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Abstract 

 

This study evaluates the potential in using Google search term data as a leading indicator of 

prices on the real estate market in Stockholm. The predictive content of the search term data 

from Google Trends is contrasted against a more classic forecasting model using 

macroeconomic variables. The ability of each data source to generate powerful forecasts is 

demonstrated by measuring the deviation in a pseudo-forecast.  

 

The main finding is that the results support the hypothesis on predictive content in Google 

data, mainly forecasts with up to six months’ horizon. By using Google data, forecasts can be 

made with less deviation from the actual time series than forecasts built on macroeconomic 

variables. The results point to the usability of search term data from Google as a leading 

indicator for prices on the real estate market in Stockholm. 
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Sammanfattning 

Den här studien utvärderar potentialen i söktermsdata från Google som ledande indikator för 

priser på bostadsmarknaden i Stockholm. Det prediktiva innehållet i söktermsdata från 

Google Trends jämförs mot en mer klassisk prognosmodell byggd på makroekonomiska 

variabler. Genom att mäta avvikelsen i en pseudo-prognos redovisas respektive datakällas 

förmåga till riktiga prognoser. 

Den huvudsakliga slutsatsen är att det finns resultat som styrker tesen om prediktivt innehåll i 

Googledata, framförallt för prognoser med horisonter upp till sex månader. Genom att 

använda Googledata skapas prognoser som har en mindre avvikelse från den faktiska 

tidsserien är vad modellen byggd på makroekonomiska variabler kan leverera. Resultatet visar 

på användbarheten i söktermsdata från Google som ledande indikator för priser på 

bostadsmarknaden i Stockholm. 
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Introduktion 

Det senaste året har svenska fastighetsbolag rusat på börsen. Sagax upp 75%, Balder upp 69% 

och Hemfosa upp 59% under en period då övriga börsen ökat 20%. Dessa hastiga uppgångar 

eldas på av rekordlåga räntor  och framtidshopp. Samtidigt talas det om fastighetsbubblor med 

eventuellt prisras som följd.  

I detta boomande klimat är det viktigare än någonsin att kunna utföra snabba och korrekta 

prognoser. En viktig komponent är då att förstå vilka variabler som kan indikera åt vilket håll 

marknaden går, så kallade ledande indikatorer. Traditionellt har den typen av indikatorer varit 

makroekonomiska variabler som BNP, KPI eller arbetslöshet. Den här studien vill istället 

undersöka potentialen i en ny källa för ledande indikatorer, nämligen söktermsdata från 

Google. 

Traditionella makroekonomiska och affärsmässiga prognoser har baserats på data från statliga 

myndigheter, årsredovisningar eller insamlade frågeformulär. Dessa källor för av sin natur 

med sig en viss försening. Fundamentala makroekonomiska rapporter publiceras ofta på 

kvartals- eller årsbasis med flera månaders eftersläpning. Att då i stället samla in data genom 

frågeformulär är ett mödosamt arbete och har en begränsad räckvidd. Detta gör att dessa 

källor har stora brister när det gäller att prognostisera tidskänsliga variabler som prisnivåer. 

Samtidigt har användandet av sökmotorer ökat stadigt i och med att internet blivit mer 

tillgänglig. Internet är idag svenskarnas viktigaste informationskälla, viktigare än både TV 

och dagstidningar (“Svenskarna och internet 2014,” 2014). Varje gång en konsument söker 

information om en produkt via en av de stora sökmotorerna lämnar hen värdefull information 

om individens intentioner  att genomföra en ekonomisk transaktion. Dessa intentioner kan 

sedan analyseras och användas för att förutspå efterfrågan och tillgång av någon produkt. 

Sedan några år tillbaka publicerar Google denna information genom tjänsten Google trends, 

och därmed finns nu tillgång till nya snabba prognosmöjligheter. 

Syftet med arbetet är att analysera användbarheten av söktermsdata från Google trends som 

ledande indikator för bostadsmarknaden i Stockholm. Kan en enkel modell byggd på snabb 

tillgänglig data från Google trends ge en lika bra prognos som en datatung modell byggd på 

traditionella makroekonomiska variabler hämtade från statliga källor? 
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Litteraturöversikt 

Frågan om huruvida fastighetspriser är förutbestämbara av ekonomiska fundamenta lyftes år 

2002 i en studie av John Quigley. Det här är en av de första artiklar som gör en grundläggande 

regressionsanalys med en stor mängd data över hela USA för att försöka besvara frågan om 

det går att förklara fastighetspriser med fundamentala makroekonomiska variabler (Quigley, 

2002). 

Quigley har samlat in data från en rad statliga källor som U.S Bureau of Labor Statistics och 

the Department of Housing and Urban Development, samt privata källor som National 

Association of Realtors, Fannie Mae och Freddie Mac. Datan består av fastighetsprisindex 

över 1986-1994 och en rad förklarande variabler, som antal byggnadstillstånd, inkomst och 

vakansnivå (Quigley, 2002). 

Utifrån teorin att ett pris bestäms av där utbud och efterfråga-kurvorna möts konstruerar sedan 

Quigley en rad multivariata linjära modeller för att testa hur dessa kan förklara 

fastighetspriset. Han konstaterar att enkla AR-modeller
1
 förklarar mer än 90% av priset. 

Lägger han sedan till fundamentala ekonomiska variabler når han ett R2 på 97%. Därmed 

visar Quigley att man kan konstruera enkla linjära modeller byggda på ekonomiska 

fundamenta som förklarar fastighetspriser mycket väl (Quigley, 2002). 

Quigleys studie lägger grunden för hur en multivariat förklaringsmodell av fastighetspriser ser 

ut.  Datan i studien är dock massiv och inte tillgänglig förrän flera månader efter den 

studerande tidsperioden. Huruvida snabbare och mer lätt tillgänglig data från sökmotorer kan 

användas i analytiskt syfte har studerats av flertalet författare. 

Först att använda Google-data för prognoser var Ginsberg 2009, som prognostiserade 

influensautbrott med hjälp av söktermer som relaterade till sjukdomen (Ginsberg et al., 2009). 

Googles egna analytiker, Choi och Varian, fördjupade sig i idén och visade med studien 

”Predicting the present with Google trends” hur man genom att addera Google trends data till 

en enkel AR-modell kunde förbättra modellerna. Choi och Varian redovisade sedan hur detta 

                                                 
1

 En AR-modell använder en laggad version av den beroende variabeln som oberoende variabel. Detta 

kontrollerar för effekten variabel har på sig själv över tid. 
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kunde tillämpas på en rad tidsserier och branscher. Man adderade söktermsdata på bilmodeller 

till en AR-modell för bilförsäljning och kunde därmed förklara bilförsäljning ett steg framåt. 

Samma procedur redovisas för resebranschen där man förklarade antal resenärer till olika 

besöksdestinationer, samt ett försök till en modell som förklarar antal husförsäljningar i USA 

(Varian & Choi, 2009). 

Resultaten visar att genom att lägga till väl valda söktermsdata lyckas Choi och Varian alltid 

bygga modeller som slår enkla AR-modeller av samma tidsserie (Varian & Choi, 2009). 

Detta fick stort genombrott och snart följde modeller byggda med Googlevariabler i de flesta 

sektorer. Inom den fastighetsekonomiska forskningen har Wu och Brynjolfsson sedan 2009 

publicerat artiklar på som undersöker om Googles söktermer kan förutse huspriser. Wu och 

Brynjolfsson ville dock testa om Googledata, utöver att förklara nuvarande prisnivå, även var 

lämplig för prognoser. I artikeln “The Future of Prediction” visar författarna hur de 

konstruerar enkla linjära modeller byggda på söktermsdata som slår prognoser gjorda av 

branschorganisationen National Association of Realtors (NAR) (Wu & Brynjolfsson, 2014). 

Författarna använder en liknande metod som Choi och Varian. Man samlar in tidsserier från 

Google trends över populariteten hos använda söktermer relaterade till fastighetsköp, och 

använder kvartalsvis data från 2004 till 2011 fördelat över USAs femtio stater. Halva 

perioden används för regression och resterande period för att testa prognosen från modellerna. 

De förklarade tidsserierna i artikeln är antal försäljningar av enfamiljshus som hämtas från 

National Association of Realtors, samt husprisindex (HPI) från Federal Housing Finance 

Agency (Wu & Brynjolfsson, 2014). 

Man bygger först en enkel AR-modell och adderar sedan olika söktermsvariabler till modellen 

för att se huruvida modellen förklarar tidsserien bättre eller inte. När man har hittat lämpliga 

förklarande variabler gör man en prognos ett steg framåt i tiden. Då Wu och Brynjolfssons 

data är kvartalsvis blir således deras prognos även ett kvartal. Denna prognos jämförs sedan 

mot datatunga prognoser från NAR där resultatet visar ett lägre MAE
2
, som dock inte är 

statistisk signifikant (Wu & Brynjolfsson, 2014). 

                                                 
2

 Mean Absolute Error (MAE) är en storhet som används för att mäta hur nära prognoser är de eventuella 

resultaten. 
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Det finns inga tidigare kända försök till prognosmodeller med söktermsdata för att förklara 

svenska fastighetspriser. Man har sammanfattningsvis lyckats väl i USA med att förklara pris 

och antal försäljningar under nuvarande månad, samt ett ”steg” in i framtiden. Men huruvida 

Googledata innehåller information lämplig för att konstruera prognoser för en längre 

tidshorisont är ännu otestat. Genom att jämföra en enkel modell byggd på söktermsdata med 

en klassisk datatung multivariat modell vill denna studie bidra till förståelsen för användandet 

av lättillgänglig söktermsdata i allmänhet och i fastighetsekonomiskt syfte i synnerhet. Då 

fastigheter generellt är en tämligen heterogen samling tillgångar och svåra att studera som en 

enhet har denna studie valt att studera bostadspriser i Stockholms kommun specifikt. 

Metodiken bör dock vara möjlig att generalisera till andra fastighetstyper. Arbetet utgår från 

hypotesen att det finns prediktivt innehåll i data från Google trends som därmed kan användas 

som ledande indikator för bostadspriser. 

Data 

Följande kapitel redovisar en översikt av vilka variabler som har använts i studien samt en 

diskussion över specifika problem och begränsningar användandet av data från Google 

medför.  

Variabler 

För att undersöka potentialen i söktermsdata från Google har dessa ställts mot traditionella 

nationalekonomiska variabler från statliga källor. Tabell 1 visar samtliga variabler som 

används i studien. Den data som beskriver befolkning och finansiella variabler har hämtats 

från Statistiska centralbyrån (SCB). Söktermsdata har hämtats från Google Trends. De två 

variabler som beskriver det fastighetsekonomiska läget, Bostadsprisindex samt 

Transaktionsvolymer har hämtats från företaget Valueguard AB.  
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Tabell 1: Variabler använda i studien 

Då analysen förhåller sig till husprisindex (HOX) som den beroende variabeln är övriga 

förklarande data hämtade i tidsserier med samma tidsintervall, en månad. Dock finns inte 

publicerade siffror av befolkningsmängd på kommunnivå för varje månad varför istället 

befolkningsmängd är insamlat på årsintervall. 

En grundförutsättning för de flesta typer av korrelationsmått och regressionsanalyser är att 

variablerna är stationära. Det innebär att tidsserierna har konstant varians och konstant 

medelvärde. Detta är ett vanligt problem vid analys av ekonomisk data som ofta uppvisar en 

ökande trend vilket medför ett förändrat medelvärde. För att åtgärda icke-stationäritet kan 

man transformera tidsserien tills den uppvisar stationäritet, till exempel genom att avlägsna 

den generella trenden. Vi är ofta istället intresserade av den varians som förklaras av andra 

faktorer än generell trend och säsongsvariation varför avlägsnandet av dessa inte utgör ett 

hinder för analysen (Barmark, 2009). Alla tidsserier har blivit testade för icke-stationäritet, 

med Augmented Dickey-Fuller test. Samtliga serier differentieras en gång för att uppnå 

stationäritet innan de ingår i modellerna. För att sedan presentera en prognos på den faktiska 

utvecklingen, istället för förändringen, avdifferentieras serien och presenteras i grafer i 

resultatavsnittet. 

Variabel Källa Medel 

Standard-

avvikelse 

Stati-

onär Beskrivning 

HOX Valueguard AB 154.9366 24.6016 Nej 

Prisindex för bostadsrätter i 

Stockholms kommun 

VOL Valueguard AB 109.0648 45.5236 Ja 

Antal transaktioner av bostadsrätter i 

Stockholms kommun 

BEF SCB 830.995 42.3266 Nej 

Befolkningsmängd i Stockholms 

kommun 

REP 

Näringslivets 

Ekonomifakta 1.8681 1.2202 Nej Riksbankens reporänta 

INP SCB 103.6741 7.7336 Nej 

Industriproduktionsindex mäter 

produktionen i den svenska industrin. 

(proxy för BNP) 

BOL Google Trends 49.3137 15.4195 Nej 

Sökfrekvensindex över söktermen 

"bolån" 

HEM Google Trends 57.6961 19.3451 Nej 

Sökfrekvensindex över söktermen 

"hemnet" 

FAS Google Trends 34.2157 17.6555 Ja 

Sökfrekvensindex över söktermen 

"Fastighetsmäklare" 



 

 11 

Figur 1: Nasdaq OMX Valueguard-KTH index 

 

Figur 1 visar den beroende variabeln som används i studien. House Price Index (HOX) är ett 

index som beskriver utvecklingen av pris på bostadsrätter i Stockholms kommun. Detta index 

heter NASDAQ OMX Valueguard-KTH index och är framtaget av Valueguard AB i ett 

samarbete med KTH och distribueras av Nasdaq OMX. Indexet är ett kvalitetsjusterat index 

vilket innebär att det tar hänsyn till vilken typ av bostäder som säljs och därmed kan fånga 

den underliggande prisutvecklingen. Istället för att bygga statistiken på lagfartsuppgifter 

byggs HOX på inrapporterade försäljningar från fastighetsmäklare vilket resulterar i betydligt 

mer aktuella uppgifter. HOX används bland annat av Socialdepartementet, Riksbanken och 

SCB (Valueguard 2010). 

Figur 2 visar samtliga oberoende variabler som används till den klassiska modellen som 

fungerar som referensmodell till den senare presenterade modellen byggd på söktermsdata 

från Google. 

Befolkning (BEF) visar befolkningsmängd i Stockholms kommun. Denna serie kommer från 

SCB och har beräknats per år. Serien har därefter transformerats till månadsintervall genom 

att tillge samma värde för alla månader under året. Denna serie visar en tydlig trend som är 

resultatet av en ökad population i hela landet samt av en stark urbanisering. I och med att 

befolkningen ökar i ett område ökar också behovet av bostäder och därmed efterfrågan. 

Variabeln bör därför ha en positiv inverkan på bostadspriser. 
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Figur 2: Variabler använda i den klassiska modellen 

 

Reporänta (REP) är den officiella reporäntan från Riksbanken. Tidsserien är hämtad från 

Näringslivets Ekonomifakta som är en del av Svenskt Näringsliv. Reporäntan har en direkt 

påverkan på övriga marknadsräntor och därmed på hushållens tillgång på  kapital. En högre 

reporänta bör således minska efterfrågan och därmed sänka priset på bostäder. Det här bör ge 

en negativ koefficient i den utvärderade modellen. Tidsserien visar ett tydligt fall under 2008 

vilket sammanfaller med finanskrisen. 

Industriproduktionsindex (INP) är ett index som mäter produktionen i den svenska industrin, 

till skillnad från BNP mäts industriproduktionsindex per månad och används ofta som proxy 

för BNP. Den ekonomiska tillväxten i industrin når slutligen de privata hushållen vilket bör 

påverka bostadspriserna positivt. Tidsserien visar på en tydlig nedgång under 2008 vilket  är 

ett resultat av finanskrisen under samma period. Tidsserien är hämtad från SCB. 

Transaktionsvolym (VOL) är antal sålda bostadsrätter i Stockholms kommun. Denna serie 

kommer från Valueguard AB och redovisar det totala antalet transaktioner som bolaget har 

samlat in. Den beskriver således inte hela marknaden men bör spegla marknadens 

förändringar väl. Tidsserien uppvisar tydlig säsongsvariation med dalar vid jul och nyår samt 

sommarmånaderna. Antal transaktioner bör bero till stor del på det aktuella utbudet bostäder 

som erbjuds på marknaden. Därför bör en högre transaktionsvolym betyda ett större utbud 

vilket i sig bör ha en negativ påverkan på bostadspriser. 
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Figur 3: Variabler från Google Trends 

 

Figur 3 visar de studerade variablerna över sökfrekvensstatistik från Google Trends. BOL, 

HEM och FAS är ett index över frekvensen sökningar på termerna ”Bolån”, ”Hemnet” och 

”Fastighetsmäklare”. Det kan tänkas finnas många söktermer som kan korrelera med 

bostadspriser men dessa tre är framtagna med tanke på att de förmodligen speglar olika 

intentioner. ”Fastighetsmäklare” bör användas av en person som söker information om 

fastighetsmäklare inför en bostadsförsäljning. Sökningar på ”Bolån” görs antagligen istället 

av en bostadsköpare och ”Hemnet” används av samtliga som är intresserade av 

bostadsmarknaden. Förändringen av dessa variabler bör förhålla sig till bostadspriset på olika 

sätt. En ökning av ”Fastighetsmäklare”  bör tyda på ett kommande ökande utbud av bostäder 

och därmed en sänkning av priset. En ökning av ”bolån” bör å andra sidan betyda en större 

efterfrågan och därmed ha positiv korrelation till bostadspriser. Sökningar på ”Hemnet” bör 

fånga det allmänna intresset för marknaden och därmed ha likriktad koefficient som 

bostadspriser. 

Google Trends som källa i tidsserieanalys 

Google Trends lanserades 2006 som ett verktyg för att studera populariteten av söktermer på 

Google över tid. Google Trends publicerar veckovis och månadsvis tidsserier med start från 

januari 2004. Söktermer kan studeras separat eller jämföras mot andra söktermer. Google 
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kategoriserar även olika söktermer efter bransch vilket gör att man kan studera ett samlat 

material som representerar alla söktermer inom en viss kategori. Datan är normaliserad och 

skalad så att antalet sökningar på en viss term divideras med det totala antalet sökningar under 

en tidsperiod och maxvärdet över den önskade perioden är satt till ett värde av 100, och alla 

andra värden är skalade proportionellt till max (“Google Trends,” 2015). I den här studien 

ingår tidsserna för termerna ”Bolån”, ”Hemnet” och ”Fastighetsmäklare” som är valda med 

tanke på att de bör påvisa ett intresse för bostadsmarknaden. 

Det finns dock en del frågeställningar att fundera över när man använder Googles 

söktermsdata. Urvalsgruppen, det vill säga användarna av Google, är knappast slumpvis 

utvalda. Internetanvändandet i Sverige är visserligen generellt sett högt men det finns 

skillnader i hur ofta och hur man använder internet för att söka information. Till exempel 

använder oftare högutbildade internet som informationskälla när de ska söka och kontrollera 

fakta (“Svenskarna och internet 2014,” 2014), något som bör påverka vilka som även 

använder Google för att söka fastighetsrelaterad information . 

Dessutom är avsikten för att söka på Google svårtolkad. Personer kan ha olika anledning att 

söka på fastighetsrelaterade termer men hamnar ändå i samma statistik. Att googla på 

”Hemnet” skulle kanske lika gärna kunna ske på grund av nyfikenhet som att man faktiskt 

funderar på att köpa en fastighet. Dessutom kan det vara svårt att skilja på ett köp- eller 

säljintresse, då båda grupper söker information om marknaden inför en transaktion.  

Ett annat problem är att Google inte analyserar alla sökningar som görs på Google utan istället 

gör ett slumpvis urval av alla sökningar. Denna urvalsgrupp byts varje vecka vilket medför att 

det index som konstrueras inte bygger på samma urvalsgrupp över hela perioden och indexet 

kan därmed fånga en förändring enbart på grund av byte av urvalsgrupp. Google publicerar 

inte hur stort urval man gör och det är därför svårt att säga huruvida detta är ett problem eller 

inte. 

Metod 

Genom att jämföra två olika modeller, en klassisk multivariat modell byggd på 

makroekonomiska variabler och en univariat modell byggd på endast data fråga Google 
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Trends, kan resultatet av analysen säga något om användarbarheten i data från Google Trend i 

syfte att prognostisera bostadspriser. 

Analysens första steg är att modellerna utvärderas med OLS mot en delperiod av tidsserien 

(In-sample-analys). Därefter görs prognoser över resterande delperiod och felen jämförs i en 

avslutande studie (pseudo out of sample-prognos). 

In-sample-analys 

Den klassiska modellen är en multivariat linjär modell där en beroende variabel förklaras med 

flera oberoende variabler (ekvation 1). 

 𝑦𝑡 =  𝛽1𝑦𝑡−1 +  𝛽2𝑥1 + … +  𝛽𝑝𝑥𝑝 + 𝑒𝑡  (1) 

Modellens specifikation (ekvation 2) tar avstamp i litteraturen och Quigley (2002) visar hur 

bostadspriser förklaras av ekonomiska fundamenta. Modellen bygger på tillgång till data som 

förklarar det makroekonomiska läget samt kontrollvariabler för avgränsningar av den 

studerade populationen.  

En av Quigleys viktigaste insikter var att påvisa hur pass mycket tidsserier av fastighetspriser 

är autokorrelativa
3
. För att kontrollera för detta innehåller modellen först och främst en AR(1) 

del, det vill säga en laggad version av den beroende variabeln. Möjligtvis skulle fler laggar 

förbättra modellen men Quigley visar att endast en lagg kan förklara mer än 90% av 

förändringen. Betakoefficienten till AR(1) variabeln (𝛽1) bör vara positiv. Till detta adderas 

variabler som avser att förklara människors betalningsmöjligheter och därmed efterfråga på 

bostäder. Hit hör variablerna Industriproduktionsindex (INP) samt reporäntan (REP). Dessa 

har motsatt påverkan på priset då ökat industriproduktionsindex bör ha en positiv påverkan 

och därmed en positiv betakoefficient (𝛽4) och en ökande reporänta en negativ påverkan och 

därmed en negativ betakoefficient (𝛽3). Dessutom adderas populationen för att kontrollera för 

                                                 
3

 Autokorrelation innebär att värdet vid en tidpunkt är korrelerat med värdet vid en föregående tidpunkt.  

Autokorrelation är en vanlig egenskap hos tidsserier. 
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den ökande efterfråga som beror på befolkningsökning. En ökad efterfrågan bör ha en possitiv 

effekt på priset varför befolkningsmängsvariablens betakoefficient bör vara positiv (𝛽2). Att 

förklara det rådande utbudet görs med variabeln transaktionsvolym. Antalet försäljningar 

beror till stor del på utbudet av bostäder, dessutom medför en försäljning en kedjereaktion av 

försäljningar då en säljare nödvändigtvis också behöver köpa en ny bostad. Därför adderas till 

modellen den aktuella transaktionsvolymen samt en lagg av samma variabel. Ett ökat utbud 

säker priserna vilket ger att dessa variabelns betakoefficienter (𝛽5 𝑜𝑐ℎ 𝛽6) bör vara negativa. 

 
𝐻𝑂𝑋𝑡 =  𝑐 + 𝛽1𝐻𝑂𝑋𝑡−1 +  𝛽2𝐵𝐸𝐹𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑃𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑃𝑡 + ∑ 𝛽5+𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑖

1

𝑖=0

  
(2) 

Mot den klassiska modellen ställs enkla univariata AR(3)-modeller med Google-variablerna 

som oberoende variabel. Dessa innehåller endast tre laggade versioner av bostadsprisindex 

samt tre laggade versioner av någon av de tre Google-variablerna. 

 𝐻𝑂𝑋𝑡 =  𝑎1 + ∑ 𝛽11𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽12𝑖𝐵𝑂𝐿𝑡−𝑖

3

𝑖=1

 

 

(3a) 

 𝐻𝑂𝑋𝑡 =  𝑎1 + ∑ 𝛽11𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽12𝑖𝐻𝐸𝑀𝑡−𝑖

3

𝑖=1

 

 

(3b) 

 𝐻𝑂𝑋𝑡 =  𝑎1 + ∑ 𝛽11𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+  ∑ 𝛽12𝑖𝐹𝐴𝑆𝑡−𝑖

3

𝑖=1

 (3c) 

Studien vill testa tre olika söktermer varför tre olika modeller byggs på samma ekvation 

(ekvation 3a,3b,3c). De förklarande variablerna är sökfrekvensen av termerna ”bolån”, 

”hemnet” samt ”fastighetsmäklare”. De tre söktermerna bör fånga olika intentioner. 

Tidsserien ”bolån” kan bero på köpintentioner då individer vill undersöka eventuella 

lånevillkor inför ett bostadsköp. Söktermen ”fastighetsmäklare” kan istället bero på 

säljintentioner då bostadsägare letar mäklare inför en eventuell försäljning. ”hemnet” bör 

fånga ett allmänt intresse för bostadsmarknaden och innehålla både sälj- och köpintentioner. 

De framtagna modellerna estimeras med OLS över en del av datamängden. Den del av 

tidsserierna som används för trimning av modellerna sträcker sig från januari 2005 till juni 

2013, det vill säga 102 observationer per tidsserie. 
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Out-of-sample-prognos 

Prognoserna görs genom så kallad pseudo out-of-sample metodik. Det innebär att modellerna 

är estimerade med enbart en del av den tillgängliga datan, varefter man ”skär av” tidsserierna 

och prognoser görs över en horisont från den tidpunkt man ”skar av” från. Felen räknas sedan 

fram som differensen mot den resterande tidsserien av bostadsprisindex. Ett antal olika 

prognoser görs för olika tidshorisonter och prognoserna kan därmed jämföras. 

Multivariata prognoser framställs genom vektor autoregressiva VAR-modeller. En VAR-

modell ger inga strukturella antaganden om formen av sambanden mellan modellvariablerna. 

Den antar bara att varje variabel potentiellt påverkar alla andra. Ett system av dynamiska 

regressionsekvationer bildas, med varje variabel förekommande på den vänstra sidan av en 

ekvation, och alla laggade variabler förekommande på den högra sidan av alla ekvationer. 

Tanken är att låta regressionen sortera ut vilka termer som faktiskt är signifikanta. 

Prognosen för den multivariata modellen (modell BEN) utförs genom att först konstruera en 

VAR(3) modell med de förklarande variablerna (ekvation 4). När dessa har prognostiserats 

körs modellen med de nya genererade tidsserierna av de förklarande variablerna. 

 

𝐻𝑂𝑋𝑡 =  𝑎1 + ∑ 𝛽11𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽12𝑖𝐵𝐸𝐹𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽13𝑖𝑅𝐸𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽14𝑖𝐼𝑁𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽15𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑒1𝑡 

𝐵𝐸𝐹𝑡 =  𝑎2 + ∑ 𝛽21𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+  ∑ 𝛽22𝑖𝐵𝐸𝐹𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+  ∑ 𝛽23𝑖𝑅𝐸𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽24𝑖𝐼𝑁𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽25𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑒2𝑡 

𝑅𝐸𝑃𝑡 =  𝑎3 + ∑ 𝛽31𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽32𝑖𝐵𝐸𝐹𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽33𝑖𝑅𝐸𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽34𝑖𝐼𝑁𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽35𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑒3𝑡 

𝐼𝑁𝑃𝑡 =  𝑎4 + ∑ 𝛽41𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+  ∑ 𝛽42𝑖𝐵𝐸𝐹𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+  ∑ 𝛽43𝑖𝑅𝐸𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽44𝑖𝐼𝑁𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽45𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑒4𝑡 

𝑉𝑂𝐿𝑡 =  𝑎5 + ∑ 𝛽51𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽52𝑖𝐵𝐸𝐹𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽53𝑖𝑅𝐸𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽54𝑖𝐼𝑁𝑃𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ ∑ 𝛽55𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑒5𝑡 

 

(4) 
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Prognosen för AR-modellerna som inkluderande en Google Trends-variabel görs genom att 

lösa dessa i system med en motsvarande modell för den förklarande variabeln, den studerade 

Google Trends-variabeln. Detta bildar då en VAR modell (ekvation 5) där X motsvarar den 

studerade Google Trends-variabeln BOL,HEM eller FAS. 

 

𝐻𝑂𝑋𝑡 =  𝑎1 + ∑ 𝛽11𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+  ∑ 𝛽12𝑖𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑒1𝑡 

𝑋𝑡 =  𝑎2 + ∑ 𝛽21𝑖𝐻𝑂𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+  ∑ 𝛽22𝑖𝑋𝑡−𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑒2𝑡   

(5) 

Avslutningsvis studeras prestationen av prognosmodellerna genom framräknandet av root 

mean square error (RMSE). RMSE är ett mått på avvikelsen från den kända tidsserien och 

beräknas enligt ekvation 6 (Diebold, 1998). Ett lägre RMSFE betyder att prognosen ligger 

närmare den korrekta tidsserien än en jämförande modell. 

 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

1

𝑇
∑ 𝑒𝑡+ℎ|𝑡

2

𝑇

𝑡=1

 
(6) 

Resultat 

Följande kapitel redovisar resultaten från regressionsanalysen för den klassiska modellen samt 

de tre modellerna bygga på Googledata. Därefter redovisas resultaten av pseudo-prognosen 

och en jämförelse av RMSE. 

Resultat från in-sample-analys 

De förväntade effekterna av de makroekonomiska variablerna föll ut som förutspått för den 

klassiska multivariata modellen. Tabell 2 visar samtliga betakoefficenters värde same 

standardfel och p-värde. 
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Tabell 2 Resultat av OLS för klassisk modell 

Parameter Värde Standardfel 

Konstant 0.259579 0.3157 

HOX t-1 0.4586 *** 0.0939 

BEF t 0.00020601 *** 0.0001 

REP t -0.961153  1.0833 

INP t 0.0879373  0.3299 

VOL t -0.0087974 0.0052 

VOL t-1 -0.0195271 *** 0.0051 

r2 0.3565 

*p<.1, **p<.05, ***p<.01 

Befolkningsmängden och industriproduktionsindexet har en positiv betakoefficient vilket 

betyder att de priset rör sig i samma riktning som variabeln, dock är inte betakoefficienten för 

industriproduktionsindexet statistiskt signifikant. Variabeln bör ändå ingå i modellen då den 

allmänna ekonomin bör ha en påverkar på bostadspriser även om denna regression inte kunde 

styrka det. Reporäntan och transaktionsvolymen har båda negativa betakoefficienter vilket 

visar att en förändring av ränta och utbud går i motsatt siktning som bostadspriset. Intressant 

är att endast den laggade av de två volymvariablerna är statistiskt signifikant. Det påvisar att 

en månad av hög omsättning leder till en negativ påverkan på följande månads pris. Det kan 

bero på att volymsvariabeln uppvisar säsångsvariation och att en högfrekvent månad följs av 

en lågfrekvent. En volymvariabel kontrollerad för årsvariation ger eventuellt med bättre 

resultat. Förklaringsgraden för den klassiska modellen är 36%. En högre förklaringsgrad hade 

varit efterfrågansvärt med nivån ligger i paritet med vad andra linjära modeller i litteraturen 

uppvisar. 

De tre modellerna bygga på Googledata har var och en lägre förklaringsgrad. Modellen med 

söktermen ”hemnet” ligger något högre än de andra på 22%. Alla betakoefficienter för 

söktermsdatan är negativa vilket betyder att samtliga variabler går i motsatt riktning som 

bostadsspriset. Det är förståeligt för söktermen ”fastighetsmäklare” som bör påvisa en 

säljindikation vilket leder till större utbud, men mer förvånande för söktermen ”bolån” som 

bör ha en motsatt betydelse. Konstanterna för ”bolån” variabeln är inte statistiskt signifikanta 

vilket kan förklara att resultatet är oklart för den modellen. 
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Tabell 3 Resultat av OLS för modeller av Googledata 

Parameter BOL HEM FAS 

Konstant 
0.612269 (0.333048) 

0.657362 *** 

(0.309156) 

0.45826  (0.339653) 

𝐻𝑂𝑋𝑡−1  0.379947 *** 

(0.11194) 

0.400564 *** 

(0.114308) 

0.390614 *** 

(0.110687) 

𝐻𝑂𝑋𝑡−2 -0.0245944 

(0.0900038) 

0.0822297 

(0.0981178) 

0.0650283 

(0.0874346) 

𝐻𝑂𝑋𝑡−3 -0.0375706 

(0.111905) 

-0.0412341 

(0.129304) 

-0.0636857 

(0.104363) 

𝐻𝐸𝑀𝑡−1  -0.128967 *** 

(0.0326186) 

 

𝐻𝐸𝑀𝑡−2  -0.0621118 

(0.0395041) 

 

𝐻𝐸𝑀𝑡−3  -0.0311115 

(0.0333427) 

 

𝐵𝑂𝐿𝑡−1 -0.0173929 

(0.0356768) 

  

𝐵𝑂𝐿𝑡−2 -0.015252 

(0.0326516) 

  

𝐵𝑂𝐿𝑡−3 0.0414297 

(0.0351448) 

  

𝐹𝐴𝑆𝑡−1   -0.0890973 *** 

(0.0365092) 

𝐹𝐴𝑆𝑡−2   -0.0847604 *** 

(0.0458006) 

𝐹𝐴𝑆𝑡−3   -0.0111368 (0.04443) 

𝑅2 0.1587 0.229 0.1829 

*p<.1, **p<.05, ***p<.01 Standardfel inom parentes.  

 

Resultat från pseudo-prognos 

Resultatet av prognoserna kan studeras både visuellt i en graf och numerärt i en absolut 

jämförelse av felen. Prognoserna för de olika modellerna är testade mot ett flertal 

länghorisonter och plottade i Figur 4. Den klassiska modellen har betäckningen BEN och de 

tre modellerna bygga på Googledata är namngivna efter respektive studerad variabel, BOL för 

söktermen ”bolån”, HEM för ”Hemnet” och FAS för ”fastighetsmäklare”. 
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Figur 4 Prognos för samtliga modeller över 6 resp. 12 månader 

 
 

Genom att studera grafen kan vi konstatera att samtliga modeller följer den korrekta tidsserien 

för bostadsprisindex (HOX) förhållandevis bra de första sex månaderna. Därefter gör HOX ett 

trendbrott och stiger kraftigt som modellerna har svårt att fånga. Den klassiska modellen 

(BEN) följer med någorlunda medan modellerna byggda på Googledata underskjuter gravt 

efter sex månader och övergår till att bli mer linjära. Detta skulle eventuellt kunna förbättras 

med större VAR-modeller. Genom att inkludera fler laggar kan modellen kontrollera för fler 

säsångsvariationer och därmed bygga en bättre modell. På kortare horisonter gör 

Googlemodellerna dock en bra prognos. 

Tabell 4 RMSE beräknat för olika horisontlängder 

 

Horisont Klassisk (BEN) Bolån (BOL) Hemnet (HEM) Fastighets-

mäklare (FAS) 

1 2.09 0.46 1.48 1.03 

2 2.52 2.05 2.14 0.86 

3 2.74 3.12 2.98 0.95 
4 3.05 3.65 3.61 1.08 
5 2.57 4.49 3.06 0.32 
6 2.84 4.74 2.67 0.26 

9 1.13 11.70 4.49 7.59 

12 3.87 18.86 11.18 14.49 

18 16.09 42.03 33.93 37.81 

Fet text innebär ett mindre värde än den klassiska modellen för samma horisont 
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Tabell 4 visar root mean square error (RMSE) för samtliga modeller och horisonter. Varje rad 

beskriver en prognos över en viss horisont och varje kolumn en modell. Den numerära 

jämförelsen av RMSE-värden visar att samtliga modeller byggda på Googledata gör en bättre 

prognos än den klassiska modellen upp till 4 månader. Modellen för söktermen 

”fastighetsmäklare” överpresterar den klassiska modellen ända upp till en prognos på sex 

månader.  

Slutsats 

Studiens syfte var att besvara frågan om en enkel modell byggd på snabb tillgänglig data från 

Google kan ge en lika bra prognos som en datatung modell byggd på traditionella 

makroekonomiska variabler hämtade från statliga källor. Två olika typer av modeller 

konstruerades och jämfördes, en byggd på makroekonomiska variabler och en byggd på 

Googledata.  

Resultaten från regressionerna bekräftar den förväntade effekt samtliga makroekonomiska 

variabler hade på bostadspriset. Resultatet från regressionen med Googledata bekräftade 

förväntningen på söktermen ”fastighetsmäklare” men  uppvisade ett otydligare resultat för 

”Hemnet” och ”bolån”. Detta kan bero på  att användare av söktermen ”Hemnet” helt enkelt 

används av en svårtolkad grupp. Möjligtvis används söktermen inte bara av aktörer på 

marknaden utan också av intresserade åskådare, det vill säga någon som inte avser att köpa 

eller sälja en lägenhet men som är intresserad av marknaden av andra anledningar.  

För att testa modellernas förmåga i prognossammanhang beräknades prognoser för olika 

horisont med hjälp av samtliga modeller. Prognosernas prestationer jämfördes genom att 

beräkna prognosernas avstånd från den verkliga tidsserien.  

Resultaten visar att samtliga modeller byggda på Googledata slår prognosen från den 

klassiska modellen på horisonter upp till 3 månader. Modellen byggd på söktermen 

”fastighetsmäklare” slår den klassiska modellen ända upp till ett halvårs prognos. Detta 

resultat är mycket intressant och kan endast tolkas som att användare av söktermen 

”fastighetsmäklare” är aktörer på marknaden som avser att agera och därmed påverka 

prisnivån. Att prognosens förklaringsnivå avtar efter sex månader skulle kunna förklaras av 
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den något småskaliga VAR-modellen. Om modellen skulle utökas för att bättre kontrollera för 

årsvariationer är det möjligt att ett ännu bättre resultat skulle uppnås. 

Detta resultat styrker hypotesen att söktermsdata från Google kan användas som ledande 

indikatorer för prognoser av bostadspriser. Studien visar också hur dessa enkla modeller kan 

konstrueras och användas. Av de tre modellerna byggda på Googledata uppvisar den med 

söktermen ”fastighetsmäklare” störst förmåga att förutbestämma bostadspriser. Denna modell 

är fortfarande väldigt enkel och kan mycket väl tänkas utvecklas för att ännu bättre förutse 

prisförändringar.  

Vidare studier bör undersöka fler söktermer samt fler källor till snabb data. Andra stora 

sökmotorer publicerar söktermstatistik samt flera andra informationskällor på internet som 

t.ex. Wikipedia publicerar besöksstatistik som skulle kunna vara relevant i vid konstruerandet 

av prismodeller. Inte minst publicerar Hemnet statistik som är mycket relevant och som bör 

studeras vidare. En svårighet med att använda data i form av de spår användare gör på 

webbplatser är att förstå personens avsikter. Att bättre kunna bryta ner data med olika 

bivillkor är nödvändigt för att sortera ut signifikant data. Att Google Trends publicerar 

söktermsdata kategoriserat efter land och ibland kommun förbättrar möjligheterna avsevärt. 

Önskvärt är att fler datorkällor gör liknande kategoriseringar. 

Tillgången på användarstatistik från internet har ökad så snabbt de senaste åren att vår 

förmåga att förstå och använda dem på ett effektivt sätt har hamnat efter. Det är därför viktigt 

för framtida forskning att fortsätta undersöka hur vi kan använda dessa datakällor för att förstå 

fastighetsmarknadens aktörers intentioner bättre. Utökad och mer ändamålsenlig användning 

av användarstatistik från internet kan leda till betydligt bättre prognoser än vad vi har idag. 

Den prognos som kommer förutse när morgondagens fastighetsbubbla spricker är antagligen 

med största sannolikhet byggd på den nya tidens datakällor. 
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