prisförändringar på bostadshyresmarknaden.  

I en senare artikel skriven av (Grenadier, 1993) på den kommersiella fastighetsmarknaden, som 

refererar till (Rosen & Smith, 1983), förklaras att: den naturliga vakansgraden är en jämviktsnivå 

av ”lagertillgången” av yta, i den meningen att matchningsprocessen mellan fastighetsägare och 

hyresgäster underlättas, och att fastighetsägarna håller ett optimalt buffertlager av yta för att möta 

den oförutsägbara framtida efterfrågan. Det är avvikelser från den naturliga vakansgraden, och den 

icke absoluta nivån av faktisk vakansgrad, som bestämmer till vilken grad marknaden är i eller ur dess 

jämviktsläge.  

När den faktiska vakansgraden är över den naturliga vakansgraden, kommer hyrorna att falla och 

vakanserna drivas nedåt mot ett jämviktsläge. Omvänt, när den faktiska vakansgraden är under den 

naturliga vakansgraden, kommer hyrorna att öka och vakanserna söka sig uppåt mot ett jämviktsläge. 

Den naturliga, eller snarare jämviktsvakansgraden på vilken given marknad som helst beror av olika 

faktorer. Först, de stokastiska (slumpmässiga) egenskaperna hos efterfrågan. Om efterfrågan 

förväntas öka i framtiden, kan en stor mängd vakant yta optimera byggnadsvärdet. Dessutom, då 

vakant yta representerar en köpoption för fastighetsägaren på uthyrningsbar yta, ”säljs” optionen 

när marknadshyrorna är tillräckliga för att motivera en uthyrning, och eftersom att optionsvärdet 

ökar med den underliggande volatiliteten, kommer större volatilitet på efterfrågan att leda till högre 

naturlig vakansgrad. För det andra, graden av heterogenitet i både fastigheters egenskaper och 

hyresgästernas behov, kommer att påverka den naturliga vakansgraden. D.v.s. ju större grad av 

heterogenitet, desto svårare kommer matchningsprocessen vara mellan lokaler och hyresgäster. 

Marknader med kortare hyresavtal rymmer högre naturlig vakansgrad, detta för att underlätta en 

mer frekvent sökprocess. Justeringsprocessen mot ett jämviktsläge är fyllt av hinder, dessa förhindrar 

en smidig och snabb justering av marknaden mot dess jämviktsläge. Likaså har hyresprocessen 

många inbyggda friktioner, stora engångsbelopp, omställningskostnader för att både ”vinna” och 

förlora hyresgäster. Dessa friktioner skapar en ovilja för både fastighetsägare och hyresgäster att 

göra långsiktiga åtaganden.  

Senare i en artikel skriven av (Anari & Hunt, 2002) säger de att, utbudet av vakanta fastighetslokaler 

tillgängliga för att hyra spelar en viktig roll i samverkan mellan efterfrågan och utbud. Dess roll kan 

jämföras med lagervaror tillgängliga till försäljning på tillverknings och handelsmarknaden eller 

sysselsättningen på arbetsmarknaden. På kontorshyresmarknaden finns två huvudsakliga 

anledningen för att behålla ett ”lager” av lokaler: för att möta icke förväntad efterfrågan och 

hyresjusteringar. Eftersom att kontorsbyggande är en tidskrävande process, håller fastighetsägare 

vakanta kontorsytor för att behålla möjligheten att reagera på kortsiktiga förändringar hos 

efterfrågan av lokaler. Vakanta kontorslokaler tillåter även fastighetsägare att maximera förväntad 

avkastning på deras investeringar genom att svara mot vinstmöjligheter på hyresmarknaden.  

Ett ”lager” av vakant kontorsyta tjänar det dubbla syftet att matcha utbud och efterfrågan för 

kontorsytor och hyresjusteringar. Eftersom att det är kostsamt att hålla ett lager av lokaler, har det 
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insetts att det finns en optimal vakansgrad, som uppnår det dubbla syftet att minimera kostnader 

eller maximera vinsten. Den optimala vakansgraden, menar författarna, kallas den naturliga 

vakansgraden. De skriver att det inte är det exakta värdet som avgör om någon given 

kontorhyresmarknad är i jämvikt, snarare är det skillnaden eller gapet mellan den faktiska och den 

naturliga vakansgraden som avgör avvikelsen från jämvikt i hyreslagerjusteringen. Kontorshyrorna 

ökar (minskar) då den faktiska vakansgraden är under (över) den naturliga vakansgraden, därför att 

vakanta kontorsytor är skillnaden mellan utbud och efterfrågan på kontorshyresmarknaden, avser 

teorin om naturliga vakanser förändringar i hyror till lagret av vakant kontorsyta.  

Vidare skriver (Englund, Gunnelin, Hendershott, & Söderberg, 2005) i en artikel, om alla 

hyreskontrakt skulle omförhandlas varje tidsperiod och det inte skulle finnas några sök eller 

flyttkostnader eller andra friktioner på marknaden, skulle det inte finnas några vakanser. Dock är den 

kommersiella fastighetsmarknaden mer komplex än så. Författarna menar att hyrorna är ett resultat 

av en sökprocess, där fastighetsägarna och framtida hyresgäster letar efter en bra matchning vad 

gäller hyror och lokalers egenskaper.  

Hyresavtalen skrivna mellan fastighetsägare och hyresgäster är ofta långa avtal, vilket innebär att 

hyresgästerna inte kan justera deras hyrda yta kontinuerligt. Som ett reslutat av detta är vakanser en 

central del av fastighetsmarknaden. Om man gör en förenklad karakterisering av jämvikten på 

marknaden i en värld med bara en hyresperiod och noll flyttkostnader skulle efterfrågan vara lika 

med utbudet minus de naturliga vakanserna, där den naturliga vakansgraden skulle bero på hur ofta 

avvikelser inträffar, då vakanser tillfälligt avviker från sin normala nivå under en övergångsperiod 

fram tills att jämvikten återställts, och matchningsprocesser mellan lokaler och hyresgäster.  

Utanför jämvikten justeras hyrorna gradvis, vilket återspeglar den långsamma spridningen av 

information och strategiska beslut av fastighetsägare. Vakanserna justeras så att uthyrd yta är lika 

med efterfrågan för de aktuella kontorshyrorna. I en sådan värld skulle avvikelser från vakansgraden 

från dess naturliga nivå spegla avvikelser av hyran från dess jämvikt. I praktiken är hyror och vakanser 

inte spegelbilder av varandra, de spelar separata roller i jämviktsprocessen. En av de större 

anledningarna är att hyreskontrakten har olika hyresperioder, vilket låser hyresgästerna i den 

tidigare avtalade hyresperioder. Dessutom kan lokalkonsumtionen låsas till flyttkostnader även i en 

värld med bara en hyresperiod.  

Artikeln skiljer mellan långsiktig (eller normal) efterfrågan, beroende av kontorshyrorna på nyskrivna 

kontrakt, och på kort sikt efterfrågan, definierad så att den är lika med observerade uthyrda lokalytor. 

Detta liknas med på arbetsmarknaden där långsiktiga löneavtal begränsar nuvarande anställning. Om 

mest uthyrd yta hyrdes med långa hyresavtal på tidigare lägre hyresnivåer, skulle nuvarande 

lokalanvändning vara högre än om all yta skulle hyras till dagens eventuellt högre kontorshyror. 

Artikeln refererar till detta som tillfälligt, till dess hyresavtalen löper ut, högre 

lokalkonsumtion ”gömda vakanser”, vakanser som kan bli tillgängliga på marknaden i framtiden när 

hyresavtalen löper ut och om hyrorna stannar på dess nuvarande nivå. 

Den använda modellen i artikel indikerar att en plötslig ökning av lokalanvändandet till en början 

möts av en skarp sänkning av vakanser, liksom en blygsam ökning av hyrorna, samt skapandet av 

gömda vakanser. Därefter när hyrorna stiger ytterligare, stryps efterfrågan och vakansnedgången.  
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Ett år efter, i en artikel skriven av (Sanderson, Farrelly, & Thoday, 2006), förklaras att 

fastighetsmarknaden karakteriseras av friktioner som tenderar att hindra processer då marknaden 

söker sin jämviktspunkt, där efterfrågan möter utbudet. På en fullständigt effektiv och friktionslös 

marknad, är marknaden i dess jämviktsläge, utbudet skulle då omedelbart vara lika med efterfrågan 

och dess vakansgrad skulle vara noll. I verkligheten är fastighetsmarknaden decentraliserad och 

karakteriserad av friktioner och ineffektivitet där det är svårt att matcha vakant kontorsyta med 

hyresgäster. Fastighetsägare önskar att hyra ut dess ytor till den hyresgäst som är villig att betala 

mest för lokalen och kommer därför att sätta hyran så att det bara är några få hyresgäster som finner 

denna nivå attraktiv. Därmed, även i ett jämviktsläge bör vi förvänta oss att observera vakanta 

kontorslokaler.  

Precis hur mycket ledig yta som kan anses vara naturlig för en fastighetsmarknad beror på hur 

mottaglig eller elastisk efterfrågan och utbudet är för större avvikelser. På efterfrågesidan, anta, 

exempelvis att hyresgäster är relativt okänsliga till förändringar i hyra. Detta kan inträffa då faktorer 

som exempelvis läge och plats är viktiga för hyresgäster. Allt annat lika, kan vi förvänta oss att 

vakansnivån är låg på denna marknad, beroende på att hyresgäster i princip är kostnadstagare, vilket 

innebär att den förväntade avkastningen för att söka billigare lokaler är låg.  

Om efterfrågan skulle vara mer elastisk, skulle mer lokalytor hållas vakanta och den naturliga 

vakansgraden skulle då vara högre. På utbudssidan, anta att det är väldigt lätt att bygga nytt på 

fastighetsmarknaden efter en ökning i efterfrågan, kanske på grund av få byggnadsrestriktioner eller 

ett överskottsutbud av obebyggd mark. Allt annat lika, kan vi förvänta oss att vakansnivån tenderar 

att vara låg på denna marknad. 

Om fastighetsägaren är villig att förändra hyran, då är tillgänglig uthyrbar yta elastisk. Jämför vi 

denna situation med produktmarknaden, när utbudet kan reagera snabbt mot förändringar i 

efterfrågan, i frånvaro av störningar på marknaden, kommer producenter att hålla låga inventarier av 

den färdiga produkten. Det är i fastighetsmarknadens natur och den inneboende ineffektiviteten och 

oförmågan av utbudet att matcha efterfrågan som leder till höga naturliga vakanser på marknaden 

där utbudet är elastisk. På en effektiv marknad, kunskapen om att utbudet kan öka för att snabbare 

möta efterfrågan borde leda till att producenter håller inventarierna låga. På alla 

fastighetsmarknader, hyrorna ökar (minskar) så att den faktiska vakansgraden är under (över) den 

naturliga vakansgraden. Eftersom de vakanta ytorna är skillnaden mellan utbud och efterfrågan, 

teorin om naturliga vakanser, som relaterar till förändringar av kontorshyror med utbudet av vakant 

yta, anses av författarna vara en viktig teori för bestämmande av dessa.  

Enligt teorin om naturliga vakanser så avgör det exakta värdet av vakansgraden inte om någon given 

fastighetsmarknad är i jämvikt. Snarare, det är skillnaden eller gapet mellan den faktiska och den 

naturliga vakansgraden som bestämmer avvikelsen från jämvikt i hyreslagerjusteringen.  
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Empiri 

Kontorshyresmarknaden i Stockholm 
Kontorshyresmarknaden i Stockholm består av cirka 11,5 miljoner kvadratmeter kommersiell lokalyta. 

Av dessa lokalytor utgör Stockholm CBD ungefär 1,9 miljoner kvadratmeter. Den generella 

vakansgraden för Stockholm kvartal tre 2012 har uppmätts till 11,0 %. Denna nivå kan anses stämma 

överens med den genomsnittliga vakansgraden för detta område under den för arbetet undersökta 

tidsperioden.  

Till skillnad från de genomsnittliga vakansnivåerna i Stockholm upplever marknaden i CBD idag 

historiskt sett låga vakansnivåer. Den uppmätta vakansnivån för Stockholm CBD fjärde kvartalet 2012 

är 4,40 %. Denna nivå är avsevärt mycket lägre än vad som skulle kunna anses vara den 

genomsnittliga vakansnivån för Stockholm CBD, nämligen 7,6 % baserat på undersökt data i arbetet.  

Enligt (DTZ, 2012) finns en stark efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen framför sekundära 

lokaler. Efterfrågan tycks drivas av kostnadsnedskärningar och yteffektivisering. Hyresgästerna 

föredrar antingen lokaler i innerstaden eller, om de efterfrågar större lokaler och huvudkontor, 

speciella närförorter som tillhandahåller de främsta kontorslokalerna med mycket bra tillgång till 

infrastrukturella transportmedel. I rapporten publicerad av DTZ nämner de, om de planerade stora 

omlokaliseringarna i Stockholms innerstad blir verklighet kommer vakanserna snabbt öka, och i 

synnerhet i CBD. Dock tror man, då detta kommer att ske under en period mellan tre till fyra år, med 

hänsyn till den generella uppfattningen på marknaden, att efterfrågan absorberar nya vakanserna 

relativt snabbt, då de utgörs av attraktiva lokaler. Detta tack vare en stabil efterfrågan av moderna 

lokaler i attraktiva lägen samt att utbudet av dessa är lågt.  

I en marknadsrapport skriven av (Jones Lang LaSalle, 2012) skriver de att det finns ett stadigt fokus 

på moderna lokaler i attraktiva lägen trots ökat byggande i närförorter. I efterdyningarna av den 

senaste finanskrisen har marknaden upplevt en viss priskänslighet, om skillnaden mellan hyresnivåer 

i CBD och mindre centrala platser är för stora, kommer hyresgäster att prioritera kostnadsfördelar 

framför läge. Vidare skriver de att vakansgraden har sjunkit i större delar av stor Stockholm medan 

vakansgraden i CBD ökade något. Detta tros bero på att företagen väljer lägen i yttre delar av 

innerstaden, där hyrorna är lägre och utbudet större.  

Enligt (Newsec, 2012) är yteffektivitet en av de viktigaste funktionerna eftertraktade av hyresgäster. 

Kostnaden per anställd är det som betyder mest, varför fastighetsägarna kan ta ut en högre hyra per 

kvadratmeter för yteffektiva lokaler. En stark uppåtgående trend i sysselsättning har genererat en 

ökad efterfrågan på högkvalitativa kontor i Stockholm och har drivit ned vakanserna i Stockholm CBD. 

Detta har resulterat i säljarens marknad.  
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Förhållandet mellan vakanser och förändringar av kontorshyror 

Som den undersökta litteraturen beskriver är det skillnaden eller gapet mellan den faktiska och den 

naturliga vakansgraden som bestämmer avvikelsen från jämvikt i hyreslagerjusteringen (Sanderson, 

Farrelly, & Thoday, 2006). Det är även sagt att på alla fastighetsmarknader, kontorshyrorna ökar 

(minskar) då den faktiska vakansgraden är under (över) den naturliga vakansgraden. Eftersom de 

vakanta ytorna är skillnaden mellan utbud och efterfrågan, är naturliga vakanser, som relaterar till 

förändringar i hyran med utbudet av vakant yta, en viktig del av teorin.  

Med detta sagt vill jag först beskriva hur vakansgraden påverkar förändringar av kontorshyror enligt 

studierna. Detta för att ge en bättre förståelse av hur den faktiska vakansgraden kan vara en bra 

förklarande variabel till dessa förändringar. För att visa detta måste vi undersöka både den faktiska 

och naturliga vakansgraden på marknaden.  

Den faktiska vakansgraden har inhämtats från DTZ värderingsavdelning, och har mätts från kvartal 

ett år 2000 till kvartal fyra 2012 som kvartalsdata. Den naturliga vakansgraden har inte mätts under 

denna period och måste därför uppskattas för att kunna undersökas. Som beskrivet av Sanderson 

m.fl. är det enklaste sättet att mäta den naturliga vakansgraden enligt följande modell. 

I.               

Där     är måttet på förändring av kontorshyror,     är måttet på vakansgraden,        är 

koefficienter och   är standard felet. När hyresjusteringarna är i balans eller jämvikt kommer 

förändringen av dessa noteringar vara lika med noll och marknaden endast att bestå av naturliga 

vakanser. Vi kan då uppskatta den naturliga vakansgraden genom 
 

 
 som ges av att sätta     lika 

med noll. 

I samma artikel nämner de även stark kritik mot det enkla sättet att mäta naturlig vakansgrad.  Att 

anta att hyresförändringar enbart bestäms av den faktiska vakansgraden kan tyckas fel då man även 

kan fastställa att den faktiska vakansgraden också kan bestämmas av hyresförändringar. 

Sanderson m.fl. skriver att dessa två variabler drivs av samma faktorer, utbud och efterfrågan, och 

som en följd av detta kan de verka samtidigt för att driva marknaden i jämvikt. Det kan skapa 

problem att använda den faktiska vakansgraden som en förklarande variabel i detta fall då denna kan 

vara signifikant korrelerad med feltermen i ekvationen. Detta skulle innebära att skattningen av   
koefficienten skulle vara icke konsistent och icke väntevärdesriktiga. Problemet kan övervinnas 

genom att använda lags av den faktiska vakansgraden. Dock innebär införandet av detta att 

nuvarande utbud och efterfrågan inte kan påverka förändringar i hyresnoteringar.  Men som skrivet 

av (Grenadier, 1993) är justeringsprocessen mot ett jämviktsläge fyllt av hinder som förhindrar en 

snabb och smidigt justering av marknaden mot dess jämviktsläge, likaså har hyresprocessen många 

inbyggda friktioner. Även som (Sanderson, Farrelly, & Thoday, 2006) skriver, förklaras att 

fastighetsmarknaden karakteriseras av friktioner som tenderar att hindra processer då marknaden 

söker sin jämviktspunkt, där efterfrågan möter utbudet.  

Med detta sagt gör jag antagandet om att en väl fungerande kommersiell lokalhyresmarknad, 

oberoende av oförutsebara chocker, kantas av friktioner i form av olika långa hyresperioder, 

matchningssvårigheter mellan fastighetsägare och hyresgäster, stora kostnader förenade med att 
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byta lokaler m.m. som hindrar marknaden att röra sig mot ett jämviktsläge. Dessa friktioner visar sig i 

form av förskjutningar mellan kontorshyror och den faktiska vakansgraden. Därför kan jag använda 

laggningar av den faktiska vakansgraden som en förklarande variabel till förändringar av 

kontorshyran. Den i arbetet använda modellen visas nedan där       är den faktiska vakansgraden 

året innan. 

II.                 

Innan modellen används skall vi analysera använd data. Data är inhämtad från DTZ 

värderingsavdelning och kommer på grund av konfidentiellitet inte presenteras annat än i graf form. 

Först presenteras hur den faktiska vakansgraden har förändrats över den undersökta tidsperioden. 

Tidsperioden som jag har valt att undersöka sträcker sig från år 2000 fram tills kvartal fyra 2012.  

 

 

                          i: Den faktiska vakansgradens förändring under tidsperioden 

Den uppmätta vakansnivån för Stockholm CBD fjärde kvartalet 2012 är 4,40 %. Denna nivå är lägre än 

vad som skulle kunna anses vara den genomsnittliga vakansnivån för Stockholm CBD under 

tidsperioden, nämligen 7,6 %.  

Precis som (DTZ, 2012) skriver, kan detta förklaras av en hög efterfrågan av moderna kontorslokaler i 

attraktiva lägen.  

Kontorshyrorna under samma period presenteras nedan. Dessa hyror är hämtade från DTZ 

värderingsavdelning och presenteras endast som graf i arbetet. Noteringarna speglar de för CBD 

genomsnittliga kontorshyrorna under tidsperioden. 
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                       ii: Kontorshyror under tidsperioden 

Den genomsnittliga kontorshyran för undersökt period är cirka 3 500 kr per kvadratmeter och år. Till 

skillnad från den genomsnittliga faktiska vakansgraden är denna nivå lägre än vad den idag 

genomsnittliga hyran kan uppskattas vara. Detta indikerar om att marknaden eventuellt består av en 

lägre faktisk vakansgrad än dess naturliga vakansnivå. Precis som (Anari & Hunt, 2002) skriver, kan 

detta förklaras av att fastighetsägarna håller ett högt ”lager” av vakant lokalyta då deras 

förväntningar är att kunna hyra ut lokalerna till en högre hyra. 

För att illustrera kontorshyrornas förändring under samma period presenteras grafen nedan. Denna 

talar om när vi sett ökningar och minskningar av hyran. 

 

               iii: Förändringen av kontorshyror under perioden 

Vi kan tydligt se att marknaden tenderar att öka hyrorna oftare än minska, den genomsnittliga 

förändringen av kontorshyran är positiv och större än noll. Sedan 2010 har hyrorna endast ökat. Dock 

tenderar förändringarna att minska under hela den undersökta perioden. En möjlig förklaring till 
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detta är att med minskade faktiska vakanser sker färre matchningar mellan fastighetsägare och 

hyresgäster. Även tecknande av längre kontraktsperioder ökar friktioner på marknaden, vilket i sin 

tur leder till att färre hyreskontrakt omförhandlas till dagens eventuellt högre marknadshyror. Detta 

innebär mindre förändringar av hyrorna samt att en försämrad elasticitet på marknaden.   

För att undersöka detta närmare använder jag nu tidigare beskriven modell. Vid mitt första försök 

använder jag data som jag fått tillgång till utan laggning. Det för att undersöka mitt antagande om 

friktioner på marknaden, men även undersöka modellen som den är beskriven i den tidiga 

litteraturen.  

Innan modellen används ställs först ett hypotestest upp. Vi är intresserade av att undersöka om det 

finns ett verkligt samband mellan beroende variabeln ”förändring av hyran” och den förklarande 

variabeln ”vakansgrad”. Med de tidigare beskriva modellen i åtanke samt antagandet om att   

koefficienten bör vara negativ då en ökad vakansgrad borde leda till en minskad förändring av hyran, 

ställer vi upp hypotestestet: 

        

        

Den förklarande variabeln ”vakansgrad” har ett signifikant förklaringsvärde i modellen, dvs. med 95 % 

säkerhet uppskattar jag att vakansgraden kan förklara förändringar av kontorshyran. Vi kan således 

förkasta nollhypotesen, att   koefficienten skulle vara lika med noll, med 95 % säkerhet.  I detta fall 

har vi ett lågt R2 värde, eller med andra ord, ett lågt värde på determinationskoefficienten. 

Determinationskoefficienten anger hur stor del av variationen i y variabeln som kan förklaras av att 

de förklarande variablerna har olika värden på x variabeln. Ju större del av den totala variationen i y 

variabeln som regressionen kan förklara ju starkare är det linjära sambandet mellan x och y. Denna 

koefficient antar endast värden mellan 0 och 1 och desto närmare determinationskoefficienten 

kommer värdet 1 desto starkare linjärt samband finns det. I detta fall ser vi tydligt att vi har ett värde 

på determinationskoefficienten som är närmare 0 än 1 och detta innebär att vi har ett svagt linjärt 

samband mellan variablerna. Vi kan därför fortsätta att undersöka om vårt antagande kan stämma 

om friktioner på marknaden. Samma hypotestest ställs upp innan regressionen utförs. Det vi 

undersöker är huruvida det finns ett verkligt samband mellan beroende variabeln och den 

förklarande. 

  Koefficient Standardfel t-värde P-värde 

Modell I 
    R2 0,159 

   Standardavvikelse 243 
   Konstant 230 94 2,457 0,022 

Vakansgrad -2383 1118 -2,132 0,043 

Modell II 
    R2 0,260 

   Standardavvikelse 185 
   Konstant 237 74 3,203 0,004 

Laggad Vakansgrad -2391 859 -2,782 0,011 
        iv: Resultat av regressionsanalys från modell I och modell II. 
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Resultatet från denna regressionsanalys stämmer överens med våra antaganden. I denna modell har 

vi en bättre tolkning av den förklarande variabeln och vi kan med 95 % säkerhet förkasta att   

koefficienten skulle vara lika med noll. Den laggade vakansgraden kan sägas förklara förändringar av 

kontorshyran. Då   koefficienten antar ett negativt värde innebär det att om det sker en minskning 

av förändringen i hyran, om minskningen är sådan att förändringen blir negativ, kommer 

vakansgraden att öka. Vi kan även se att laggningen gav en högre determinationskoefficient vilket 

innebär ett tydligare linjärt samband. Även standardavvikelsen för modellen förbättrades. Från 243 

till 185. Detta innebär att de ingående värdena i modellen avviker mindre från dess medelvärde. Det 

samma gäller för standardfelen för konstanten samt den förklarande variabeln laggad vakansgrad, 

mindre värden tyder på mindre spridningar av värdena runt dess medelvärde. 

Med dessa två modeller kan vi säkerställa att vakanser kan fungera som en förklarande variabel till 

förändringar av kontorshyran. Vi kan även utifrån dessa beräkna den naturliga vakansgraden för 

perioden. Vi skattar den naturliga vakansgraden genom att använda oss av modell II. Genom att sätta 

förändringen av hyran,    , lika med noll fås den naturliga vakansgraden genom 
 

 
 . 

    
 

 
       

För den undersökta perioden kan den naturliga vakansgraden antas vara cirka 9,90 %. Denna nivå 

borde inte ses som en konstant utan endast som ett genomsnitt av den naturliga vakansgraden för 

den undersökta perioden, då denna nivå kan antas vara hög för området. Likväl som den faktiska 

vakansgraden förändras borde även den naturliga vakansgraden förändras. Vid försök att dela upp 

given data i perioder för att se huruvida denna kan förändras gavs inga signifikant förklarande svar. 

Troligtvis är detta ett resultat av få antal observationer men även få förklarande variabler. Eftersom 

att detta arbete inte syftar till att förklara hur den naturliga vakansgraden förändras, undersöks detta 

inte vidare.  

Även fast vi inte kan dra slutsatsen om att den naturliga vakansgraden är en konstant, kan vi använda 

dess genomsnittliga värde för att undersöka skillnader mellan förändringen av kontorshyror och 

faktiska vakanser över perioden. Enligt artikeln skriven av (Anari & Hunt, 2002) förklaras att, hyrorna 

ökar (minskar) då den faktiska vakansgraden är under (över) den naturliga vakansgraden, därför att 

vakanta kontorsytor är skillnaden mellan utbud och efterfrågan på kontorshyresmarknaden, avser 

teorin om naturliga vakanser förändringar i hyran till lagret av vakant kontorsyta. 
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                    v: Den faktiska vakansgraden, förändringar i hyresnoteringar under perioden samt den genomsnittligt antagna 
naturliga vakansgraden 

Grafen visar den faktiska vakansgraden, kontorshyror samt den genomsnittliga naturliga 

vakansgraden under den undersökta tidsperioden. Den vertikala axeln på vänster sida i grafen 

representerar den faktiska vakansgraden under perioden och den vertikala högra axeln representerar 

hyrorna.  

Som vi tydligt kan se, för den horisontellt konstanta axeln i grafen, som representerar den naturliga 

vakansen, att teorin om hur dessa faktorer förhåller sig till varandra, stämmer överens till viss del 

med verkligheten. Dock så borde vi kunna dra slutsatsen att den naturliga vakansgraden antagligen 

inte kan antas vara konstant för denna period då kontorshyrorna ökar även fast den faktiska 

vakansgraden är över den naturliga vakansgraden. Som (Anari & Hunt, 2002) skriver finns två 

huvudsakliga anledningar att behålla ett ”lager” av kontorhyreslokaler: för att möta icke förväntad 

efterfrågan av kontorsytor samt hyresjusteringar. Eftersom att kontorsbyggande är en tidskrävande 

process, håller fastighetsägare vakanta kontorsytor för att behålla möjligheten att reagera på 

kortsiktiga förändringar hos efterfrågan av kontorslokaler. Vakanta kontorslokaler tillåter även 

fastighetsägare att maximera förväntad avkastning på deras investeringar genom att svara mot 

vinstmöjligheter på kontorshyresmarknaden. Detta refererar de till som naturliga vakanser.  

Om den naturliga vakansgraden skulle vara en konstant för en given marknad, skulle fastighetsägarna 

alltid sträva efter att behålla precis lika mycket vakanser som den ”konstanta” naturliga 

vakansgraden för att maximera vinstmöjligheterna på marknaden, men så är inte fallet. Den naturliga 

vakansgraden borde förändras då marknaden förändras, precis hur mycket den naturliga 

vakansgraden förändras vet vi lite om och kommande arbeten borde undersöka detta närmare.  
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Modellutveckling 

Den undersökta litteraturen beskriver hur vakanser kan förklara förändringar av kontorshyror. 

Begreppet naturliga vakanser införs även. Skillnaden mellan den faktiska vakansgraden och den 

naturliga vakansgraden berättar huruvida en marknad kan anses vara i eller ur dess jämviktsläge. 

Gapet, eller skillnaden mellan dessa talar även om hur mycket marknaden avviker från sitt 

jämviktsläge. Den första beskrivna, och även det enklaste sättet att beskriva detta förhållande är 

enligt undersökt litteratur genom en enkel linjär funktion. Modellen som jag använder i detta arbete 

är en något utvecklad modell där den faktiska vakansgraden är laggad för att ta hänsyn till friktioner 

på marknaden. 

II.                 

Det som den undersökta litteraturen inte beskriver, samt inte tar hänsyn till i dess modeller, är de 

bakomliggande fastigheterna. För precis som litteraturen beskriver kantas marknaden av friktioner 

som tenderar att hindra processen att nå ett jämviktsläge. Dessa friktioner utgörs av olika 

bakomliggande faktorer som egentligen kan förklaras med ett enda ord, heterogenitet. För precis 

som (Englund, Gunnelin, Hendershott, & Söderberg, 2005) skriver, om alla hyreskontrakt skulle 

omförhandlas varje tidsperiod och det inte skulle finnas några sök eller flyttkostnader eller andra 

friktioner på marknaden, skulle det inte finnas några vakanser. Dock är den kommersiella 

fastighetsmarknaden mer komplex än så.  

Alla fastigheter är unika och heterogena och således även fastighetsmarknaden. En fastighet kan 

anses vara unik på många olika sätt till och med de bakomliggande hyresavtalen kan anses vara unika 

med olika förhandlade nivåer av hyror och olika tidsperioder. De förenklade modellerna av 

verkligheten tycks inte ta hänsyn till fastigheternas unika karaktär, här antas att den generellt mätta 

vakansgraden kan förklara förändringar av kontorshyror utan att ta hänsyn till fastigheternas 

heterogena karaktär.  

Därför vill jag undersöka möjligheten att utveckla denna modell ur ett nytt perspektiv. Iden är att 

undersöka om det är möjligt att dela in modellen utifrån, som jag benämner det, den upplevda 

kvalitén av fastigheten. För att förenkla verkligheten och utveckla tidigare skapade modeller delar jag 

endast in nivåerna i låg- respektive högkvalitativt.  

III.              
   

        
   
    

Men vad menar jag då med upplevd kvalité? Ordet i sig är relativt trubbigt då kvalité kan anses vara 

ett subjektivt begrepp. För att ha möjlighet att göra denna indelning och för att definiera begreppet 

måste jag undersöka vad som påverkar en fastighets upplevda kvalité. Eftersom alla fastigheter är 

unika är syftet att undersöka om någon av dessa unika egenskaper kan förklara en fastighets 

upplevda kvalitet samt även generalisera och dela in fastigheterna beroende av dessa i de två 

förklarande grupperna.  
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Intervjuundersökning 

Jag har valt att undersöka vad som påverkar en fastighets upplevda kvalitet genom intervjuer med 

ansvariga uthyrare och fastighetsägare som har varit, och är verksamma på marknaden i mitt 

avgränsade område. Då fastigheter är en heterogen produkt, kan dessa variabler anses vara 

subjektiva för de intressenter som är aktiva på marknaden. Därför har jag valt att undersöka om det 

kan tyckas finnas någon variabel, eller några variabler som dessa kan enas om är av stor betydelse 

huruvida fastigheten kan anses vara av hög eller låg kvalitet.  

Mitt avgränsade område består av drygt 200 kommersiella fastigheter och cirka 1,9 miljoner 

kommersiella kvadratmeter. Eftersom undersökningen inte kan hantera all denna information har jag 

behandlat detta på följande sätt. Först samlades alla relevanta fastigheter in i en tabell i Excel. 

Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av 10 fastigheter med hjälp av Excels slumpgenerator. Dessa 

fastigheter presenteras i en lista nedan. 

 

Fastighetsbeteckning  Adress 

Kvasten 6 Mäster Samuelsgatan 6 - 8, Biblioteksgatan 5 

Hästhuvudet 13 Sveavägen 21-23, Kungsgatan 42, Olofsgatan 

Grävlingen 12 Regeringsgatan 57-61, Malmskillnadsgatan 42-44, Mäster Samuelsgatan 28-36, Jakobsbergsgatan 21-33 

Beridarebanan 11 Sergelgatan 8-14, Sveavägen 5-11, Mäster Samuelsgatan 42 

Blekholmen 4 Blekholmsgatan, Kungsbron, Västra Järnvägsgatan 

Orgelpipan 7 Klarabergsgatan 56-64, Vasagatan, Mästersamuelsgatan, Klara Norra Kyrkogata 

Stuten 12 Kungsgatan 25-27, Regeringsgatan 67-69, Oxtorgsgatan 2-4 

Svalan 9 Vattugatan, Klara Södra Kyrkogata, Klara Östra Kyrkogata 

Hägern Mindre 7 Drottninggatan, Brunkebergsgatan   

Styrpinnen 15 Kungsträdgårdsgatan 16 

vi: Förteckning över slumpmässigt utvalda fastigheter 

 

 
vii: Spridningen av slumpmässigt utvalda fastigheter i Stockholm CBD 
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Därefter inhämtades information från ansvariga fastighetschefer för respektive fastighet. Då en 

fastighet består av många olika variabler och på grund av det faktum att en fastighet är en heterogen 

produkt har jag endast valt att undersöka ett fåtal variabler. Valet av vilka variabler som skulle 

undersökas gjordes under en diskussion med min handledare samt med Head of Research på DTZ. De 

undersökta variablerna presenteras i en lista nedan. 

 

Beroende variabel 

Kvalité 

Oberoende variabler 

Fastighetsägare 

Fastighetens adress 

Fastighetens ålder 

Fastighetens totala yta (kvm) 

Andelen kontorsyta  

Garage 

Hiss 

Antal våningar 

Rumshöjd 

Fönstersättning 

Rumskylning 

Stommen (flexibilitet) 

Fastighetens form  
       viii: Beroende och undersökta förklarande variabler 

 

Som beskrivet är syftet att undersöka om några av dessa variabler kan förklara den beroende 

variabel kvalité. Därför skall denna tabell endast ses som en sammanställning av möjliga förklarande 

variabler.  

Valet av intervjurespondenter gjordes i samarbete med handledare på DTZ. Målet var att intervjua 

flertalet uthyrare eller fastighetschefer med lång erfarenhet av kommersiella kontorslokaler i 

Stockholm CBD. Men även att möta en person från varje företag som är verksamma på denna 

marknad. Utifrån dessa mål sammanställde vi en lista över lämpliga personer att kontakta. Detta 

resulterade i intervjuer med 14 personer från företag som är verksamma på denna marknad.  

Vid intervjutillfället presenterades den inhämtade informationen för respektive fastighet tillsammans 

med fasadbild, karta och ritning på ett representativt kontorsplan i fastigheten. Respondenten bads 

först att välja om presenterad fastighet var av hög- eller låg kvalitet. Därefter bads denna att för varje 

variabel beskriva, på en skala mellan 0 och 3 där 0 respresenterar ingenting och 3 mycket, hur varje 

variabel påverkade det tidigare valet av kvalité.  

Undersökningen resulterade i 42 lågkvalitativa svar och 98 högkvalitativa svar. Detta ger oss 30 % 

lågkvalitativt och 70 % högkvalitativt. Resultatet presenteras i tabellform nedan 
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Kvalité Svar Procent 

0 42 30 % 

1 98 70 % 

Totalt 140 100 % 
                                                                   ix: Svarsfrekvens från undersökning 

 

I denna undersökning är den beroende variabeln, kvalité, kvalitativ och binär (fastigheten är av hög 

eller låg kvalitet, noll eller ett) och avsikten är att skatta om de oberoende variablerna påverkar 

sannolikheten för att fastigheten är av hög kvalitet.  Eftersom beroende variabeln är binär och 

kvalitativ borde vi i detta fall använda en logistisk regressionsmodell för denna undersökning.  

Den logistiska regressionsmodellen skiljer sig från vanlig linjär regression då den, inte har några krav 

på att den oberoende och beroende variablerna har ett linjärt samband samt att den inte har ett krav 

på en normalfördelning. Logistisk regression skiljer sig även då beroende variabeln utgörs av ett odds, 

sannolikheten för att ett utfall dividerat med dess motsats.  

Den logistiska regressionsmodellen skulle i detta fall vara perfekt förutom att undersökningen skapar 

ett problem med användandet av denna modell. Då respondenten först frågats huruvida denna anser 

att fastigheten är en hög- eller lågkvalitativ fastighet, för att därefter besvara hur varje variabel, på 

en skala mellan 0 till 3, påverkade det tidigare svaren blir de lågkvalitativa fastigheternas svar en 

negativ skala. En förutsättning för att använda den logistiska regressionsmodellen är att 

observationer för de förklarande variablerna är positiva. Ett försök att använda den logistiska 

modellen innebär att vi får ett problem med rundgång i modellen, med andra ord, vi säger precis det 

vi vill säga att en lågkvalitativ fastighet endast består av negativa svar förutom där respondenten 

svarat 0, att den oberoende variabeln inte påverkar alls. Då vi är intresserade av att undersöka om 

någon av dessa variabler kan förklara om en fastighet är av hög- eller låg- kvalité används istället 

vanlig linjär regression tillsammans med en korrelationsanalys.  

Inhämtad data från intervjuerna presenteras som en bilaga till arbetet. Jag har intervjuat 14 personer 

och samtliga har svarat på alla ställda frågor, detta gav undersökningen 140 oberoende 

observationer att undersöka. 

I ett första steg görs en korrelationsanalys. Detta föra att undersöka korrelationen mellan variablerna 

vilket talar om för oss vilka av variablerna som är högt korrelerade med vår beroende variabel kvalité.  
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x: Korrelations tabell 

 

 

 

 

 

  Kvalité Fastighetsägare Adress Ålder 
Total 
yta Kontorsyta Garage Hiss Våningar Rumshöjd Fönstersättning Rumskylning 

Stomme 
(flexibilitet) 

Fastighetens 
form 

Kvalité 1 
             Fastighetsägare 0,755 1 

            Adress 0,871 0,692 1 
           Ålder 0,780 0,578 0,628 1 

          Total yta 0,666 0,502 0,510 0,683 1 
         Kontorsyta 0,709 0,474 0,573 0,680 0,813 1 

        Garage 0,665 0,468 0,604 0,587 0,514 0,551 1 
       Hiss 0,776 0,602 0,681 0,597 0,561 0,658 0,749 1 

      Våningar 0,688 0,545 0,582 0,645 0,648 0,646 0,653 0,662 1 
     Rumshöjd 0,758 0,546 0,686 0,671 0,511 0,540 0,580 0,655 0,558 1 

    Fönstersättning 0,815 0,598 0,737 0,691 0,598 0,648 0,693 0,797 0,674 0,755 1 
   Rumskylning 0,764 0,624 0,691 0,595 0,550 0,662 0,730 0,903 0,626 0,684 0,780 1 

  Stomme  0,819 0,605 0,723 0,685 0,623 0,638 0,777 0,782 0,669 0,660 0,825 0,769 1 
 Fastighetens form 0,818 0,592 0,750 0,666 0,648 0,635 0,670 0,690 0,692 0,646 0,766 0,638 0,828 1 
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Korrelationsanalysen utförs för att mäta graden av association mellan variablerna. 

Förklaringsvariablerna, de oberoende variablerna, bör vara högt korrelerade med beroende variabeln 

och samtidigt lågt korrelerade med de övriga i modellen ingående förklaringsvariabler. Om en 

förklaringsvariabel är högt korrelerad med beroende variabeln är det ett tecken på att den har ett 

högt förklaringsvärde i modellen, och att den är lågt korrelerad med de övriga förklaringsvariablerna 

är ett tecken på att den tillför en annan variationsfaktor.  

 En snabb överblick av tabellen säger oss att alla förklaringsvariabler är högt korrelerade med 

beroende variabel men samtidigt högt korrelerade med varandra.  Den variabeln som är högst 

korrelerad med kvalité är, adress,             . Variabeln är även relativt högt korrelerade med 

övriga variabler i tabellen men dock inte högre korrelerad än korrelationen mellan adress och kvalité. 

Därför kommer denna antagligen att adderas till modellen.  

Den näst högst korrelerade förklaringsvariabeln är, stommen,             .  Även denna är relativt 

högt korrelerad med de övriga variablerna men alldra högst korrelerad med fastighetens form, 

              . Den är även högre korrelerad med fönstersättningen än vad den är korrelerad med 

kvalitén,                 Även fastighetens form har en hög korrelationsfaktor med kvalitet, 

             och självklart samma korrelation med stommen som stommen har med fastighetens 

form. Det samma gäller för fönstersättningen, den har en korrelation             . Om vi endast 

skulle förlita oss på analysen skulle endast stommen användas i modellen då införandet av alla dessa 

tre variabler inte tillför en ytterligare variationsfaktor. Vi avvaktar dock med detta beslut till dess att 

regressionen kan analyseras för att verkligen avgöra vilken av dessa variabler som skall användas. 

Dock kan vi anta att det endast kommer vara en av dessa som adderas. 

Vidare kan vi se en hög korrelation i fastighetens ålder,              vilket borde innebära att även 

denna skall adderas. Den sämst förklarande variabeln är garage,            , även fast denna är 

lägst korrelerad kan den beroende variabeln kan den anses tillföra en viss variation till modellen då 

den är lägre korrelerad med de övriga variablerna. Därför väljer vi inte att utesluta denna ännu men 

antar att denna inte kommer att tas med. 

Vad gäller fastighetsägare kan vi se en hög korrelation mellan denna och kvalité,            . 

Fastighetsägare är även lägre korrelerad med de övriga variablerna vilket innebär att denna borde 

tillhöra modellen. Dock kan vi diskutera detta vidare. Det finns en risk att de intervjuade tolkar 

påståendet som ett betyg på fastighetsägarna och istället för att svara huruvida fastighetsägaren 

påverkar det tidigare valet av kvalitet av fastigheten, ser skalan som ett betyg av de olika 

fastighetsägarna och då svarar i favör till sin arbetsgivare. Vi avvaktar därför med att utesluta denna 

variabel.  

Variabeln hiss är högt korrelerad med kvalitet,            . Dock är denna högre korrelerad med 

rumskylning och stommen och bör därför inte adderas. Rumskylningen i sin tur har även en hög 

korrelation med kvalitet,             . Dock inte lika högt korrelerad som övriga variabler. Vad det 

gäller rumshöjden har den en korrelation med kvalitet om            . Den är inte högre 

korrelerad med övriga variabler och borde tas med i modellen.  

Totalytan och kontorsytan kan man gissa sig till är högt korrelerade med varandra,             . 

Vilket innebär att båda variablerna inte bör tas med i modellen tillsammans. Den högst korrelerade 
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variabeln med kvalitet är kontorsytan,            . Vilket innebär att denna borde tas med i 

modellen om den klarar signifikanstestet.  

Sist har vi antalet våningar. Denna har en korrelation om            . Den är inte högre korrelerad 

med någon av de övriga variablerna men frågan är om den är signifikant.  

Ett annat sätt att testa för multikollinearitet, korrelation mellan variablerna, är att använda varians 

inflationsfaktorn (VIF). 

 

Variabel VIF 

Rumskylning 7,03 

Hiss 6,79 

Stomme 5,89 

Fönstersättning 5,03 

Fastighetens form 4,59 

Kontorsyta 4,03 

Totalyta 3,68 

Adress 3,52 

Garage 3,21 

Ålder 3,04 

Rumshöjd 2,89 

Våningar 2,69 

Fastighetsägare 2,35 
              xi: VIF tabell 

Testet ger ett index som mäter hur mycket variansen för de skattade parametrarna ökas på grund av 

korrelationen mellan variablerna.  

    
 

    
  

Den använda modellen för detta presenteras ovan där   
  är   -värdet för varje variabel som 

används i regressionen. VIF värdet 1 innebär att det inte finns någon korrelation mellan den 

undersökta variabeln och de övriga, ett VIF värde > 5 indikerar att det finns viss korrelation 

och alla VIF värden > 10 innebär att det finns ett starkt problem av multikollinearitet mellan 

den skattade parametern och de övriga och bör därför inte inkluderas. 

Jag använder mig av STATA för att skatta VIF värdena. Som vi tydligt kan se finns ingen 

variabel som överstigen VIF värdet 10. Vi har även inget värde som är 1 eller mindre. Detta 

indikerar att vår korrelationsanalys stämmer överens med vad VIF testet indikerar. Dock så 

har vi några VIF värden >5, dessa kan innebära ett problem med multikollinearitet men jag 

avvaktar med att förkasta dessa tills vi har undersökt dessa vidare. 



 

30 
 

Resultat 

Intervjuanalys 

Jag kommer nu att undersöka de förklarande variablerna vidare. Jag använder mig av en enkel linjär 

regression för att förstå vilka variabler som statistiskt kan förklara variabeln kvalité.  

II.                                 

Innan vi går vidare och låter STATA utföra en stegvis regression med regler för vilka förklarande 

variabler som adderas till modellen måste vi först ställa upp en hypotesprövning. Jag antar i detta fall 

att alla variabler kommer påverka utfallet positivt och ställer därför upp hypotesen på detta sätt.  

         

         

Vi kan nu testa vår modell genom STATA. Modellen ställs upp med regler som skall uppfyllas för att 

den förklarande variabeln skall adderas till modellen. Först måste de förklarande variablerna vara 

signifikanta på en 95 % nivå för att adderas sen måste de även uppfylla en 90 % nivå som de 

förklarande variablerna måste misslyckas med att uppnå för att tas bort från modellen. 

Regression Statistik 
   R2 0,91 
   Justerat R2 0,9 
   Standardavvikelse 0,145 
     Koefficient Standardfel t-värde P-värde 

Konstant 0,415 0,019 21,631 0,000 

Adress 0,073 0,011 6,89 0,000 

Ålder 0,048 0,012 3,945 0,000 

Hiss 0,034 0,013 2,523 0,013 

Fastighetsägare 0,066 0,015 4,329 0,000 

Fastighetens form 0,039 0,012 3,268 0,001 

Kontorsyta 0,037 0,015 2,425 0,017 

Rumshöjd 0,026 0,011 2,345 0,021 
         xii: Stegvis linjär regression av alla undersökta variabler 

Modellens determinationskoefficient, eller R2 är väldigt hög.  Som nämnts tidigare anger 

determinationskoefficienten hur stor del av variationen i y variabeln som kan förklaras av att de 

förklarande variablerna har olika värden på x variabeln. Ju större del av den totala variationen i y 

variabeln som regressionen kan förklara ju starkare är det linjära sambandet mellan x och y. Denna 

koefficient antar endast värden mellan 0 och 1, desto närmare 1 desto starkare linjärt samband. Det 

justerade värdet däremot tar även hänsyn till att determinationskoefficienten tenderar att stiga även 

när man lägger in flera variabler i analysen som inte har någon förklaringskraft, denna justerar värdet 

nedåt. Med andra ord är detta ett försiktigare mått på det linjära sambandet och kan med fördel 

användas för att bestämma om förklaringsvariablerna skall ingå eller inte. För denna modell kan vi se 

att vi har ett R2 värde på 0,91 och ett justerat R2 på 0,90. Detta innebär att vi har nästintill ett 

perfekt linjärt samband. Dock stämmer detta inte i det här fallet då vi är medvetna om att beroende 
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variabeln är binär och kvalitativ vilket inte kan förklaras av en linjär modell. Då syftet med 

regressionen endast är att förstå vilka av variablerna som kan förklara kvalitén och inte det exakta 

värdet på koefficienten kan vi använda linjär regression ändå. 

Vidare kan vi se vilka variabler som STATA väljer att ta med i modellen och inte. Variablerna totalyta, 

garage, våningar, fönstersättning, rumskylning samt stommen är variabler som STATA väljer att ta 

bort. Detta stämmer bra överens med vad vi kunde undersöka i korrelationsanalysen. Till att börja 

med är den bäst korrelerade variabeln även den som förklarar kvalitén bäst. Förutom konstaten så 

har den högst t-värde av alla variabler.  T-värdet testar signifikansen hos den skattade parametern 

och risken att vi accepterar en hypotes som är felaktig. En 5 % risk motsvarar ett t-värde på 1.96, allt 

större än det motsvarar en lägre risk att acceptera en felaktig hypotes. Dock skall man inte anta att 

ett högt t-värde bevisar att vi funnit den sanna förklarande variabeln utan detta innebär endast att vi 

kan acceptera en låg risknivå. Då t-värdet även beror av standardavvikelsen, eller standardfelet, kan 

ett högt t-värde innebära ett litet standarfel. Med ett litet standardfel får vi ett litet 

konfidensintervall vilket leder till högre säkerhet vid tillämpningen av modellen. Men ett högt t-värde 

förutsätter inte en låg standardavvikelse utan det finns en risk att vi kan ha ett högt standardfel med 

ett högt t-värde. Detta kan innebära att variabeln bidrar med högre osäkerhet i prognosen än vad 

man uppfattar.  

Vad gäller variabeln adress har vi ett högt t-värde, vilket innebär att vi skulle kunna acceptera en 

lägre risknivå än fem procent för att ta med variabel i modellen. Samtidigt har vi ett lågt standardfel 

som ger ett litet konfidensintervall. Detta innebär att vi med hög säkerhet kan använda variabeln i 

modellen. Går vi även tillbaka till korrelationsanalysen ser vi att variabeln inte är högre korrelerad 

med någon av de övriga variablerna samt att ingen av de övriga korrelationerna innefattar högre 

korrelation än             vilket kan tyda på problem med multikollinearitet, dvs. korrelation 

mellan de oberoende variablerna. Därför förkastar vi nollhypotesen för denna variabel med 

95 % sannolikhet. Vi kan även konstatera att hypotesen stämmer överens med utfallet, att 

koefficienten är större än noll. Även kan vi konstatera att variabeln adress har den största 

koefficienten för adress av alla variabler. Detta innebär att med en enhets ökning av adress 

ökar den upplevda kvalitén med 0,073 vilket innebär att den har störst inverkan på den 

upplevda kvalitén. Dock så skall jag nämna att det inte är det exakta värdet på koefficienten 

som avgör hur variabeln påverkar den upplevda kvalitén. Det enda vi kan säga är att med en 

förbättrad adress ökar den upplevda kvalitén av fastigheten.   

Då jag lät STATA göra en stegvis regression av modellen har endast de signifikanta variablerna tagits 

med, men även så har de lagts i den ordningen med bäst förklarande variabler först. Med det sagt är 

den näst bäst förklarande variabeln byggnadens ålder. Även här har vi ett högt t-värde tillsammans 

med ett lågt standardfel. Variabeln är lider heller inte av korrelationsproblem, därför bör denna 

behållas i modellen.  

Nästa variabel är hiss, för denna variabel kan vi på samma sätt förkasta nollhypotesen för, att 

koefficienten skulle vara lika med noll med 95 % sannolikhet. Men vad säger korrelationsanalysen? 

Den var högt korrelerad med kvalitén men ännu högre korrelerad med stommen och rumskylningen. 

Korrelationen med rumskylningen innebär även en korrelation större än 0,8 vilket innebär att vi 

troligtvis har funnit ett problem med multikollinearitet. Vi förkastar därför variabeln från modellen.  
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Vidare undersöker vi variabeln fastighetsägare. Även denna är signifikant förklarad med 95 % 

säkerhet. Även tycks vi inte uppleva problem med multikollinearitet då variabeln är högt korrelerad 

med beroende variabeln men mindre korrelerad med de övriga, dessa är även lägre korrelerade än 

0,8. Dock har vi diskuterat frågeställningen och ifrågasatt respondenternas objektivitet i detta fall. Då 

risken finns att respondenten svarat i favör för deras egna fastigheter samtidigt som de kan ha svarat 

negativt till dess konkurrenter väljer vi att in ta med variabeln i modellen men dock påstå att det 

vekar som att fastighetsägaren har en viss betydelse för kvalitén av fastigheten. Koefficienten i detta 

fall är positiv med 0,066 vilket innebär att med ett positivt steg av fastighetsägaren ökar kvalitén av 

fastigheten med 0,066 gånger. Detta skall inte ses ett exakt mått utan snarare bara ett påstående att 

uppfattningen om fastighetsägaren har betydelse för hur kvalitén av fastigheten upplevs.   

Vad det gäller fastighetens form har även denna högt t-värde och en låg standardavvikelse. Innan vi 

förkastar nollhypotesen för denna variabel tittar vi tillbaka på korrelationsanalysen för denna 

variabel. Vi kan se att variabeln är högre korrelerad med stommen än vad den är med kvalitén. Dock 

så har STATA redan förkastat stommen på grund av en icke signifikant variabel. Därför bör vi förkasta 

nollhypotesen på en 5 % risknivå. Variabelns koefficient är 0,039. Detta innebär precis som vår 

hypotes antog, att med en enhets ökning av fastighetens form blir den upplevda kvalitén av 

fastigheten 0,039 bättre.  Precis som för variabeln fastighetsägare skall detta inte ses som annat än 

ett påstående. Det är inte det exakta värdet av förändringen som avgör hur variabeln påverkar 

kvalitén, det är endast påståendet att fastighetens form har betydelse för den upplevde kvalitén av 

fastigheten som är betydande i detta fall.  

Även kontorsytan vekar vara en signifikant variabel. Enligt korrelationsanalysen är den högst 

korrelerad med totalytan, vilket känns naturligt. Dock så är totalytan redan förkastad med hjälp av 

STATA. Vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen att koefficienten kontorsyta skulle vara lika 

med noll med 95 % sannolikhet. Precis som för de övriga förklarande variablerna avgör inte 

koefficienten hur variabeln påverkar kvalitén, vi kan endast säga att med en ökad andel kontorsyta i 

fastigheten ökar en kommersiell fastighets upplevda kvalitet.  

Vidare analyserar vi variabeln rumshöjd. Denna har, precis som de övriga variablerna, högt t-värde 

samt en låg standardavvikelse. Vad säger då korrelationen? En hög korrelation med beroende 

variabeln och en låg korrelation med övriga variabler. Detta innebär att vi förkastar nollhypotesen 

med 95 % sannolikhet. Även hypotesen stämmer överens med utfallet, koefficienten är större än noll. 

Detta innebär att med en enhets ökning i rumshöjden ökar kvalitén av fastigheten med 0,026. Precis 

som för de andra variablerna gäller att vi endast kan säga att variabeln rumshöjd påverkar den 

upplevda kvalitén av fastigheten.  

Vi har nu förkastat totalyta, garage, våningar, fönstersättning, rumskylning, stommen, hiss samt 

variabeln fastighetsägare. Det innebär att vi kan använda följande variabler i vår anpassade modell, 

adress, ålder, fastighetens form, andelen kontorsyta samt rumshöjden. För att analysera vad som 

händer med modellen när vi förkastar dessa variabler kör vi en regression igen, fast denna gång 

endast med de variabler som vi har bekräftat skall användas.  
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Regression Statistik 
   R2 0,885 
   Justerat R2 0,881 
   Standardavvikelse 0,159 
     Koefficient Standardfel t-värde P-värde 

Konstant 0,478 0,016 29,192 0,000 

Adress 0,096 0,011 9,042 0,000 

Ålder 0,057 0,013 4,297 0,000 

Fastighetens form 0,049 0,013 3,768 0,000 

Kontorsyta 0,048 0,016 3,071 0,003 

Rumshöjd 0,034 0,012 2,88 0,005 
         xiii: Stegvis linjär regression av signifikant förklarande variabler 

 

De förklarande variablerna förändras till viss del när man kör den nya modellen. Dock så förhåller de 

sig på samma sätt till varandra som förut, med adress som den mest påverkande variabeln på den 

upplevda kvalitén. Vad gäller R2 värde kan vi nu se en aning sämre linjärt samband i modellen. Men 

som vi har beskrivit, då beroende variabeln är binär är detta inte ett linjärt samband och således kan 

vi inte skatta modellen med en linjär funktion. Dock kan vi säga att de förklarande variablerna som 

använts i den senaste modellen tycks vara de som statistisk sett påverkar den upplevda kvalitén av 

en fastighet i det avgränsade området.  

Vi kan även dra slutsatsen om att adressen verkar vara den variabel som har störst inverkan på den 

upplevda kvalitén. Därför kommer jag nu att förenkla modellen ytterligare för att testa arbetes 

frågeställning. Jag kommer göra ett försök att använda adressen för att dela in vakanser inom det 

avgränsade området och under den undersökta tidsperioden för att testa huruvida någon av dessa 

kan förklara förändringar av kontorshyror.   
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Medelvärde av rumshöjd 

Intervjustatistik 

För att ge en bild av hur intervjurespondenterna ”betygsatt” de undersökta fastigheterna presenterar 

jag statistik för de skattade förklarande variablerna från intervjutillfällena. Den positiva skalan 

respresenterar de högkvalitativa svaren och den negativa skalan visar de lågkvalitativa svaren. Alla 

svar presenteras som medelvärde för de respektive fastigheterna. Graferna visas nedan. 
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Hypotesprövning 

Som vi har kunnat konstatera beror den upplevda kvalitén av en fastighet delvis av de undersökta 

variablerna. Bland dessa hade adressen störst påverkan på den upplevda kvalitén . Därför väljer jag 

att undersöka denna vidare genom arbetets hypotes.  

Högkvalitativa vakanser påverkar förändringen av kontorshyror negativt medan lågkvalitativa 

vakanser inte påverkar förändringarna alls. 

För att göra denna indelning av vakanser använder jag DTZ indelning av områden i Stockholm CBD för 

kommersiella fastigheter.  

xiv: Karta över Datscha och DTZ indelning av områden i CBD 

Dessa områden delas in enligt AA, A samt B områden. Områdena som tillhör gruppen AA anses ligga i 

ett bättre läge än de som tillhör grupperna A samt B. De områden som har fastigheter som tillhör 

Stockholm CBD området presenteras i listan nedanför. 
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Område Kvalité 

  AA Centralen 

Hög AA Gyllene Triangeln 

AA Regeringsgatan 

    

  A Nedre Östermalm 

Låg 
A Humlegårdsgatan 

A Klara 

B Övriga Vasastan 

    
               xv: Indelning av hög- respektive lågkvalitativa områden 

 

Då avsikten nu är att undersöka hur vakanser i olika lägen påverkar förändringar av kontorshyror 

kommer vi att utveckla den tidigare antagna modellen. 

III.              
   

        
   
    

     
   

 representerar nu fastigheter som befinner sig i de områden som utgör ett AA- läge och 

     
   

 respresenterar fastigheter som befinner sig i de områden som utgör antingen ett A- läge 

eller ett B- läge. För att möjliggöra en undersökning krävs tvärsnittsdata under samma period som 

undersökts tidigare men mycket mer specifik. Jag behöver nu tillgång till antalet uthyrda 

kvadratmeter för varje år från år 2000 fram tills kvartal 4 år 2012 samt tillång till antalet vakanta 

kvadratmeter för varje år under samma period. 

Precis som nämnts tidigare utgör Stockholm CBD cirka 1,9 miljoner kvadratmeter kommersiella 

lokalytor. Det innebär att det inte är praktiskt möjligt att få tillgång till ett sådant finjusterat dataset 

med all den information som krävs. Men då jag skriver mitt arbete för både KTH och för DTZ finns 

ändå en viss möjlighet. 

DTZ etablerades i Sverige 1995 där grunden utgjordes av företagen Swede Property och 

VärderingsHuset, dessa två företag har varit verksamma på marknad sedan början av 1980-talet. Det 

innebär att DTZ har en väl utvecklad databas med representativa värderingar varje år från de år då 

tidigare företagen startades.  

Tillsammans med DTZ värderingsavdelning har jag fått tillgång till tvärsnittsdata som utgör en 

representativ del av Stockholm CBD sedan början av år 2000. Med anledning av att informationen är 

konfidentiell har jag inte möjlighet att presentera denna i arbetet annat än i resultatform.  

Informationen som jag har fått tillgång till utgör nu en representativ del av området, varje år, sedan 

början av år 2000. Det första jag gör är att sammansälla detta i en databas som möjliggör 

undersökningen. Därefter delar jag in varje fastighet i de undersökta områdena. För varje område 

skapar jag nu en dummy variabel för att observera varje tecknat avtal och vakans för varje år som 

tillhör respektive område. Därefter, med hjälp av dessa och tillsammans med indelningen av hög och 



 

37 
 

lågkvalitativt område skapar jag nu fyra nya dummyvariabel som avgör om det tecknade avtalet eller 

vakansen tillhör det hög- eller lågkvalitativa området samt om lokalen är vakant eller inte. Nu kan jag 

sammanställa den totala uthyrda ytan varje år som är av hög eller lågkvalitet samt desamma för de 

vakanta ytorna.  

För att nu skapa två vakansserier, en med högkvalitativ yta samt en med lågkvalitativ yta görs detta 

genom att ta den totala vakanta ytan varje år och dela med den totala uthyrda ytan. Då 

tvärsnittsdata inte utgör alla uthyrda och vakanta ytor i CBD varje år används endast informationen 

från databasen, med andra ord är dessa serier endast representativa vakansserier för perioden och 

inte faktiska, vi skall dock undersöka huruvida de stämmer överens med verkligen eller inte. 

 

xvi: Hög- och lågkvalitativa vakanser under perioden 

Vi kan tydligt se i grafen hur de högkvalitativa vakanserna har förändrats från de lågkvalitativa. Det 

tycks vara så att marknaden sen 2008 består av mer högkvalitativa vakanser än lågkvalitativa. Vi ser 

även att de båda kvalitéerna följer varandra väldigt bra, vilken ger en indikation på att informationen 

kan anses vara representativ för de båda områdena. Även tycks denna graf ha samma form som den 

för de faktiska vakanserna under samma period. 

Det ger en klar bild av att databasen kan anses vara representativ för de faktiska vakanserna över 

perioden. 
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Vidare kan jag nu undersöka hur denna indelning av vakanser påverkar förändringar av kontorshyror. 

För att undersökningen inte skall skilja sig från tidigare analys där vi säkerställde att vakanser kan 

förklara förändringar i hyra, använder jag samma förändringar av kontorshyror som tidigare.  

Innan vi använder modellen ställer vi upp ett hypotestest. Med anledning av arbetets hypotes samt 

tidigare analys, tror jag att högkvalitativa vakanser kommer påverka förändringar i hyresnoteringar 

negativ medan lågkvalitativa vakanser inte kommer att påverka alls eller negativt.  

 

         

         

 

  Koefficient Standardfel t-värde P-värde 

     R2 0,365 
   Justerat R2 0,224 
   Standardavvikelse 219 
   Konstant 352 132 2,66 0,026 

Högkvalitativ Laggad -2046 1770 -1,16 0,277 

Lågkvalitativ Laggad -309 1425 -0,22 0,833 

     R2 0,362 
   Justerat R2 0,298 
   Standardavvikelse 209 
   Konstant 355 125 2,84 0,017 

Högkvalitativ Laggad -2356 990 -2,38 0,039 

     R2 0,271 
   Justerat R2 0,198 

   Standardavvikelse 223 
   Konstant 259 107 2,43 0,036 

Lågkvalitativ Laggad -1642 852 -1,93 0,083 
       xvii: Regressionsanalys med laggade hög- och lågkvalitativa vakanser 
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Den översta regressionen gav inte några signifikant förklarande variabler. Vi har för låga t-värden och 

för höga standardfel för att kunna förkasta nollhypotesen, att koefficienterna kan vara noll. Dock kan 

vi se en tendens i P-värdet samt koefficienterna. P-värdet för högkvalitativa vakanser är avsevärt 

mycket lägre än P-värdet för lågkvalitativa. Även så har högkvalitativa vakanser en avsevärt mycket 

lägre koefficient än vad lågkvalitativa. Detta innebär att vår hypotes kanske stämmer överens med 

modellen. Jag fortsätter därför att testa om högkvalitativa vakanser kan förklara förändringarna självt. 

Jag antar samma hypotestest och kör modellen.  

Regressionen gav nu ett signifikant utfall. Vi kan nu förkasta nollhypotesen, att koefficienten kan vara 

noll, med 95 % sannolikhet. Determinationskoefficienten för modellen säger att ungefär 36,2 % av 

variationen i y kan förklaras av variationen i x, det innebär ett ganska bra linjärt samband mellan x 

och y. För att se om de lågkvalitativa vakanserna ensamt kan förklara förändringarna gör vi 

detsamma för denna variabel. Vi antar nu samma hypotestest som för de högkvalitativa vakanserna.  

Denna regression innebär att vi kan förkasta nollhypotesen med 90 % sannolikhet, att koefficienten 

kommer att vara lika med noll. Determinationskoefficienten säger att 27,1 % av variationen i y kan 

förklaras av variationen i x. Det innebär ett svagt linjärt samband mellan variablerna. 

Jag testar även modellen utan att använda laggade vakanser för att se om detta kan göra någon 

skillnad för förklaringsgraden, vilket det inte gjorde för de faktiska vakanserna.  

 

  Koefficient Standardfel t-värde P-värde 

     R2 0,53 
   Justerat R2 0,44 
   Standardavvikelse 186 
   Konstant 429 107 4,00 0,003 

Högkvalitativ -3059 1497 -2,04 0,068 

Lågkvalitativ 132 1209 0,11 0,915 

     R2 0,53 
   Justerat R2 0,49 
   Standardavvikelse 178 
   Konstant 428 102 4,21 0,001 

Högkvalitativ -2926 828 -3,53 0,005 

     R2 0,34 
   Justerat R2 0,28 

   Standardavvikelse 211 
   Konstant 296 97 3,06 0,011 

Lågkvalitativ -1881 796 -2,36 0,038 
          xviii: Regressionsanalys med hög- och lågkvalitativa vakanser 
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Utan laggade vakanser får vi nu en förklarande variabel i vår modell med båda de skattade 

parametrarna. Med 90 % sannolikhet kan vi förkasta att koefficienten skulle vara lika med noll för de 

högkvalitativa vakanserna. Vi kan även se en klar förbättring hos determinationskoefficienten, 53,2 % 

av variationen i y kan nu förklaras av variationer i x, vilket är en klar förbättring mot 36,5 %. Även 

standardfelen för de högkvalitativa vakanserna har blivit bättre, från 1770 till 1497, vilket kan ses 

som en klar förbättring. Dock har vi för de lågkvalitativa vakanserna fått en försämring. Koefficienten 

har blivit positiv, vilket innebär att om de lågkvalitativa vakanserna ökar, ökar även förändringen av 

kontorshyrorna positivt, vilket inte stämmer. Vi kan därför inte förklara förändringar i noteringar med 

hjälp av de lågkvalitativa vakanserna. Vi bör därför testa en modell för endast de högkvalitativa 

vakanserna utan laggning. 

På samma sätt som vi kunde förkasta nollhypotesen för de laggade högkvalitativa vakanserna kan vi 

även för den andra regressionen förkasta nollhypotesen med 95 % sannolikhet. Vi ser även en klar 

förbättring av determinationskoefficienten, från 27,1 % till 53,1 %. Det samma gäller för standarfelet 

för koefficienten, från 990 till 828 och även för standardavvikelsen, från 209 till 178. Med andra ord 

så förklarar icke laggade högkvalitativa vakanser förändringar i hyresnoteringar bättre än vad de 

laggade gör.  

Vi testar även de icke laggade lågkvalitativa vakanserna.  

Vi kan se att lågkvalitativa icke laggade vakanser förklarar förändringarna av hyrorna. Vi förkastar 

nollhypotesen med 95 % sannolikhet att koefficienten är lika med noll. I denna modell förklaras 

förändringar i y variabeln av förändringar i x variabeln med 33,7 %. Detta är inte lika högt som för de 

högkvalitativa men ändå starkare än vad som kunde förklaras av de laggade lågkvalitativa vakanserna.  

Det tycks således vara så att de icke laggade högkvalitativa vakanserna förklarar förändringarna av 

kontorshyror bättre än de laggade. Men enligt den tidigare modellen antogs motsatsen. Detta kan 

bero på att den generellt mätta vakansgraden, som utgör grunden för det tidigare antagandet, består 

av de båda kvalitéerna av beståndet och således påverkas negativt av de lågkvalitativa vakansernas 

mycket sämre förmåga att förklara förändringarna. Således kan detta vara ett bevis på att de 

högkvalitativa vakanserna ger en snabbare effekt på förändringar av kontorshyror och därför inte 

skall laggas.  
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Diskussion och slutsats 
Utifrån intervjuer på marknaden har jag kunnat visa att en fastighets upplevda kvalitet beror av fem 

olika förklarande variabler. Av dessa fem variabler visade det sig att den upplevda kvalitén beror 

mest av en fastighets adress, med andra ord är fastighetens ”läge” av betydande vikt om den 

upplevda kvalité skall uppfattas som god.  

Vi kan dock inte utesluta de övriga förklarande variablerna när vi talar om en fastighets upplevda 

kvalitet. Adressen har endast störst påverkan om allt annat antas vara lika. Det innebär att 

fastighetens ålder, fatighetens form, andelen kontorsyta samt rumshöjden även har en betydande 

inverkan på den upplevda kvalitén. Dessa förklarande variabler utgör tillsammans begreppet upplev 

kvalitet och kan anses vara ett viktigt begrepp ur både en hyresgäst och en fastighetsägares synvinkel.   

För alla de skattade parametrarna antar jag att marknaden inte förändrar karaktär. Med det menar 

jag att utbud och efterfrågan kan anses vara oförändrade under den undersökta tidsperioden. 

Förutom den skattade parametern andelen kontorsyta kan vi tydligt se att dessa har en viktig 

gemensam nämnare, nämligen att de inte går att förändra. Adressen kommer alltid vara densamma, 

fastighetens form, det yttre skalet, kommer inte att förändras om vi inte bygger en ny fastighet och 

rumshöjden kan inte förändras om vi inte väljer att förändra antalet våningar.    

Anledningen till att det verkar som att det är de förklarande variablerna som inte går att förändra 

som förklarar den upplevda kvalitén kan diskuteras. Man brukar tala om att ett lag inte är bättre än 

dess sämsta spelare och desamma borde gälla för fastigheters upplevda kvalitet. En fastighet upplevs 

inte bättre än dess svagaste del. Om den svagaste delen av en fastighet inte går att förändra upplevs 

fastigheten kvalitet sämre.  

Men hur kommer det sig att ålder kan påverka en fastighets upplevda kvalitet? En fastighets ålder 

säger mycket om fastigheten som produkt. Åldern bestämmer en fastighets adress, dess form och 

vilken rumshöjd det kommer att finnas i lokalerna. Det innebär att åldern innefattar många av de 

påverkande delarna av en fastighets upplevda kvalitet. Därför påverkar även åldern en fastighets 

upplevda kvalitet. 

Hur kan då kontorsytan påverka den upplevda kvalitén? Precis som den undersökta litteraturen 

berättar, söker hyresgäster efter en bra matchning med fastighetsägare när de söker nya lokaler för 

deras verksamhet. En bra fastighetsägare anses nog av många vara en fastighetsägare med god 

kunskap om marknaden och ambitionen att prioritera deras hyresgästers trivsel högt. Då t.ex. 

bostadsrättsföreningar ofta drivs av lekmän med lite erfarenhet att förvalta fastigheter och troligtvis 

ambitionen att prioritera föreningens medlemmar i första hand kan bostadsrättsföreningar upplevas 

som en mindre bra fastighetsägare. Om fastigheten då består av större delen bostäder, drivet av en 

bostadsrättsförening, kan den upplevda kvalitén av fastigheten påverkas. Detta innebär att med en 

enhets ökning av kontorsytan påverkas fastighetens upplevda kvalitet positivt, med andra ord en 

bättre upplevd andel kontorsyta påverkar fastigheten upplevda kvalitet positivt. Hyresgäster som 

letar efter en bra matchning med fastighetsägare vill att fastigheten endast skall bestå av kontorsyta 

och inte bostäder eller butiker. Desto större andel kontorsyta fastigheten består av desto bättre 

upplevs fastigheten. 
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Syftet med detta arbete har även varit att utveckla modellen för hur vakanser förklarar förändringar 

av kontorshyror. Modellen utvecklades i riktning mot att dela in vakanserna i hög- och lågkvalitativa 

vakanser. Med intervjuerna i grunden och den mest påverkande parametern, adress, i åtanke 

används denna för att dela in vakanserna i respektive grupp. Genom utvecklingen av modellen och 

testet av hypotesen: 

Högkvalitativa vakanser påverkar förändringen av kontorshyror negativt medan lågkvalitativa 

vakanser inte påverkar förändringarna alls. 

Har jag kunnat bekräfta att hypotesen stämmer överens med verkligheten. I de senaste 

regressionerna visar jag att högkvalitativa vakanser beroende av fastighetens läge, dvs. vakanser 

inom AA lägen i CBD förklarar förändringar av kontorshyror bättre än vad lågkvalitativa vakanser gör, 

dvs. vakanser inom A- och B lägen i CBD. Jag visar även, givet indelningen av vakanser, att 

högkvalitativa vakanser förklarar förändringar av kontorshyrorna bättre om dessa inte laggas. Detta 

kan ses som ett bevis för att indelningen är av stor vikt när undersökningar görs i riktning mot att 

använda vakanser som förklarande variabel till förändringar av kontorshyror.  

Jag har även visat att högkvalitativa vakanser påverkar förändringarna till en mycket större del än vad 

lågkvalitativa vakanser gör. Det innebär att mycket högkvalitativa vakanser kan ge negativa 

förändringar av kontorshyrorna medan mycket lågkvalitativa vakanser inte skapar samma negativa 

effekt, dock kan mycket lågkvalitativa vakanser stanna av hyresutvecklingen till viss del. 

Med detta sagt kan jag konstatera att om marknaden inte förändrar karaktär, antaget att efterfrågan 

och utbud hålls konstanta, är det svårt för vakanser att ge minskningar av kontorshyrorna. Allt annat 

lika, är det tydligt att hyreshöjningar förekommer lättare på marknaden än vad hyresminskningar gör, 

precis som den undersökta litteraturen berättar.  

Men om marknaden ändå plötsligt skulle drabbas av mycket vakanser, allt annat lika, och dessa 

vakanser är av den högkvalitativa sorten, skulle förändringen kunna ge minskningar av 

kontorshyrorna. 
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