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Abstract 

 

The Stockholm office market segment have for a long time been considered a safe haven 

when it comes to withstand negative turmoil in the form of rental compression due to 

economic fluctuation, especially in the CBD demographic. Recently however, a large number 

of banks and institutions, amounting to some 200000 square meters, have decided to relocate 

to more peripheral locations with the aim of cost reductions on rent. This mass exodus is 

studied with focus on rental dynamics as the result of increased vacancies. Other variables are 

stock changes and employment. The method is econometric combined with an interview 

series. The data is a panel dataset containing 900 observations. The different models that are 

being used is the vacancy gap model, an Error Correction Model and a dynamic lag model in 

the form of a first difference model. Due to non-stationary variables, some models were 

rejected. A prognosis model has been created for the economic calculations. The results are 

displayed in a number of scenarios ranging from unchanged rents to severe rental drops. As a 

comprehensive result this study concludes that a rental drop in the range of 10-20 percent is to 

be expected. A number of positive side effects are expected to unfold as a result of the 

relocations. 
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Sammanfattning 
 
Stockholmsmarknadens kontorssegment har länge setts på som säker vad gäller att kunna 

motstå negativ turbulens i form av hyres press på grund av ekonomiska svängningar, och då 

speciellt marknaden för City eller CBD. Nyligen har dock en stor mängd banker och 

institutioner om cirka 200000 kvadratmeter bestämt sig för att lokalisera sig i mer perifera 

lokaler med kostnads reduceringar i form av lägre hyror som mål. Den här massutflyttningen 

har studerats med fokus på hyresdynamik som ett resultat av ökade vakanser. Andra variabler 

är ändringar i stocken och sysselsättning. Metoden är ekonometrisk och kombineras med en 

intervjuserie. Data består av ett paneldatasett innehållande 900 observationer. De olika 

modellerna som används är en vakansgapsmodell, en Error Correction modell (ECM) och en 

första differens modell. På grund av icke stationära variabler har vissa modeller förkastats. En 

prognostiseringsmodell har skapats för de ekonomiska beräkningarna. Resultaten redovisas i 

olika scenarion som består i allt från att hyrorna inte ändras alls till svåra hyresfall. Ett samlat 

resultat av studien föreslår ett hyresfall på 10-20 procent. En mängd positiva bieffekter 

förväntas uppstå som ett resultat av om lokalisationerna.   
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 Inledning 1
Här ges en bakgrund till studien genom en problembakgrund som tar upp vad som hänt i 

marknaden och vad som gett upphov till de frågeställningar som kommer att avhandlas i 

arbetet. Denna åtföljs av en mer detaljerad problemdiskussion vars syfte är att generera den 

forskningsfråga som kommer studeras explicit. Kapitlet är sedan strukturerat med ett avsnitt 

om syftet och de avgränsningar som varit nödvändiga att göra.  

 

 Problembakgrund 1.1
I skuggan av den pågående Eurokrisen påstås det att de Nordiska marknaderna för uthyrning 

av kontorsfastigheter klarat sig väl. Stockholms fastighetsägare, speciellt de som opererar 

inom CBD (Central Business District), har åtnjutit rekordnivåer vad gäller hyresinkomster 

och vakanser. Det har dock skett en normalisering den senaste tiden och prognoserna pekar 

mot en period med lägre hyrestillväxt och en ökning av vakanser1. Samtidigt som 

fastighetsmarknaden tycks reagera på det negativa konjunkturläget närmar sig en historisk 

händelse på kontorsmarknaden i Stockholms mest centrala område, CBD.  

 

I perioden 2013-2017 kommer en yta motsvarande upp emot 18 Hötorgsskrapor, eller 213000 

kvadratmeter, att tömmas på hyresgäster på jakt efter lägre hyreskostnader och 

samlokaliseringsfördelar i stadens mer perifera områden. Det rör sig om stora aktörer som 

Swedbank, Försäkringskassan, SEB och Nordea och de berörda fastighetsägarna är bland 

annat Vasakronan, AMF Fastigheter och Amerikanska Pembroke2. Fastställandet av det 

exakta kvadratmeterantalet och tidsperioden för tomställningen som berör CBD är inte lätt, då 

samtliga hyresgäster måste ta slutgiltig ställning till vart de ska ha sina kontor i framtiden. 

SEB meddelade 24.e april i år att deras projekt att samlokalisera sina kontor i Värtahamnen 

inte kommer att bli av3. Att de kommer att stanna hos Vasakronan som hyresgäst av 35000 

kvm vid Sergels Torg efter att deras kontrakt går ut nästa år är dock inte säkert. Ett flertal 

frågetecken kvarstår således men givet aktörernas storlek rör det sig om ett betydande bestånd 

                                                
1 http://www.svd.se/naringsliv/brancher/bank-och-finans/fler-lediga-kontor-i-stockholm_7461486.svd.  

    http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hyresnivaerna-har-natt-toppen_7579448.svd. 
2 http://www.svd.se/naringsliv/flera-stora-hyresgaster-lamnar-city-inom-kort_7189305.svd. 
3
	  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-‐och-‐fastighet/seb-‐skrotar-‐flyttplaner_8117272.svd	  
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som nu sätts i rörelse på Stockholms kontorsmarknad. Digniteten ger upphov till potentiellt 

stora flyttkedjor och öppnar en mängd intressanta infallsvinklar att studera just nu och de 

nästkommande åren.  

 

 Problemdiskussion 1.2
Sommaren 2012 ombads en panel med fastighetsexperter att kommentera vad detta skulle 

komma att innebära för kontorsmarknaden i Stockholm City. Av panelens samlade svar kan 

man utläsa tre effekter; nu ges det äntligen möjlighet för förädling av eftersatta bestånd, 

tillsammans med en utveckling av stadskärnan i en mer optimal riktning, samt hyrespress på 

lokaler i citykärnan4.  

 

En annan panel av fastighetsexperter tillfrågades sent 2012 om hur de ser på hyresmarknadens 

utveckling i de tre storstadsregionerna 2013 och det enhälliga svaret var en utplaning5. 

Tomställning av stora ytor nämndes explicit som en av orsakerna vad gäller Stockholms CBD 

marknad. Således har effekten av det som kommer att hända redan börjat att verka på 

marknaden innan det hänt. 

 

Givet det instabila klimatet på marknaden, och de registrerade negativa tendenserna vad berör 

hyror och vakanser, ges tillfälle att studera denna ”massflytt” med fokus på kopplingen 

mellan vakanser och hyresnivåer.  

 

Detta kan åstadkommas genom att studera historiska hyresjusteringar. Modeller som mäter 

sambandet mellan de variabler som teoretiskt förklarar hyresdynamik. Här finns ett flertal 

modeller tillgängliga och valet av modell bestäms ofta mot bakgrund av kvaliteten och 

karaktären i det som läggs i modellen, tillsammans med den teori som ligger till grund för 

undersökningen. Jag kommer i arbetet att använda mig av tre olika modeller. 

 

Antagandet att högre faktiska vakanser jämfört med den naturliga nivån på vakanser leder till 

press på hyrorna och att det omvända leder till ökade hyror kallas i litteraturen för 

                                                
4
	  http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/experternas	  -‐dom-‐om-‐alla-‐stora-‐flyttar-‐fran-‐city/	  

5
	  Fastighetsnytt	  06/12	  s.	  34-‐35.	  
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prisjusteringsmekanismen (Rosen & Smith, 1983 s. 779). Denna användes för första gången 

på fastighetsmarknaden av Blank och Winnick år 1953. Vid studier av vakansgapet, 

skillnaden mellan en långsiktig vakansgradsnivå (NVG) och den faktiska vakansgraden vid ett 

visst tillfälle, är man intresserad av långsiktiga samband mellan variablerna hyra och vakanser 

medan efterfrågan lämnas utanför estimeringarna som variabel. 

 

Modelleringar av vakansgapet har varit speciellt vanliga i USA medan Europeiska forskare 

fokuserat mer på studier av vad som driver både utbud och efterfrågan. Man försöker förstå 

hyresdynamiken givet fundamentala ändringar i variablerna som driver utbud och efterfrågan 

(Hendershott et al. 2002 s. 165), exempelvis ändringar i sysselsättning, ränta och BNP. Detta 

är modell 1 i arbetet. 

 

I senare tid har Error Correction Models (ECM) blivit alltmer vanliga och fördelen med dessa 

är att de ger estimat för både långsiktiga och kortsiktiga samband mellan variablerna. Error 

correction termen är de laggade residualerna från det långsiktiga sambandet ses som en 

justeringsfaktor och förklarar hur lång tid det tar för marknaden att återgå till jämnvikt efter 

en exogen chock. Här skattas också ett långsiktigt samband för en jämnviktshyra (Englund et 

al. 2002). Detta är modell 2 i arbetet. 

 

En annan lösning är att enbart se på de kortsiktiga sambanden olika variabler har, utan att 

inkludera fel-termen i ECM modeller, i en first-difference eller förändringsmodell. Fördelen 

med denna modell är att den inte ställer lika höga statistiska krav till långsiktighet i 

sambanden mellan variablerna som de andra modellerna gör, samtidigt som den är enkel att 

både använda och tolka. Nackdelen är att långsiktiga samband inte kan estimeras. Detta är 

modell 3 i arbetet. 

 

Gemensamt för användandet av dessa modeller är att de tillhandahåller verktyg som lämpar 

sig väl för att undersöka justeringar på kontorshyror givet ändringar i andra variabler. Detta är 

också något denna studie ämnar undersöka med fokus på vakanser som kommer att uppstå på 

marknaden inom kort tid. När sambanden mellan variablerna är skattade så kommer en 

prognostiseringsmodell att byggas för att generera de ekonomiska konsekvenser massflytten 

kommer att få på kontorshyrorna. Prognostiseringsmodellen är modell 4 i arbetet. 
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 Forskningsfråga 1.3
Hur mycket kommer kontorshyrorna i Stockholms CBD marknad att påverkas i förbindelse 

med massutflyttningen av hyresgäster i perioden 2014-2017?  

 

 Syfte, bidrag och avgränsningar 1.4
Syftet med studien är att empiriskt undersöka de effekter en massflytt får på framtida 

kontorshyror genom hyresjusteringsmekanismen. Bidraget och målsättningen med studien är 

att kunna förse beslutsfattare som arbetar med fastigheter i den marknad som berörs av de 

framtida flyttströmmarna med en estimering, byggd på empirisk förankrad information och 

analys, om ändringar i framtida hyresnivåer. En viktig del i att uppfylla syftet är att förstå 

vilket handlingsutrymme fastighetsägarna har och vilka förutsättningar dessa har för att 

genomgå allokeringar av den här digniteten utan för stora skadeverkningar. Detta kommer att 

generera en verklighetsförankrad ram för alternativen i scenariodelen av undersökningen.  

 

Ett område som anses berört i första hand är hyresförhandlingar. Det kommer således beröra 

framtida årsresultat för både hyresgäster och hyresvärdar, fastighetspriser och aktiekurser i de 

respektive bolagen. Massutflytten är per dags dato outforskad, något som troligtvis är det 

största bidraget generellt. Metodvalet i kombination med det empiriska materialet är också ett 

bidrag. 

 

Trots att det omfångsrika datat i både tid och rum möjliggjort en bredare studie ligger fokus 

på att undersöka effekterna på Stockholms CBD marknad för kontorsfastigheter. Området 

definieras under kapitlet empiri. Därför kommer konsekvensanalysen inte att beröra andra 

delmarknader, så som de delar av Stockholm som njuter av växt i form av nybyggande och 

tillflyttning, den motsatta änden eller massinflyttningen. Agglomerationsprocesser inom 

bankvärlden i Solna och Sundbyberg vore annars en intressant aspekt att studera6.  

 

De individuella konsekvenserna för enskilda aktörer som berörs kommer heller inte att 

undersökas i denna studie. Förädlingsstrategier och möjligheter som följd av att stora ytor 

friställs, tillsammans med dess begränsningar i form av myndighetskrav och liknande, 

                                                
6 http://www.affarsvarlden.se/hem/bank_finans/article3101132.ece. 
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kommer heller inte att studeras. Det ges heller inte utrymme att studera faktorer, så som BNP, 

inflation och räntor, och dess explicita inverkan på hyresnivåer. 

 

 

 Disposition vidare 1.5
Studien fortlöper med följande disponering; I nästkommande kapitel följer en inblick i den 

teoretiska referensram studien förhåller sig till. I kapitel 3 redogörs för de metodval som tagits 

och en diskussion angående dess implikationer på resultaten och ett självkritiskt resonemang. 

Vidare i kapitel 4 ges en återgivning av de resultat den empiriska undersökningen genererat. 

Dessa resultat analyseras i kapitel 5 och återkopplas i kapitel 6 till de inledande 

frågeställningarna i form av en avslutande diskussion med slutsats och förslag till vidare 

studier. 
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 Teoretisk referensram 2
Den litteratur som studerats kan delas in i tre områden; marknadsdynamik, förväntningar och 

modellering av fastighetsmarknaden. Avsnittet marknadsdynamik syftar till att ge ett ramverk 

som aktörerna, omtalade i inledningen, förhåller sig till strukturellt. Förväntningar handlar 

om att förklara vad som driver handlingar hos aktörerna i marknaden. Avsnittet modellering 

av fastighetsmarknaden är den teoretiska verktygslåda studien använder sig av för att svara 

på forskningsfrågan.  

 

 Marknadsdynamik 2.1
Marknadsdynamik handlar om att ge en överblick över hyresmarknaden för kontorsfastigheter 

och att ge en inblick i hur normala cykler inverkar på de frågeställningar som dryftas i arbetet. 

Här beskrivs orsaker till dynamik som innefattar handlingsmönster. Här ges också en 

introduktion till vilket område som ska studeras och hur hyror och vakanser fluktuerat över tid 

inom området. Rörelserna på fastighetsmarknaden kommer att förklaras med hjälp av två 

koncept. Tankemodellen och 4Q modellen.  

 

2.1.1 Tankemodellen	  
Den här grafiska framställningen (Geltner, D., Miller, N., Clayon, J., and Eichholtz, 2007) 

visar att fastighetsmarknaden har sin omedelbara grund i hyresmarknaden. 
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Hyresmarknaden skapar värden i form av hyror. Värden skapas ur ett fastighetsägarperspektiv 

snabbare om det är låg nyproduktion och hög tillväxt i ekonomin. Dessa värden omsätts på 

fastighetsmarknaden beroende på hur lukrativa fastigheterna är ur ett inkomstgenererande 

perspektiv. Med fastighetsmarknaden menas således marknaden för att äga 

inkomstgenererande hyresfastigheter.  

 

Studiens fokus ligger i rutan för hyror och vakanser. Forskningsfrågan är dock aktuell för 

fastighetsmarknaden i stor grad. Allokeringar sker på hyresmarknaden. Hyrestagare byter 

lokaler på hyresmarknaden för att få lägre kostnader. Konsekvenserna i form av ökade 

vakanser blir kännbara för fastighetsägare på fastighetsmarknaden i tillfälle kassaflödet eller 

hyrorna ändras.  

 

- Vakanser kan definieras som ytor som inte är uthyrda. 

- Stocken kan definieras som det utbud av ytor som finns tillgängligt på marknaden. 

- Vakansgraden definieras som kvoten av det totala antalet tomma kvadratmeter 

dividerat med stocken. 

- Begreppet långsiktig vakansgrad eller naturlig vakansgrad (NVG) syftar till ett 

uppskattat medeltal för en längre tid som täcker en eller flera fastighetscykler.  

- Begreppet kortsiktig vakansgrad syftar i stället till den omedelbara uthyrningsbara 

ytan i relation till den existerande stocken. 

 

Hela fastighetssektorn omgärdas av makroekonomin och denna påverkar branschen på olika 

sätt. Om faktisk sysselsättning i kontorssektorn skulle öka till exempel så skulle detta leda till 

högre absorptionstakt givet en fixerad stock av fastigheter, något som skulle ge en lägre 

vakansgrad. En lägre vakansgrad skulle så leda till hyresökningar och därigenom stimulera 

utbudet och total stock skulle växa. Detta leder i sin tur till att vakansgraden ökar. I ett 

jämnviktsförhållande längre fram i tid kommer således både stocken och den uthyrda nivån på 

kontorsytan att ha ökat (Raymond & Webb, 2003, s 77).  

 

Skulle sysselsättningen sjunka så kommer absorptionsnivåerna att sjunka med ökande 

vakansgrad till följd. Lägre hyror och en gradvis kontraktion av stocken blir resultatet. Om 

nyproduktion satts igång innan ändringen i sysselsättning så kommer resultatet bli att man får 

kontinuerligt höga vakansgradsnivåer. Detta leder till ökat press på hyror, den så kallade 



 

 12 

”ratchet” effekten. Effekter som dessa har haft och kommer att ha en inverkan på 

fastighetssektorn också framåt. 

2.1.2 	  4-‐Q	  modellen	  
Processerna som styr marknadsdynamiken har beskrivits i en inflytelserik studie (DiPasquale 

& Wheaton, 1992) inom fastighetsekonomin. De visar i en teoretisk modell, ”the 4-quadrant 

model”, hur ändringar i hyresnivåer (rent market) får inverkningar på fastighetspriser (space 

market) som vidare påverkar nyproduktion och som till slut, efter justeringar för avskrivna 

och förfallna enheter, reglerar hyresnivåer.  

 

                               
                             Figur 2. Källa: Holmberg 2010, s 20.  

 

Därigenom förklaras de cykler som finns på fastighetsmarknaden genom ett slutet system som 

regleras autonomt för att eftersträva jämnvikt i alla delmarknader; Investeringsmarknaden, 

hyresmarknaden och marknaden för nyproduktion.  I artikeln förklaras faktiska vakanser som 

en konsekvens av en kontraktion i ekonomin, åtföljd av dämpad nyproduktion. Givet 

fastighetsmarknadens tröghet lämpar sig 4-Q modellen bäst att applicera på en längre 

tidshorisont enligt författarna men som ett teoretiskt ramverk beskriver den dynamiken i 

marknaden på ett konceptuellt sett lättåtkomligt vis.  
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 Förväntningar 2.2
Den effektiva marknadshypotesen (Property cycles – an introduction) säger att priser ändrar 

sig när det föreligger ny information som påverkar avkastnings och/eller riskförhållanden på 

en tillgång. Informationen ändrar investerarens förväntningar om avkastning positivt vid 

positiva nyheter och omvänt. Förhållandet ny information och ändring i pris gör att naturliga 

cykler inte finns. Fluktueringar i pris existerar självfallet sedan ny information som ändrar 

pris aldrig finns tillgängligt för investerare. 

 

Det finns empirisk forskning som visar hur känsliga olika marknader för fastigheter är vad 

gäller exogena chocker (Wheaton, 1999). Författaren använder sig av en ”stock-flow” modell 

där stocken är förra årets utbud och flödet består av tillskott i form av nyproduktion eller 

omvandling samt avskrivna eller rivna enheter. På kort sikt är utbudet fixerat och 

prisändringar sker enbart på grund av ändringar i efterfrågan. På längre sikt styrs dock 

prisändringar också av hur lönsam nyproduktion är, då utbudet antas öka vid lönsamhet i 

byggsektorn.  

 

Centralt i modellen är hur utbudet bestäms. Här tar författaren upp två olika synsätt på 

förväntningar. Ett rationellt och framåtblickande sätt som inte ger upphov till cykler. Att 

enheter kommer ut på marknaden i tider med dålig efterfrågan kan ske även då besluten att 

bygga dem varit rationella och ses inte av författaren som cykliskt. I ett myopiskt och 

bakåtblickande synsätt antar man att framtiden kommer att se ut så som historien varit eller så 

som situationen ser ut på marknaden just nu. Detta ger enligt författaren upphov till cykliska 

svängningar. Resultatet i studien visar att kontorsmarknader, mot bakgrund av det långa 

produktionsförloppet och en instabil efterfrågan, uppvisar större volatilitet och därför också 

större cykler i återgången till jämnvikt än de andra fastighetstyperna efter yttre påverkan. 

 

Förväntningar i byggsektorn och spekulativt byggande är också en av faktorerna som 

påverkar friktionsnivån på vakanser (McCartney, 2010). Byggs det för mycket, möjligtvis på 

grund av orealistiska förväntningar, så är det inte säkert att efterfrågan återfinns på samma 

höga nivå. Om utbudet är elastiskt, det vill säga kan reagera snabbt på nya volymer givet 

ändringar i pris, tros dessa marknader tolerera högre nivåer av den långsiktiga vakansgraden.  
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Om kontorsmarknaden var en vanlig konkurrenskraftig marknad så skulle ändringar i 

efterfrågan återspeglas i ändringar i hyror och fastighetspriser omedelbart. Vakanser skulle 

inte existera. Ett utmärkande drag för kontorsmarknader är dock fluktuerande vakanser (Lind, 

H., Property cycles – an introduction 2011). Det finns minst två teorier som kan förklara 

varför dessa vakanser uppstår. I det ena fallet ser fastighetsägaren på en outhyrd lokal som en 

option som kan användas i framtiden. Man väntar med att hyra ut för att kunna ta ut ett högre 

pris när marknaden vänder. (Grenadier, 1995, s 58) I det andra fallet agerar fastighetsägarna 

kollektivt genom att inte konkurrera på pris, så som monopolister agerar på 

produktmarknader. Detta förutsätter en oelastisk efterfrågan.  

 

Att vakanser existerar också när marknaden är i jämnvikt beror på två faktorer ((McCartney, 

2010, s 12). Antingen på grund av friktioner som att ett hyreskontrakt gått ut utan att man 

tecknat ett nytt eller att man inte fyllt upp en nyproducerad fastighet. Det kan också bero på, 

som tidigare antytt, att ägaren ser på dagens hyresnivå som för låg och att denna väljer att 

vänta med att ingå kontrakt tills hyrorna stigit. Alternativt så letar ägarna efter hyrestagare 

som passar för just de lediga lokalerna och som har en vilja att betala den önskade hyran.  

Denna process tar tid och kan ge upphov till vakanser i en marknad som är i jämnvikt.  

 

Avgörande i detta är hur heterogen både kontorsstocken är kvalitetsmässigt men också hur 

heterogen den potentiella hyrestagargruppen är. I marknader där alla kontor ser lika ut och 

alla hyresgäster beter sig på samma sätt och har liknande behov tros därför både faktiska 

vakanser och den naturliga vakansgraden NVG vara lägre. Har däremot kontoren stor 

variation i kvalitet och nyttofunktion tillsammans med en efterfrågan som är diversifierad 

med olik betalningsvilja så tros vakanser och NVG vara högre då det kan löna sig att leta efter 

någon som är villig att betala mer. (McCartney, 2010, s 13). Förväntningar om hyresnivån är 

därför viktigt när ägarna bestämmer sig för strategi. Detta leder också till att NVG är högre i 

marknader där ekonomisk tillväxt och hyrestillväxt varit stark. Beteendet kallas av författaren 

för Hoarding.  

 

I situationer där ägarna inte får det dem vill ha kan också annat avtalas. Ägarna sänker inte 

hyresnivån vid nya avtalsteckningar men inför en rad överenskommelser i kontraktet. Dessa 

avtalas oftast i tider med sviktande efterfrågan eller då vakanserna i marknaden är betydliga. 

Dessa kan vara av olika slag, så som hyresfria perioder, re-lokaliserings och 

kontraktsförnyelses klausuler med mera (Geltner et. al, 2007). Dessa avtal påverkar också 
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NVG i och med att teckna kontrakt blir mer eller mindre attraktivt. Hyresnivåförhandlingens 

struktur är central i detta (McCartney, 2010, s 14). Här tas indexerad höjning upp som något 

som gör att NVG stiger då stora ökningar i hyresnivån inte kan förväntas inom ett 

kontraktsförhållande. 

 

Makrofaktorer påverkar också matchningsprocessen mellan hyrestagare och fastighetsägare 

och därmed också vakanserna på kontorsmarknaden. Därför finns det också fog för att anta att 

förväntningar om ändring i exempelvis BNP, räntor, inflation med mera kommer att påverka 

vakanserna i en lokal marknad. (Grenadier, 1995).  

 

Vakanserna som uppstår som resultat av ovan sagda ses på som naturliga vakanser eller 

naturlig vakansgrad (NVG).  

 

 Modellering av fastighetsmarknaden 2.3
Detta avsnitt syftar till att ge en införing i samspelet mellan vakanser och naturliga vakanser 

(NVG) och hyresdynamik, sett ur ett användarperspektiv inom forskningen. Vissa modeller 

fångar dynamiken på marknaden bättre men är dess mer komplexa och krävande att arbeta 

med och ställer högre krav till datat som används. 

 

2.3.1 Naturliga	  vakanser	  
Begreppet är ursprungligen hämtat från arbetsmarknadsforskningen och sambandet mellan 

inflation och arbetslöshet. När arbetslösheten befinner sig på sin naturliga nivå så är 

inflationstakten stabil. När den faktiska arbetslösheten skiljer sig från dess långsiktiga 

jämnvikt leder detta till ändringar i priser eller löner. Denna process justerar så arbetslösheten 

till dess långsiktiga nivå (McCartney, 2010, s 12). Det som kännetecknar en marknad där 

hyrestillväxten varken sjunker eller accelererar är när vakanserna befinner sig på sin 

långvariga jämviktsnivå. Då kallas de för naturliga vakanser eller långsiktiga vakanser. Med 

naturlig vakansgrad avses den vakansgrad som råder då marknaden är i jämnvikt (Klingborg 

2009, s. 125) 

 

Litteraturen (Rosen & Smith, 1983) konstaterar att det finns en nära relation mellan ett 

utbudsöverskott, något som definieras som avvikelsen mellan observerbar faktisk vakans och 

något långsiktigt antagande av vad vakansen borde ligga på, och ändringar i hyrespriser. 
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Enligt artikeln sägs utbudet vara fixerat över kort sikt med variationer på endast 1-2 procents 

per år på grund av fastigheters tröga tillskapelsesprocess och varierar på grund av tillskott, 

rivningar, avskrivningar, ombildningar och så vidare.  

 

Efterfrågan påverkas av inkomst, pris, avgifter, användarkostnad, tillgång på finansiering, 

preferenser, flyttströmmar och så vidare och är mer volatilt än utbudet. Interaktionen mellan 

de två bestämmer både hyror och vad som hyrs ut. Således bestäms också vad som inte hyrs 

ut i denna process, det vill säga vakanserna. (Geltner, D., Miller, N., Clayon, J., and 

Eichholtz, P., p. 105).  
 

Den naturliga vakansgraden kan definieras som den nivå där utbud och efterfrågan är i 

jämnvikt där hyrorna stabiliserats på en långsiktig nivå (Rosen & Smith, p. 782). Strukturella 

friktioner i marknaden påverkar dock mötet mellan de som vill hyra ut och dem som vill hyra. 

Dessa friktioner är till viss grad unika för fastighetsmarknaden. Höga transaktionskostnader 

och om allokerings utmaningar i form av så kallade ”search costs” ger som utfall att de 

naturliga vakanserna skiljer sig åt beroende på vilken delmarknad det handlar om.  

 

Detta leder också till slutsatsen att en viss grad av naturlig vakans behövs för marknaden ska 

fungera optimalt. Efterfrågan är dessutom volatil så hyresvärdar måste hålla ett visst lager 

som de kan ändra pris på för att anpassa sig till ändrade förhållanden. Andra faktorer som 

påverkar är mobiliteten och omsättningen på hyresgäster i marknaden med följden att 

naturliga vakanser ofta är höga i snabbt växande städer. De finner också att dess mer 

dispersion hyrorna har på en delmarknad, dess högre NVG. 

 

Den naturliga vakansnivån påverkas alltså av diverse strukturella kostnader för att hålla 

inventarier eller outhyrda enheter. Detta leder enligt författarna till att ändrade priser inte 

anpassar sig omedelbart med utfallet att priserna blir höga eller låga. Om hyror sätts i en 

marknad där efterfrågan övergår utbud, minus eller hänsyn taget till normal vakansnivå, så 

kommer vakanserna vara lägre än normalt och press på hyrorna startas med följden att 

nyproduktion blir lönsamt.  

 

Att denna process inte sker omedelbart och att denna justering i sig är intressant att studera 

finns det ett stort stöd för i forskningen (Grenadier, S., 1995). Processerna kan ha olika grader 

av ”stickyness”, det vill säga tendenser att fastna på nya nivåer efter att det hänt något i 
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marknaden som påverkar vakanserna. Dessutom kan olika delmarknader i olika städer ha 

NVG som skiljer sig avsevärt från varandra även om städerna har gemensamheter.  

 

Författarna (Rosen & Smith, 1983) grundade sina antaganden på tidigare teoretisk forskning 

och försökte, via en empirisk undersökning innehållande sjutton amerikanska städer, att 

bevisa att teorin var applicerbar i verkligheten. De fann att sambandet existerar i 

hyressammanhang för privatbostäder i USA. I en färskare studie (McCartney, 2010) som 

gjorts på kontorsmarknaden i Dublin undersöker författaren vändpunkter i hyrescykler med 

hjälp av naturliga vakanser. Där antas att man kan använda olika naturliga vakansnivåer för 

olika tidsperioder medan Rosen och Smith behandlar den naturliga vakansen som konstant. 

McCartney använder dock samma teoretiska ramverk för att fånga hyresdynamiken. Han 

understryker också att studier med naturliga vakanser som verktyg att studera 

fastighetsmarknaden är sällsynta på den Europeiska marknaden. När de väl används så 

approximeras vakanserna och resultaten blir svaga.  

 

Han finner att perioden fram till 1998 ger naturliga vakanser på 5,2 procent för Dublins 

kontorsmarknad. Efteråt stiger de till 15 procent. Detta tyder enligt författaren på att de 

friktioner i form av search costs bland annat utvecklats så att marknaden är i jämnvikt, med 

stabila hyror till följd, på en nivå med långt högre vakanser efter 1998 (McCartney, 2010 s. 

12.). Han förklarar att orsaken till att de faktiska vakanserna avviker från de naturliga har att 

göra med antingen exogena chocker som har med makroekonomin att göra eller endogena 

cykliska händelser knutna till byggindustrin och att den naturliga vakansnivån är navet i detta 

samt att hyresdynamiken med fördel kan studeras i denna konstruktion.  

 

Mekaniken fungerar så, likt den i Rosen och Smith studie, att det är hyresförändring som 

estimeras genom att fastställa diskrepansen mellan faktiska och naturliga vakanser. Precis 

som arbetsmarknadsforskningen ser på inflationstakten och inte själva nivån för inflationen. 

Här följer en redogörelse på Engelska över hur NVG påverkas av olika faktorer; 
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    Figur 3: Factors expected to influence the NVR. Källa: Predicting turning points. McCartney 2011.	  

 

Uppdelningen friktion och option diskuterades under förväntningar. 	  

 

Det finns forskare (Sanderson et al., 2006) som understryker vikten av naturliga vakanser som 

verktyg i att undersöka hyresdynamik med hjälp av ekonometri. Dessa menar också att 

kvantitativa metoder enbart lämpar sig i sammanhanget när man studerar mogna marknader. 

Detta för att de strukturella och friktionsgivande förhållandena i omogna marknader inte säger 

så mycket om en stabil eller naturlig vakansnivå (s. 496). De tar också upp problematiken 

med att hyresdynamik kan påverka den naturliga vakansgraden, något som i ekonometrin 

kallas simultanitet.  

 

Detta löser de i sin studie, som går ut på att fastställa naturliga vakansgrader på global skala, 

genom att lagga eller senarelägga de förklarande variablernas påverkan på hyresförändringen, 

den beroende variabeln (s. 493). Detta medför i sig att nuvarande utbud och efterfrågan inte 

förklarar hyresdynamik, något som de löser genom att använda förklarande variabler 

tillsammans med andra variabler som inte är korrelerade med fel termerna i ekvationerna (s. 

493). Denna lösning är omdiskuterad då tidigare års vakanser här antas driva hyror idag, men 

likväl en vedertagen metod. 
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2.3.2 Error	  Correction	  Modeller	  (ECM)	  
Modern fastighetsforskning uppmärksammar att den enkla vakansgradsmodellen kan ses på 

som otillräcklig då den inte tar hänsyn till någon jämnviktsnivå på variabeln hyra men att det 

vore otillbörligt att bortse från den förklarande kraft som finns i traditionella studier av 

vakansgrader (Hendershott et al. 2002). Att variabeln hyra inte bestäms av modeller som 

bygger på vakansgapet betyder att hyran i princip kan bli hur hög eller hur låg som helst, 

beroende på hur stort vakansgapet är. Det harmonierar inte med sunt förnuft.  

 

McCartney poängterar att forskningen kring hyresdynamik idag inte uteslutande handlar om 

vakansgapet. Han lyfter fram Error Correction Modeller (ECM) och modeller med fokus på 

skillnaden mellan faktisk hyra och naturlig hyra som faktorer att studera i samband med 

hyresbildning i samma modeller som estimerar långsiktiga estimat för vakanser. Den 

teoretiska utvecklingen på fältet hyresbildning är positiv och att tillgängligheten på data blivit 

bättre, något som möjliggör fler infallsvinklar och stabilare ekonometriska modeller.  

 

I en ECM försöker man att se om variabler i en regression har ett långsiktigt förhållande till 

varandra. Sedan beräknas Error Correction termen genom att använda de laggade fel-termerna 

från den långsiktiga ekvationen i en kortsiktig ekvation. EC termen ses på som en kortsiktig 

justeringsfaktor till den långsiktiga jämnvikten. Hur lång tid det tar för det man undersöker att 

återgå till långsiktig jämnvikt. Här dyker också begreppet asymmetrier upp. Vad som gör att 

saker återgår till jämnvikt mer eller mindre långsamt eller till nya jämnviktsnivåer. (Best, R. 

2008).  

 

Långa kontrakt och transaktionskostnader kan exempelvis ge upphov till en asymmetrisk 

återgång till jämnvikt på kontorsmarknader. Dessa asymmetriska egenskaper på 

fastighetsmarknaden återfinns på den svenska marknaden i en studie (Englund et al., 2008) 

där man undersöker kontraktslängdens inverkan på justeringsprocessen tillsammans med ett 

begrepp de kallar dolda vakanser.  

 

Dolda vakanser är något som uppstår om faktisk hyra är större än en beräknad naturlig 

hyresnivå och dessa kommer att utvecklas till faktiska vakanser om de höga hyrorna kvarstår. 

Dolda vakanser samt långa kontrakt betraktas av författarna som transaktionskostnader som 

bidrar till asymmetrier på den Svenska marknaden. I studien uppskattar de den naturliga 

vakansgraden för Stockholm att vara runt 7 procent (s. 83).  Detta är en tredjedel mindre än 
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skattningar där hyresnivån betraktas som konstant. De skattar justeringstermen till att vara 

37,8 procent per period.  

 

Det påpekas att om det är ett mått på NVG man söker eller variation av NVG över tid och 

rum, så bör man söka att estimera detta direkt och inte använda ECM. ECM ger möjlighet att 

studera dynamiken långt mer ingående än vid traditionella studier av vakansgapet likt de i 

föregående avsnitt. Detta på grund av att jämnvikt för hyra finns med som en variabel. Hyran 

kan i de klassiska vakansgap modellerna återfinnas på teoretiskt oförsvarliga nivåer som är 

omöjliga att gardera sig mot (Hendershott et al. 2002). Positiva utbuds eller negativa 

efterfrågechocker skulle kunna driva hyrorna lägre och lägre. Det omvända skulle driva 

hyrorna högre och högre. 

 

En ECM (Brounen & Jennen, 2009) modellerar kontorshyror som beroende av vakans-gapet 

givet arbetsmarknadsdynamik. De bevisar i sin studie med paneldata på 15 amerikanska 

städer över 17 år att kontorshyror reagerar signifikant på en minskad arbetslöshet i de 

tillfällen som vakansgraden är under den naturliga vakansgraden. Litteraturen kallar dessa 

tillstånd för asymmetriska egenskaper i hyresjusteringsprocessen. Forskningen inom ECM har 

växt och de mest använda variablerna för att fastställa efterfrågan i ekvationerna är 

sysselsättning och BNP (McCartney 2012 s.218). 

 

2.3.3 Dynamic	  models	  –	  Distributed	  Lag	  Models	  (DLM)	  	  
Då tidsseriedata ofta innehar kvaliteter som ger statistiska störningar, kan ekvationerna 

estimeras i ”first difference”, något som åtgärdar dessa problem. Således har man 

regressionsverktyget att tillgå men sambanden som skattas blir av det kortsiktiga slaget.  
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 Metod 3
Metodkapitlet har följande uppdelning; Inledningsvis ges en redogörelse för 

forskningsansatsen. Sedan följer en genomgång av datainsamling för den kvantitativa 

metoden. Så beskrivs tre olika modeller för kvantitativ ansats. Sedan följer en genomgång av 

datainsamling för den kvalitativa metoden samt en införing i genomförandet av 

intervjuserien. Kapitlet avslutas med ett resonemang om validitet och reliabilitet. 

 

 Forskningsansats 3.1
Frågan studien syftar till att besvara är av mätbar karaktär och därför önskas i första hand en 

kvantitativ ansats där estimeringarna görs i mjukvaran Stata. Det är tre 

hyresjusteringsmodeller som används och de metodologiska skillnaderna återges i detta 

kapitel.  

 

Den modell som passar datat bäst och ger statistiskt försvarliga resultat kommer att användas 

för att skatta koefficienterna som sedan användas i en prognostiseringsmodell. Denna modell 

ska generera estimat för vad de nya hyrorna kommer att vara i slutet på prognosen enligt 3 

olika scenarion. 

 

För att kunna veta om de ytor som friställs är realistiska prognoser har metodformen 

triangulering valts. Detta innebär att flera informationskällor används för att belysa olika eller 

samma delar av en studie (Ghauri, P. & Grønhaug, K., 2010). En intervjuserie ska belysa vad 

aktörerna menar är realistiskt vad gäller hur stora de faktiska vakanserna kommer att bli. 

Dessutom kommer de estimerade hyrorna att diskuteras med aktörerna med förhoppningen att 

ny information ska leda till en mer verklighetsförankrad prognostisering. Målet är att få så bra 

estimat som möjligt. 

 

Således används prognostiseringsmodellen både innan och efter intervjuserien. Den första 

prognostiseringen ses på som en grovestimering. Den slutgiltiga prognostiseringen antas 

innehålla de synpunkter som genererats under intervjuserien. 
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 Kvantitativ ansats 3.2

3.2.1 Datainsamling	  
Data som ligger till grund för studien består sekundärdata i form av ett paneldatasett som är 

tillgängligt via konsultfirman Jones Lang Lasalle (JLL). Urvalet är ett icke sannolikhetsurval. 

Urvalet har varit ett bekvämlighetsurval då dessa observationer antas inneha de egenskaper 

som är önskvärda i förhållande till att besvara den övergripande forskningsfrågan. Det är ett 

stort datasett med många observationer som antas kunna representera marknaden och besvara 

forskningsfrågan som studeras. 

 

Paneldata är ett datasett som innehåller flera tidsserier med tvärsnittsdata. Man företar 

regressionsanalyser i tid och rum samtidigt när man utför regressioner med hjälp av paneldata 

(Djurfeldt & Barmark, 2008 s.197).  

 

Datat innehåller historiska kvartalsobservationer för hyror, stocken, totala vakanser och 

vakansgrad för Stockholm, Göteborg och Malmö över en period på 12 år. Stocken ska i 

arbetet läsas som det existerande beståndet på varje delmarknad. Datat innehåller 

observationer på samtliga oberoende variabler på ett flertal delmarknader. Den beroende 

variabeln är dock hyror som ska förstås som prime rent på Stockholms CBD marknad genom 

hela arbetet. Således ska hyra framgent uppfattas som prime rent. I varje stad finns data för 

fem delområden. Datat är insamlat av JLL varje kvartal från fastighetsägare som äger cirka 70 

procent av kontorsstocken. Datat appliceras sedan på hela kontorsstocken, det vill säga om 

fem procent av undersökningsstocken är vakant förutsätts att det ser ut så på helheten. Hyran 

bedöms utifrån ett insamlat underlag. Ett flertal avtal måste finnas som bekräftar ny nivå 

innan justerar görs. Datat är rensat vad gäller variabler för två delområden i Malmö som 

innehöll hål i tidsserierna för hyror. Dessa delområden uteslöts. 

 

Den sista oberoende variabeln sysselsättning hämtas som komplement till data erhållet från 

JLL. Dessa observationer är hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB). SNI 2007 ligger till 

grund och sysselsättningen täcker näringsgrenen kontors- och andra företagstjänsteföretag i 

hela riket senast uppdaterad 2013-02-20. Datat är länkat av SCB då förändringar i näringsgren 

skett i det valda tidsrummet.  
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För prognostiseringen har en sysselsättningsprognos gjorts. Studiens prognos bygger på SCB 

och Konjunkturinstitutets publikation ”konjunkturläget – Mars 2013”. Detta är en årsvis 

prognos för sysselsättning som sträcker sig från år 2013 till år 2022 som täcker åldersgruppen 

15-74 år i tusental. Prognosen har omformats till kvartalsvisa observationer för att passa in i 

modellen. 

3.2.2 Paneldata	  och	  hyresjusteringsmodellerna	  
Koefficienterna som skattas ska ge svar på om det finns signifikanta samband mellan 

variablerna vakans, sysselsättning och hyresnivå. Uppbyggnaden av paneldataekvationer har 

följande form: 

!!,! =   !!,!! + !! + !!,!                                        ! = 1,2,3,… . ,!                (1) 

 

Här står y för den beroende variabeln och x för den eller de oberoende variabler man väljer att 

ta med. För att bestämma vilken tvärsnittsobservation det gäller används i och för att 

bestämma tidspunkt används t. Används laggade observationer benämns dessa som t-1, t-2 

etc. De oberoende variablerna varierar över tid men inte rum. B är den koefficient som skattas 

i ekvationen. Variabeln u är residualen eller feltermen. Variabeln c står för icke observerade 

effekter.  

 

Paneldata ger en möjlighet att estimera dessa med konstanta effekter eller ”fixed effects”. 

Detta för att eliminera skevhet i estimeringen av koefficienter som kommer av påverkan som 

inte ändrar sig över tid. Således blir variansen som återstår mer en direkt effekt av de variabler 

man vill studera. Mindre skevhet eller ”bias”. Variabeln c estimeras för varje 

tvärsnittsobservation och blir en del av interceptet i modellen. Man förutsätter att i varierar. 

Variabeln c korrelerar med de oberoende variablerna (Wooldriodge, 2002). 

 

Samma modell kan estimeras med slumpvisa effekter eller ”random effects”. Detta kan öka 

signifikansen för att flera frihetsgrader sparas/inte så många koefficienter som ska estimeras. 

Detta brukar vara bra när man har små datasett. Detta innebär att man väljer att se på datat 

som tidsseriedata och att man bortser från tvärsnittselementet. Man förutsätter att det inte 

finns någon skillnad mellan tvärsnittsobservationerna. Variabeln c korrelerar inte med de 

oberoende variablerna. 
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Valet för bästa ekvation i förhållande till datamaterialet avgörs med hjälp av ett Hausmann 

test. Testet undersöker huruvida tvärsnittsobservationerna är statistiskt skilda från varandra 

och avgör således om man ska estimera ekvationen med hjälp av fixed eller random effects. 

 

Ekvationerna som estimeras kan i princip ha hur många förklarande variabler som helst 

förutsatt att alla variabler är teoretiskt sunda samt stationära. Det gäller också den beroende 

variabeln. Dessutom skall variablerna vara integrerade i samma ordning. Icke Stationäritet 

innebär att observationerna över tid har en varians som inte är konstant. Det finns inget 

medelvärde eller att det finns flera medelvärden. En tidsserie med ett konstant medelvärde 

vad gäller varians är således stationär, förutsatt att väntevärdet av X också är konstant. 

Dessutom ska korrelationen mellan de oberoende variablerna endast bero på längden på 

tidsförskjutningen mellan dem, inte på någon annan variabel.  

 

Då tidsseriedata, inte paneldata i sig, ofta innehar trender eller uppvisar integrering i olika 

nivåer och eventuellt blir icke-stationärt, kan man få problem i skattningen av koefficienterna 

(Studenmund, 2011, s. 215). Problemet består i att regressionen kan ge höga nivåer på R2 

utan att variablerna egentligen passar ihop. 

 

Testet för att kontrollera detta kallas enhetsrotstest. På paneldata utförs ett Levin-Lin-Chu test 

(LLC). En av orsakerna till att datasettet rensades var att LLC testet kräver ett starkt 

balanserat datasett, det vill säga att inga observationer ska saknas. Om testet visar att datat är 

stationärt så innehåller variablerna inga enhetsrötter. Nollhypotesen i testet är att enhetsrötter 

existerar. Om man estimerar ekvationerna utan konstanta effekter så kan ett Dickey-Fuller test 

användas på varje enskild tidsserievariabel. Icke-stationära tidsserier kan bli stationära genom 

göra om ekvationen till en dynamisk modell. Oftast hjälper det att ta första differansen, det 

vill säga att man tar ändingen i variablerna i regressionen i stället. Kan hända att man också 

måste gå vidare och ta andra, eventuellt tredje differansen för att serien ska bli stationär. 

 

När stationäriteten är kontrollerad testas datat för autokorrelation. Detta innebär att man ser på 

om residualerna är besläktade med varandra i form av att vissa positiva/negativa residualer 

ökar sannolikheten för att andra residualer också är positiva/negativa. I fall autokorrelation 

finns så påverkar det effektiviteten i OLS negativt i att generera de bästa skattningarna. Vi 

kan heller inte utföra hypotestester på koefficienterna.  
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På paneldata utförs ett Wooldridge-test där nollhypotesen är att ingen autokorrelation 

existerar på 5 procents signifikansnivå. Autokorrelation kan avhjälpas genom att lagga 

variablerna. 

 

3.2.3 Vakansgapsstudie	  –	  Modell	  1	  
En modell specificeras där koefficienter skattas utifrån tillgängligt data med hjälp av minsta 

kvadrat metoden (OLS – Ordinary Least Squares). Här antas att det finns ett linjärt samband 

mellan hyror och vakanser. De steg som enligt litteraturen brukar ingå är: 

 

Ä!"#$!%  !  ℎ!"#" = !(!"#$%&#"  !"#"$%&' − !"#$%&'("  !"#"$%&') 

!"##"  !"# ≡ Ä!"#$!%&#  !  ℎ!"#" = ! + (!×!"#$%&#"  !"#"$%&') 

!"#$%&  !"# ≫ !"#$%&'("  !"#"$%&' =
−!
!                                                 (2) 

 

Här är a och B koefficienterna. Här görs antagandet att ändringar i hyror är noll (stabilt läge 

där naturliga vakanser är lika de vaktiska vakanserna) och faktiska vakanser kan bytas ut mot 

naturliga vakanser. (McCartney, p. 16). I 3) förväntas B vara negativ så att den naturliga 

vakansen blir positiv. I 3) kan man också härleda att konstanten a  innehåller de naturliga 

vakanserna. Därför kan interceptet a skrivas som a = B*naturliga vakanser. Detta förhållande 

säger att procentmässig ändring i realhyra beror av v* som är naturlig vakansgrad och fås i 

regressionen som konstanten. vt-1 är laggad vakansgrad. (Hendershott et al. 2002 s. 167).  

3.2.4 ECM	  –	  Modell	  2	  
En modell specificeras där koefficienter skattas utifrån tillgängligt data med hjälp av minsta 

kvadrat metoden (OLS – Ordinary Least Squares). Här antas att det finns ett linjärt samband 

mellan hyror och vakanser. 

 

De steg som enligt litteraturen brukar ingå är (Best, R., 2008):  

 

!"#$  1:  !! = ! + !!! + !!                                                                          (3) 

 

Här är z den co-integrerande faktorn. Feltermer som uppstår i förhållandet Y och X. (Zt=Yt-

bXt-a) 

!"#$  2:∆!! = !0∆!!!! − !1!!!!                                              (4) 
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Här är b0 ett uttryck för kortsiktig påverkan X har på Y och b1 är Error Correction termen 

som fångar takten det tar att återkomma till jämnvikt. Koefficienten b i den ursprungliga 

ekvationen är ett uttryck för den långsiktiga påverkan X har på Y. 

 

Dessa, både den långa och den korta ekvationen, kan i princip ha många förklarande variabler 

förutsatt att alla variabler som tidigare nämnt är stationära. Dessutom skall variablerna vara 

integrerade i samma ordning. Är de inte det så kan steg 2 endast utföras om variablerna är co-

integrerade. Är de inte det så kan en ECM inte estimeras då medelvärdet på fel-termerna inte 

ligger konstant över tid. Variablerna skenar i en ”Random-walk”, något som omöjliggör att 

variabler kan ha ett långsiktigt förhållande till varandra. 

3.2.5 Förändringsmodell	  –	  Modell	  3	  
Då tidsseriedata ofta innehar trender eller uppvisar integrering i olika nivåer, eventuellt är 

icke-stationärt estimerar man ekvationerna i första differansen, något som åtgärdar problemet 

med icke-stationärt data och dessutom ofta botar autokorrelation. En DLM fungerar genom att 

företa en multipel regression där de förklarande variablerna laggats en eller flera perioder. 

Förväntningen enligt teorin är att de förklarande variablernas värden i tidigare perioder har en 

effekt på den beroende variabeln idag (Studenmund, 2011 s.406).  

 

En laggad beroende variabel kan läggas till de andra variablerna som ytterligare förklarande 

variabel. Då kallas modellen för dynamisk och autoregressiv. Detta är ett enkelt verktyg för 

att se på statistiska korrelationer och samband. Multipel regression är oftast en del i samtliga 

modeller och i de tillfällen tidsseriedata används är det också vanligt att lagga både oberoende 

och beroende variabler enligt vad teorin tillsäger.  

 

En förändringsmodell är en DLM där man ändrar funktionell form på sin ekvation genom att 

mäta samband mellan ändringen i beroende och oberoende variabler (Studenmund, 2011 

s.426). Detta gör man oftast för att fel-termerna i den ursprungliga ekvationen innehåller icke-

stationäritet. Om dessa fel-termer skulle visa sig vara stationära så kan man använda en ECM 

modell, något som gör DLM till ett bra val i de tillfällen då fel-termerna inte är stationära det 

vill säga när variablerna inte är co-integrerade. Hade residualerna varit stationära så hade 

variablerna delat ett långsiktig förhållande till varandra, utan att kunna ”glida ifrån” varandra 

över tid. Det hade då varit möjligt att utläsa det långsiktiga förhållandet ur 
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ursprungsekvationen, och det kortsiktiga genom koefficienten för den laggade feltermen. Med 

andra ord så hade det varit möjligt att estimera en ECM.   

 

Således är en förändringsmodell något forskare använder sig av då variablerna inte är 

stationära och residualerna inte är co-integrerade. Detta innebär att samma ekvation estimeras 

som i en ECM men utan fel-termen: 

 

!"#$  1:∆!! = ! + !0∆!!!! + !                                                                            (5) 

 

Också här kan man lägga till i princip hur många förklarande variabler teorin tillsäger passar. 

Dessa kan också laggas för att uppnå mer statistisk signifikans. Ett problem med dessa 

modeller är att förklaringsgraden, R2, ofta blir låg. Därför blir det än mer viktigt att följa vad 

teori menar stämmer mellan variablerna och hur de påverkar varandra i sökandet efter en 

bättre teoretisk passning. Ett f-test kan vara ett sätt att testa om flera förklarande variabler 

tillsammans är signifikanta, även om de individuellt är in signifikanta. (Studenmund, 2011). 

 

3.2.6 Prognostisering	  –	  Modell	  4	  
Prognostiseringsmodellen är uppbyggd i Excel. Denna täcker perioden 2013-2017. Beräknade 

delar är de koefficienterna som regressionerna genererat. Dessa är koefficienterna för 

ändringar i stocken laggat med två perioder, ändringar vakansgrad laggat med två perioder 

samt ändringar i sysselsättning laggat med fyra perioder. Dessa laggar antags efter ett 

teoretiskt resonemang samt en process där den högsta förklaringsgraden i form av R2 antagits. 

En period är ett kvartal. Då variablerna transformerats till naturlig log form är kopplingen till 

prognostiserade värden elasticiteten, det vill säga att en procentuell ändring i variabeln leder 

till procentuell ändring i hyresväxten.  

 

Således beräknas den procentuella ändringen i de tre oberoende variablerna och multipliceras 

med dess respektive koefficient för att ge effekt på hyresväxten. Denna effekt beräknas sedan 

individuellt för de tre oberoende variablerna och läggs till, eventuellt dras ifrån ett ingående 

värde på hyra. Målet är att generera ett slutvärde för hyra år 2017. Dessa beräkningar görs i 

flera olika scenarion och i enlighet med normalkoefficienten men också för de två 

extremvärden som skattningarnas konfidensintervall gett. Syftet med detta är att generera ett 

spridningsmått för koefficienten men också en scenarioanalys för variablerna. Målet är att 
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täcka upp för en så stort osäkerhet i resultaten som möjligt då prognostisering alltid är 

förknippat med osäkerhet. 

 

 

 Kvalitativ ansats 3.3
 

När prognostiseringen är färdig föreläggs dessa resultat för tre experter i marknaden för 

kontorslokaler i CBD i syfte att få kommentarer på hur realistiska både scenarierna och 

resultaten är. Urvalet är ett icke sannolikhetsurval. Urvalet har varit ett bekvämlighetsurval då 

dessa personer antas inneha den kunskap som är önskvärd i förhållande till syftet och den 

övergripande forskningsfrågan. Jacobsen, D, I., (2002).  Dessa är: 

 

1. Åsa Linder, analyschef på JLL. Telefonintervju 2013-05-07. 

2. Anna Nyberg, affärsområdeschef City på Vasakronan. Intervju hos dem 2013-05-06  

3. Åsa Styrman, Transaktion/Analys inom området förvaltning på AMF Fastigheter. 

Intervju hos dem 2013-05-07. 

 

3.3.1 Datainsamling	  
 

Datat som samlats in i den kvalitativa delen genom semistrukturerade intervjuer är 

primärdata. Det betyder att den producerats i studien för ett specifikt syfte. Vidare har 

sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, annan litteratur och uppsatser skrivna på 

besläktade teman använts som bakgrund för denna studie. Intervjuerna har alla föregått med 

samma frågeschema till grund och detta återfinns i appendix.  

 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de erbjuder möjligheten att fånga upp 

informanternas kunskap i form av relevanta följdfrågor utanför mallen (Bryman, A., 2001, s 

127-128). Intervjuerna har med informanternas bifall spelats in för att öka säkerställningen av 

hög kvalitet. Frågeformuläret skickades ut i god tid innan intervjuerna utfördes. Detta för att 

undvika oklarheter under intervjuerna.  

 

Kunskapen som önskas genom intervjuerna kan uppfattas som känslig. I och med att 

hyrespress studeras, och två av informanterna äger fastigheter som kan bli utsatta för 
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hyrespress, kan resultatet bli att frågor ställs som informanterna inte vill svara på. Därför 

ställdes enkla frågor i inledningen medan de känsliga frågorna ställdes i avslutningen. Det var 

önskvärt att träffa alla informanter för intervju och detta lyckades i två av tre tillfällen. 

Telefonintervjun genomfördes dock utan problematik och informanten hade träffats vid ett 

flertal tillfällen innan telefonintervjun. Respondentvalidering genomförs inte då ingen av 

informanterna önskade detta. Inspelning av intervjuerna kommer dock göra att kvaliteten 

säkerställs. De ville dock ta del av det färdiga materialet.  

 

 Reliabilitet, validitet och metodkritik 3.4
 
Reliabilitet ses på som hur tillförlitlig en studie är. Om flera forskare kan genomföra samma 

studie med samma resultat. Validitet är en bedömning av om slutsatserna hänger ihop 

(Bryman, A., 2001, s 43).  

 

Den kvantitativa delen är lättare att ställa upp mot dessa begrepp då mätbara frågor och 

variabler enklare kan reproduceras för att kontrollera för kvalitet. För att öka reliabiliteten 

läggs utdrag av koefficientskattningar i Stata som appendix tillsammans med 

prognostiseringsmaterialet i Excelform. På begäran av konsultbolaget JLL som tillhandahållit 

datamaterialet kommer dock inte datamaterialet att offentliggöras. Detta tros kvalitetssäkras 

av handledarens vägledning, då denne haft tillgång till samma material.  

 

Den kvalitativa delen försöks utföras med trovärdighet och neutralitet dock och fungerar 

egentligen som ett komplement till den kvantitativa undersökningen. Det viktigaste är att 

informanterna uppfattar den sociala kontexten på samma sätt som författaren. Detta 

säkerställdes genom att informanterna fick möjlighet att kommentera frågemallen innan 

intervjuerna startade. Därför antas tillförlitligheten vara hög. Validiteten blir en mer subjektiv 

bedömningsfråga som kopplas till resultat och analys. 

 

Kritik mot metodiken kan vara att i mätbara studier använda sig av intervjuer då dessa medför 

subjektivism. Dessutom kan resultaten av intervjuer tolkas subjektivt. Möjligheten att 

replikera studiens alla delar kommer heller inte att vara möjlig. Detta går ut över 

generaliserbarheten i studien. Vad gäller urvalet tros ett sannolikhetsurval generera en bättre 

estimering av den sanna populationen i teorin. Detta kan vara sant både vad gäller den 
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kvantitativa delen samt den kvalitativa delen. Utelämnade variabler kan också gett upphov till 

skevhet i estimerade koefficienter. 

 

Dessutom kan sanningshalten eller kvaliteten i datamaterialet inte verifierat sägas vara det 

bäst tillgängliga då detta tillhandahålls av en aktör på marknaden och inte till exempel 

statistiska Centralbyrån eller någon annan offentlig informationskälla. 

3.4.1 Data	  
Tillgängligheten på data är normalt ett problem i dessa estimeringar. Studien utförs med 

assistans från ett större konsultbolag som varit villiga att tillhandahålla data av typen som 

varit nödvändig. Att man får observationer som sträcker sig över flera cykler ses som 

nödvändigt för att kunna estimera långsiktiga samband mellan variabler.  

 

Litteraturen listar studier med allt från 23 observationer till 32 år med varierade observationer. 

Enligt en studie (Grenadier, S., 1995) bör 20 år med data som täcker flera cykler användas. 

Då kan de strukturella komponenterna skiljas från tillfälliga fluktuationer när det gäller att 

hitta korrekt jämnviktsnivå för kontorsmarknader.  Paneldata är i så avseende tacksamt då det 

ofta är rikligt med observationer. 

3.4.2 Triangulering	  
En kvantitativ ansats besvarar sällan frågor av typen varför och hur. Detta är en svaghet i det 

kvantitativa metodvalet i de fall då de mätbara variablerna omgärdas av kvalitativa 

frågeställningar, främst i form av oklarheter och förväntningar på hur aktörer kan komma att 

handla.  

 

Triangulering är en metod som möjliggör utnyttjandet av fler datakällor samtidigt (Ghauri, P. 

& Grønhaug, K., 2010). Till studiens fördel vad gäller validitet kommer således även 

intervjuer att användas då estimering av framtida hyresnivåer också kräver insyn i de 

förväntningar marknadens aktörer har. Dessa intervjuer ska generera den dynamik som den 

mätbara data saknar i form av förväntningar till de kommande händelserna.  

 

Trianguleringseffekten kommer även att vara viktig i analys och konklusionsskedet då 

kvalitativ data kan ge indikationer på de olika alternativ som finns tillgängliga för aktörerna.  

Ett exempel är att få kunskap om hur de aktörer som ännu inte har bestämt sig för att flytta 

resonerar idag, och vilka strategier som de berörda ägarna av dessa fastigheter kan använda 
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sig av för att motverka negativa effekter som följer av denna obeslutsamhet. Ett annat 

exempel kan vara beslutet att förädla vissa delar av beståndet men hyra ut andra, något som 

kommer ha implikationer på hur stora vakanserna faktiskt blir.  
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 Empiri 4
Här ges en införing i området CBD samt en kort summering av hur det förhåller sig med 

vakanser och hyror innan prognostiseringen. Här redogörs också de variabler den empiriska 

undersökningen innehåller vad gäller den kvantitativa delen, och de frågeställningar som 

dryftats under de intervjuer som genomförts. De ekonometriska modelleringar som gjorts i 

Stata återfinns som bilagor. Det gör också en utförlig variant av den ekonomiska 

prognostiseringsmodellen. 

 

 Utveckling av hyror och vakanser på Stockholms CBD 4.1

marknad  
 
Marknaden CBD lokaliseras enligt följande karta hämtad ur en av konsultbolaget Jones Lang 

Lasalles publikationer (Nordic City Report Spring 2013). Den mer detaljerade kartan är en 

definition på CBD enligt SEPREF (the Swedish property research forum), en del av ASPECT, 

som är den organisation som certifierar professionella värderare i Sverige.  

 

 
Källa: JLL 
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Källa: SEPREF 

 

Nedan följer en sammanställning över hur hyror i Stockholms CBD marknad definierat ovan 

utvecklats över tid, totala vakanser för Stockholm samt en översikt över hur hyrescykeln 

uppfattats av JLL med estimeringar för innevarande och föregående år. Vakansgraden för 

CBD marknaden har legat betydligt lägre än för Stockholm generellt. Sista kvartal 2012 

uppmättes den till 3,8 procent (JLL - Datafil). 

 

 

 
 



 

 34 

 
 

I dessa sammanställningar ses den negativa korrelationen mellan hyror och vakanser och att 

hyresnivån nu övergår den nivå som var innan finanskrisen. Vakansgraden speglar inte CBD 

explicit men ger en talande bild som visar en halvering över en tio-års period. Dessutom ger 

kontorsklockorna indikationer på att kontorsmarknaden i Stockholm är på väg mot en period 

med hyressänkningar från att nu vara inne i en period med stagnation. Dessa antaganden 

harmonierar väl med de expertutlåtanden som refereras till i inledningen av arbetet. 

 

 Kvantitativ data 4.2
 

Nedan redovisas variablerna som ingår i datamaterialet på ett mer grundläggande sätt än i 

metodkapitlet. Dessutom beskrivs mer i detalj hur variablerna transformerats och hur de 

använts i studien. Här ges också en återgivning av vad som gjorts i Stata. Dessutom beskrivs 

både olika scenarion som använts, hur prognostiseringsmodellen är konstruerad samt hur 

beräkningarna har utförts. 
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Datasett från JLL – Paneldata: 

Hyra, vakanser, vakansgrad och stock tillhandahölls i en Excel fil av typen under: 

 
                                      Tabell 1 

Denna tidsserie innehåller 50 kvartal. Från kvartal 3 2000 till kvartal 4 2012. Dessutom 

erhölls samma tidsspann med innehåll för Göteborg och Malmö men med andra delområden. 

Malmöserien som ursprungligen innehöll två fler delområden rensades för två delområden 

som innehöll hål i tidsserierna för variabeln hyra. Hur variablerna definieras återfinns i 

metodkapitlet. Sedan skapades en databas i Excel som kodades så här att Stata skulle 

importera den som paneldata: 

 
Tabell 2 
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Observationerna är borttagna men kodningen samt identifieringen är synlig. Vilka värden 

serien slutar med är synligt under delrubrik 4.1 och ska uppfattas som dagens nivå. I 

databasen har ett hyressnitt för lagts till alla tre städer då detta saknades i materialet.  

 

Tidsobs: Löpande tidsobservationer 1-50 för varje delområde. 

År: År 2000 – 2012, för alla observationer. 

Kv: Kvartal för alla observationer. 

Stad: 1 är Stockholm, 2 är Göteborg, 3 är Malmö. 

Delomr: De olika delområden varje stad innehåller. 5 i varje stad plus snitt som är nr 6. 

Hyra: Observationer för hyra i SEK per kvadratmeter och år. Prime rent för lokaler över 500 

kvm med bästa läge. 

VG: Observationer för vakansgrad som procenttal. 

Stock: Observationer för stock i kvm, 1000 tal. 

Tot V: Observationer för totala vakanser i kvm, 1000 tal. 

 

Sysselsättning: 

Dessa observationer hämtades från SCB´s hemsida. Tidsserien matchade tidsserien för de 

andra variablerna. Denna variabel lades inte till databasen med lades direkt in i Stata som 

variabel i nivåform i tusental.  

 

Sysselsättningen som används i prognosen är också hämtad från SCB. Denna serie används 

inte för att skatta koefficienter men för att vara med i prognosen som ändringsvariabel. 

Således har dessa observationer bara hanterats i Excel. Datat är i nivåform i tusental. 

Ändringen är årlig och effekten har slagits ut jämnt över året genom att ta prognostiserats års 

värde och dela detta på fyra kvartal.  

 

Detta är ett förenklat förfarande men totaleffekten tros vara uppfångat. Således uppfattas bara 

ändringar i prognosen vart fjärde kvartal dock. Datat är för riket. Här tros Stockholms 

kontorsmarknad ha en högre effekt som inte fångas upp. Oavsett så är koefficienten för 

sysselsättning svag och effekten av starkare och mer mål riktade prognoser antas vara liten. 

 

Stata: 

I stata har alla variabler lagts in i det format som paneldata kräver, xtset, och deskriptiv 

statistik på alla variabler har tagits fram. Scatterplott diagram har tagits fram för vakanser och 
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hyra. Dummyvariabler för både tid och rum har skapats för alla variabler. Dessutom har 

samtliga variabler transformerats till log form. Kommando xtreg har används för att köra 

skattningarna för de tre hyresjusteringsmodellerna. I de tillfällen slumpvisa effekter estimerats 

har kommando reg använts. Utförliga do filer har sparats med alla estimeringar. Tester för 

autokorrelation och enhetsrötter har utförts med hjälp av wooldridge test och LLC test. I de 

tillfällen enskilda tidsserier testats för enhetsrötter har Dickey-Fuller test använts.  

 

Prognostiseringsmodellen – Modell 4: 

Modellen är byggd i Excel och har följande uppbyggnad: 

 
Tabell 3 

 

Över visas modellens två första år av totalt fem i illustrativt syfte utan relevant input. Så här 

utförs beräkningarna: 

 

Här är 66000 en ingående vakansnivå i CBD.   

Sedan läggs ett antagande för ändring i faktisk vakans in som leder till ny vakansnivå i CBD. 

 

Här är 1744000 stock från föregående period i CBD.  

Sedan läggs ett antagande för ändring i stock in som leder till ny stocknivå. 

Den procentuella ändringen i stock räknas ut: (Ny stocknivå/Stocknivå föregående period) -1. 

Ändring i stock effekt på hyresväxt räknas ut: Procentuell ändring i stock * koefficienten för 

stock. Denna beräkning har gjorts på alla tre koefficienter; Normalkoefficienten, högt 

konfidensintervall (hög ci) och lågt konfidensintervall (låg ci). 
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Ny vakansgrad räknas ut: Ny vakansnivå/ny stocknivå. 

Ingående vakansgrad läggs in från föregående period. 

Ändring i vakansgrad räknas ut: (Ny vakansgrad/Ingående vakansgrad) -1. 

Ändring i vakansgrad effekt på hyresväxt räknas ut: Ändring i vakansgrad * koefficienten för 

vakansgrad. Denna beräkning har gjorts på alla tre koefficienter; Normalkoefficienten, högt 

konfidensintervall (hög ci) och lågt konfidensintervall (låg ci). 

 

Här är ingående sysselsättningsnivå från föregående period.  

Sedan läggs ett antagande för ändring i sysselsättning in som leder till ny sysselsättningsnivå. 

Den procentuella ändringen i sysselsättning räknas ut: (Ny sysselsättningsnivå/Ingående 

sysselsättningsnivå) -1. 

Ändring i sysselsättnings effekt på hyresväxt räknas ut: Procentuell ändring i sysselsättning * 

koefficienten för sysselsättning. Denna beräkning har gjorts på alla tre koefficienter; 

Normalkoefficienten, högt konfidensintervall (hög ci) och lågt konfidensintervall (låg ci). 

Dessutom har ett scenario lagts till som är grönfärgat där konjunkturen antas gå åt motsatt 

håll. Där tas de motsatta procentuella ändringarna in i prognosen. 

 

Den ekonomiska effekten har följande uppbyggnad: 

 
Tabell 4 

 

Över visas hur modellen hanterar effekten på hyror, också utan relevant input. Så här utförs 

beräkningarna: 

 

Ingående hyra för CBD är 4400. Sedan läggs effekten uträknad i föregående stycke till. Vissa 

effekter blir positiva och andra negativa beroende på hur ändring i stock påverkar 

vakansgraderna samt hur stor påverkan är. Stock och vakansgrad effekt laggas här två kvartal. 

Sysselsättning laggas fyra kvartal. Värdet räknas ut genom att ta: Ingående hyra multiplicerat 
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med ändring i respektive variabels effekt på hyresväxt. Denna beräkning utförs på 

Normalkoefficienten, koefficienten i det låga respektive höga konfidensintervallet. Således 

uppnås ett spridningsmått enligt konfidensintervallet. Dessa ändringar är samtliga i Svenska 

kronor.  

 

Detta är koefficienterna som skattats i Stata: 

 
Tabell 5 

 

Över visas de skattade koefficienterna som modellen beräknar samband på, samt en 

specifikation som använts. 

 

De tre scenarierna: 

Generellt så förutspås att ändringen i hyresväxt är beroende av ändringar i stock och 

vakansgrad med 6 månaders fördröjning samt sysselsättning med 1 års fördröjning.  Log-log 

formen tillsäger att en procents ändring i X variablerna ger koefficientens procentuella 

ändring i hyresväxten, d.Y. 

 

Under 2013 kommer 3500 kvm och under 2014 kommer 15000 kvm att läggas till stocken 

(ref. jll spring report 2013). Dessa ökningar fördelas över kvartalen. 

"Normal" ledigställning ställs mot "normal upptagning" som approximeras till 75000 kvm per 

år eller 18750 kvm per kvartal och ger upphov till "normala vakanser" och tas inte med i 

undersökningen. Detta är en förenkling som möjliggör studiet av händelserna på generell 

basis. Effekten på hyror är på nytecknade kontrakt då kontrakt inte omförhandlas kvartalsvis. 

Stocken har inte krympt i CBD i någon period i hela datasettet och därför läggs inget scenario 

med avskrivningar in.  

 

 

Scenario 1  

Här förutsätts att alla nya vakanser läggs ut jämt över perioden och att inget av det friställda 

absorberas, marknaden kan inte absorbera mer än normal ledigställning. Dessutom varken 
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växer eller krymper stocken i CBD efter 2014. Sysselsättningen antas inte inverka på 

hyresväxten. Scenariot körs i tre delar med spridningsresultat enligt konfidensintervallet 

115000 kvm, 150000 kvm och 200000 kvm.  

 

Scenario 2  

Här förutsätts också att de kommande vakanserna kan bli respektive 115000 kvm, 150000 

kvm och 200000 kvm. Dessa förutspås i detta scenario att komma ut i 3 olika lösningar.  

 

- Den första prognosen förutsätter att allt tomställs under en treårs period (2015-2017) 

- Den andra prognosen förutsätter att allt tomställs inom två år. (2015-2016) 

- Den tredje prognosen förutsätter att allt tomställs inom ett år. (2015) 

 

Dessutom prognostiseras en förändring i sysselsättningen i enlighet med SCB och 

konjunkturinstitutets prognos för 2013-2020. (Konjunkturläget: Mars 2013.) Denna följer hela 

tidsspannet från 2013-2017.  

 

Första effekt blir 2014 baserat på ändringen från 2013. 

 

Då prognosens siffror förutsätter en positiv trend har också en negativ trend lagts till (utan 

underlag), estimeras till att konsekvent gå motsatt per kvartal. Detta testas med den neutrala 

koefficienten på prognosen för 200000 kvm. 

 

Scenario 3  

Här förutsätts att stocken ändrar sig som respons på att fastighetsägarna "tar bort" ytor till 

förädling och andra ändamål än kontor med antaganden om 25, 50 och 75 procent av de ytor 

som blir vakanta. Dessa estimat valdes för att de troligen täcker alla sannolika val som 

fastighetsägarna har. De kommer att ta ut något men inte allt till förädling. 

 

Scenariot körs med vakanser på 115000 kvm, 150000 kvm och 200000 kvm och de nya 

vakanserna kommer över respektive ett, två och tre års perioder.  

 

Dessutom prognostiseras en förändring i sysselsättningen i enlighet med SCB och 

konjunkturinstitutets prognos för 2013-2020. (Konjunkturläget: Mars 2013.) Denna följer hela 

tidsspannet från 2013-2017. 
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Beräkning av det procentuella resultatet i olika scenarion: 

 

 (3287/4400)-1= 25,3 procentig nedgång i hyra över en femårs period . 

Här är utgående hyra 2017 exemplifierat med 3287 som delas med ingående hyra 2013. Den 

ingående hyran är 4400 i alla sammanhang då detta är dagens nivå. 

 

Vad gäller scenario tre så har borttagandet av vakanser ur stock på grund av förädling 

beräknats enligt följande: 

 

Om det exempelvis är 150000 kvm som ska bli vakant över till exempel tre år så medför detta 

årliga vakanser på 50000 kvm. Detta är 12500 kvm per kvartal. Av dessa tas så 25, 50 

respektive 75 procent bort i de olika scenarierna. Om det är 25 procent som ska bort/förädlas 

så blir det som tas ur stocken 3125 kvm (12500 * 0,25). Denna metod har använts genom hela 

scenario 3. 

 

Förtest av kvantitativ data:  

Då detta är en första estimering kan dessa tre scenarion ses på som en förtest eller 

grovestimering av hyresförändringarna. Resultatet av dessa prognoser kommer att diskuteras 

med tre experter för att ge input till en fjärde estimering som är det slutgiltiga resultatet.  
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 Kvalitativ data 4.3
Här återges frågorna som använts. 

 

Frågemallen – Semistrukturerade intervjufrågor: 

Inledande del: 

Namn och yrke/befattning? 

Är ni berörda av de kommande händelserna och hur då?  

Anser du att det finns ett intresse att undersöka händelserna på det här sättet? 

Anser du att det finns ett intresse att försöka prognostisera hyresutveckling? 

Hur ser du på förutsättningarna för att få adekvata svar? 

Vilka andra metoder anser du hade ökat förutsättningarna i förhållande till förra frågan?  

Anser du att intresset för händelserna är stort i fastighetsbranschen?  

Hur är din inställning till händelserna? 

Hur jobbar ni för att vara proaktiva i förhållande till de utmaningar som detta kan innebära? 

 

Sedan gavs tillfälle att kommentera på grovresultatet återgivet i tabellform under resultat i 

syfte att generera mer information som sedan använts för att producera en slutgiltig prognos, 

också återgiven i resultatdelen. 
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 Resultat 5
Resultaten redovisas enligt följande; Kvantitativa resultat inklusive deskriptiv statistik och 

koefficientredovisning i tabellform. Kvalitativa resultat redovisas i form av ett sammandrag 

av informanternas svar på var enskild fråga. Slutligen redovisas det modifierade resultatet 

som beräknats efter informanternas bidrag.   

 

 Kvantitativa initiala resultat 5.1
 
Deskriptiv statistik: 

 
 

Variabel Obs Medel SD Min Max 
Hyra 900 2013 726,636 1000 5900 

Vakansgrad 900 0,0933 0,0515 - 0,301 
Stock 900 1565 2439,438 15 11375 

Sysselsättning 900 486882 56043,16 417064 594990 
Stockholm 

CBD: 
     Hyra 50 4142 553,3165 3600 5900 

Vakansgrad 50 0,0749 0,0384 0,005 0,1436 
Stock 50 1637 61,74 1545 1744 

      
Sysselsättning 50 486882 56043,16 417064 594990 

            
Tabell 5 
 
Grafer med historiska värden för variablerna i CBD och sysselsättning för riket: 
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Korrelationsmatris:  
 

Variabel Hyra Stock Vakansgrad Sysselsättning 
Hyra 1 

   Stock 0,3745 1 
  Vakansgrad -0,1672 

 
1 

 Sysselsättning 0,0664 0,0214 -0,1071 1 

     Tabell 6 
 
LLC och Wooldridge test: 
 

 
Tabell 7 

 

Variablerna är integrerade i olik ordning oavsett om de är stationära efter första differensen. 

Dessutom visar LLC testet på residualerna att co-integrering inte finns, p=0.84 och därför blir 

en ECM omöjlig då datasettet inte delar långsiktiga statistiska samband. Wooldridge test 

utfördes med kommando: xtserial hyra vg stock sysselsättning; p > f = 0. Resultatet visade att 

noll första ordningens autokorrelation föreligger. 

 

Vad angår modellval är således modell 2, ECM, uteslutet.  

 

Vakansgapsmodellen visade också svagheter då NVG nivåerna som uppmättes gav teoretiskt 

osunda värden när koefficienterna var signifikanta med rätt tecken. När teoretiskt sunda 

nivåer uppmättes så var koefficienterna antingen in signifikanta eller så hade koefficienten för 

vakansgrad fel tecken. Sunt i sammanhanget antas vara värden som korresponderar med 

snittvärden för CBD givet historiskt data. Sju till nio procent antas vara acceptabelt enligt 

litteraturen tillgänglig för studien. Dessutom tros verkligheten bestå av en trendmässig 

ändring i NVG över tid.  

 

Därför utesluts också modell 1,vakansgapsmodellen.  

 

Då återstår förändringsmodellen, modell 3, då denna inte ställer krav till att variablerna är co 

integrerade. Denna specificerades så att förklaringsgraden, givet antal laggar på variablerna, 

Hyra Stock Vakansgrad Sysselsättning
LLC p-värde 0 0 0,115 1

Stationär Ja Ja Nej Nej
Stationär 1 diff - - Ja, 0 Ja, 0

Residualer stationära - Co integration Nej Nej Nej Nej
Wooldridge test för autokorrelation (ak) Ingen ak Ingen ak Ingen ak Ingen ak
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var högst och samtidigt med signifikanta koefficienter åt rätt håll. Koefficienterna för 

vakansgrad var endast signifikanta tillsammans visade ett f-test. 

 

!.! = ! − !1!!!!. !1− !2!!!!. !2+ !3!!!!. !4+ !                (6) 

 

xtreg d.loghyra d.l2.logvg d.l2.logvgsthlmt d.l2.logvgsthlminnerst d.l2.logvgsthlmCBD 

d.l2.logstock d.l2.logsthlmstock d.l2.logsthlminnerststock d.l2.logCBDstock 

d.l4.logSysselsatt 

 

Ett hausman test utfördes för att se om estimeringen skulle göras med prefixet konstanta (fe) 

eller slumpvisa effekter (re). Testet visade en signifikant skillnad i de två estimeringarna till 

konstanta (fe) effekters fördel (3,8 – 0,92). Resultaten nedan har därför genererats med hjälp 

av modellen med konstanta effekter. 

 

Scenarioresultat för scenario 1-3: 

 
Tabell 8 
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Hyra: Den faktiska hyra som beräknats (prime rent). 

% nedgång: Den procentuella nedgången från nivån 4400. 

Intervall hyra hög: Den faktiska hyra som beräknats enligt den starka koefficienten. 

% nedgång hög: Den procentuella nedgången från nivån 4400. 

Intervall hyra låg: Den faktiska hyra som beräknats enligt den svaga koefficienten. 

% nedgång låg: Den procentuella nedgången från nivån 4400. 

 

 Kvalitativa resultat 5.2
 
Inledande frågor 

Namn och yrke/befattning? 

 

Åsa Linder, analyschef på Jones Lang LaSalle (JLL). 

Anna Nyberg, affärsområdeschef City på Vasakronan. 

Åsa Styrman, Transaktion/Analys inom området förvaltning på AMF Fastigheter. 

 

Är ni berörda av de kommande händelserna och hur då?  

 

Denna fråga gav upphov en diskussion om de fastigheter som antas vara berörda och ledde till 

följande informationsinsamling: 

 

Åsa Linder: JLL som fastighetskonsult berörs indirekt genom att det påverkar 

fastighetsmarknaden.  

Angående SEB: Att SEB inte väljer att flytta till Värtahamnen behöver inte betyda att de 

kommer att lämna Hästskon vid Sergels Torg. Därför bör man räkna med ett scenario med 

och ett utan SEB. 115000 och 150000. Antingen sitter SEB kvar till en förhållandevis låg hyra 

eller så fräschas lokalerna upp och de får betala en högre hyra. 

 

Angående Swedbank: Lokalerna måste totalrenoveras. Kan vara aktuellt med rivningar av 

delar av beståndet. Man vill också bygga hotell och lägga på mer handelsytor. Mer moderna 

lösningar. Detta kommer att delfinansieras med tillbyggnader och utökning av byggrätten. 

 

Angående Försäkringskassan: Kvarteret Uggleborg kommer att byggas om. Har legat i planen 

länge. Byggnaden är K-märkt så där kan man inte räkna med något tillskott i yta när det står 
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färdigt. Hur stor andel av totalarean som kommer att utgöras av kontor vet man i dagsläget 

inte. 

 

Angående Nordea: Nordea sitter kvar i delar av lokalerna i City och flyttar delar ut till 

Lindhagen. Man hyr befintlig byggnation om 20000 kvm i kvarteret Hästen bredvid PK huset 

av Pembroke. Pembroke har rivit befintlig byggnation och bygger nytt som är cirka 10000 

kvm större. Lämnar 35000 kvm; 25000 kvm i kvarteret Grävlingen (Citykronan - AMF) och 

cirka 10000 kvm i Putten. Putten ägs av Pembroke. Projektet Hästen kommer att färdigställas 

2015 med 10000 kvm i tillskott. Totalt färdigställs 30000 kvm. Och därför blir vakanta ytor 

10000 kvm då Nordea tar 20000 kvm. 

 

Anna Nyberg: Vasakronan som fastighetsägare och hyresvärd berörs direkt.  

Angående Försäkringskassan: Försäkringskassan hyr lokaler i kv. Uggleborg. De flyttar till 

Telefonplan och lämnar vid årsskiftet och då påbörjas en 2 årig ombyggnad av kv. Uggleborg. 

Lokalerna i kv. Uggleborg utgörs huvudsakligen av kontor. 

 

Angående SEB: SEB som har sina lokaler i kv. Hästskon. Vad som händer med dessa är 

osäkert just nu. Det som gjorts är att man satt igång detaljplanarbete för att bygga på och 

bygga om. Kan hända att SEB sitter kvar och att det byggs om i etapper. Om SEB sitter kvar 

så blir det troligtvis ingen synlig vakans.  

 

Anna Nyberg uttalade sig också om konkurrenternas fastigheter. 

 

Angående Swedbank: Swedbank lämnar första kvartalet 2014. Byggnaderna i kv. Trollhättan 

blir hotell och handel och kontorsdelen minskar något. 

 

Angående Nordea. Lämnar 25000 kvm i Grävlingen. Aktuellt om 2 år men stannar i City. Stor 

del ut ur stocken som projekt som byggs om. Tas ut i 2 år. (2014-2016) Sedan in igen 2016-

2017. Delar blir handel. Vad som kommer ut som vakanta kontor vet man inte. Man får göra 

en bedömning. Om AMF förädlar år 2014 är osäkert, de kanske måste vänta till 2015. 

 

Åsa Styrman: AMF Fastigheter som fastighetsägare och hyresvärd berörs direkt.  

Angående Swedbank: Här berörs 45000 kvm då Swedbank flyttar från Gallerian 2014 med 

successiv utflyttning under våren.  Dessa lokaler flyttar AMF in i medan de förädlas. 
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Internhyra från 1 juni 2013 för 80 personer. Läggs ut 2016 ca men de jobbar med att hyra ut 

redan nu. I Galleria-kvarteret tillkommer (nybyggd yta) ca 37 000 kvm LOA. Denna yta 

utgörs av ca 7000 kvm hotell och resten kontor. Vi kommer också att renovera ca 58 000 kvm 

befintlig kontorsyta som består både av Swedbanks tidigare lokaler och andra lokaler hos 

befintliga hyresgäster. Hotellets yta är planerat till totalt ca 25 000 kvm , d v s 18 000 kvm 

bef. yta+ 7000 kvm nybyggd.. Ombyggnadsperiod minst 36 månader. 

 

Angående Nordea: Nordea ska lämna Grävlingen och berör 25000 kvm. Önskvärt är att en ny 

hyresgäst tar så mycket som möjligt och så fort som möjligt. Nordea lämnar 25000 kvm i 

citykronan och ska hyra 21600 i PK huset (Pembroke). Kontraktet är uppsagt till 2014-12-31.  

 

 

Anser du att det finns ett intresse att undersöka händelserna på det här sättet? 

Samlat ja. 

 

Anser du att det finns ett intresse att försöka prognostisera hyresutveckling? 

Samlat ja. 

 

Hur ser du på förutsättningarna för att få adekvata svar? 

Åsa Linder: Svårt. Det är så många faktorer att ta hänsyn till. Faktiska förändringar och till 

dessa mycket prognoser som vi inte vet något om vad gäller makroekonomiska förhållanden. 

Måste jobba med scenarios och intervaller. Då kan man komma nära sanningen. 

 

Anna Nyberg: Både och. Statistik och marknadskunskap fungerar bäst tillsammans. Tittar 

både på siffror och verklighet för att få en helhetsbild. 

 

Åsa Styrman: Det är en del av helheten. 

 

Vilka andra metoder anser du hade ökat förutsättningarna i förhållande till förra 

frågan?  

Summerat så är kvantitativa metoder är en viktig del av det men ska kombineras med kunskap 

från branschen. Ingen enskild metod ger rätt svar på detta. Alla bolagen anlitar hjälp med att 

bygga modeller som sedan kombineras med deras egen kunskapsbas. Modeller som tar 
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hänsyn till makroförhållandena just nu tas upp som viktigt. Hyresgäster pressar sig trängre i 

osäkra tider. Omoderna lokaler är mer känsliga för ändringar i ekonomin. 

 

 

Anser du att intresset för händelserna är stort i fastighetsbranschen?  

Åsa Linder: Ja, stort intresse. Underlag för framtida beslut är viktigt. Vi får mycket frågor på 

detta från många. Investeringarna som dessa fastigheter kräver är enorma. Det kräver kunskap 

och prognoser som underlag för investeringsbeslut. 

 

Anna Nyberg: Ingen axelryckning men man ser stort potential i förädling. Har varit låga 

vakanser. Det som går bra (A klassade fastigheter) är efterfrågat. Byggs inget nytt av volym. I 

och med att vakanserna kommer bjuds möjligheter. 

 

Åsa Styrman: Alla vet om det. City är city dock och att det jämnar ut sig ändå. SEB har ändrat 

sig. Ändrar sig Swedbank och har kvar ytor i City så kan det bli mycket lite ändringar. 

 

Hur är din inställning till händelserna? 

Åsa Linder: Jag har ofta blivit citerad ofta om detta och det jag sagt är att jag inte ser någon 

dramatik. Några banker flyttar. Det har hänt förr. Begränsad nyproduktion i CBD samtidigt 

som vi ser en stark tillväxt. Bra med fler ytor. Möjliggör att flera större företag kan flytta in 

till City. 

 

Anna Nyberg: Kan bli en justering men ingen dramatisk sådan. 

 

Åsa Styrman: Tror på att andra lokaliserar sig i city nu. Vi är långsiktiga ägare dock och har 

ingen dramatisk inställning till det som sker. 

 

Hur jobbar ni för att vara proaktiva i förhållande till de utmaningar som detta kan 

innebära? 

Åsa Linder: Vi skapar prognoser tillsammans med Oxford Economics som adderas till 

modeller som vi arbetar efter. 

 

Anna Nyberg: Kvalitets höja det beståndet vi har. 
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Åsa Styrman: Försöker (som i kv. Grävlingen) att hitta gäster samt hotelldetaljplan etc.   

 

Slut på inledningen. 

 

Önskvärt är nu kommentarer på de olika scenarierna. Här återges delar av intervjuerna. 

 

Åsa Linder (Åsa L):  

 

Vilket kvm antal tror du på över tre år? 

Åsa L: Svårt. 115000 till 150000. Inte 200000. 

Då blir det 22-25% nedgång förutsatt att stocken inte ändras. Är det sannolikt? 

Åsa L: Detta är ytor som finns idag. Vakant stock ökar. Total stock påverkas inte negativt. Att 

noll absorberas är däremot mycket mer osannolikt. Man har redan idag börjat jobba med det. 

När projekten är färdiga kommer delar av dem vara uthyrda. 

Blir inte teoretiskt intressant om man förutsätter absorption. 

Åsa L: Jag har gjort ett scenario på detta där inget absorberas, allt vakant är tomt. Det är inte 

ett troligt scenario. Lägger man till tillväxtprognoser plus en växtkurva på vad företag 

kommer behöva/take-up så kommer man närmre verkligheten. 

Jag lägger också till sysselsättning för att göra det mer intressant men den koefficienten är 

svag. Ger liten effekt. 

Åsa L: Ok och enligt mig så kommer inte det bli någon stark effekt av detta.  

Förädlingstillfälle bara? 

Åsa L: Ja. 

Uppsatsen ska skrivas med alla troliga och mindre troliga scenarion. Men jag håller med dig 

om slutresultatet. Tror det kan bli svårt för okuranta lokaler men en möjlighet för många att 

få gjort något med eftersatta bestånd. 

Åsa L: Håller med. 

Åsa L: Vad är det för sysselsättning? 

Det är Sverigesiffror. 

Åsa L: Kontorsiffror i Stockholm ger nog bättre resultat. Mer relevant också.  

Problemet är dock att koefficienten är svag. Tolkar större eller mindre prognoser svagt 

jämfört med andra variabler. 

Åsa L: Då kunde det vara en av dina slutsatser? 

Ja, det är det. Alla koefficienter är svaga jämfört med stockkoefficienten. 
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Åsa L: ok. 

Åsa L: Varför blir det nedgång i hyran om det tas ur lokaler ur stocken? 

Jag har räknat vakans, ny faktisk vakans, ny vakans nivå, sedan samma med stocken. Får så 

% ändring i stock. Ny vakansgrad. Lagt till effekten på hyresväxten och tar man ut mer ur 

stocken så blir det så för att den % ändringen i stocken ökar vakansgraden. 

Åsa L: Känns lite akademiskt utan att det har med marknaden att göra. 

Håller med. Men det beror lite av hur mycket som tas ur stocken.  

Åsa L: Att delar försvinner fångar inte upp faktumet att delar av beståndet byggs på nu. 

Det är en av orsakerna till att jag ville prata med aktörer i branschen.  

Åsa L: Jag tror scenario 1 är närmast sanningen för att ta bort och lägg till tar ut varandra. 

Både AMF och VK har meningar om vad som kommer till och om allt blir kontor. Undersök 

det. 

 

Anna Nyberg (Anna): 

 

Anna: Troligt 115000 kvm om inte nått annat händer. 

Ok, 4284? Vad tror du? 

Anna: Tror det blir mycket större spread.  

Ok. 4066? Lägsta konfidensintervallsnivån?  

Anna: Säkert lägre på sämre kontor. Klass A kontor med effektivitet, mycket högre.  

Ok. 4400? Nuvarande hyra. Hyreshöjning på 2 % i så fall. 

Anna: Ja, det kan jag nog tro givet stor spread. 

De lägre siffrorna? 

Anna: Vi var nere på vissa av dessa nivåer för 6-7 år sedan men det var stora ytor 

nyproduktion, turbulens i makroförhållanden etc. 

Är det inte så nu? 

Anna: Nej, finns mer positivitet nu. Men visst, slår det motsatt så. Så kommer heller inte allt 

ut samtidigt nu plus att det är projekt och en viss absorption förutsätts.   

Anna: Angående förädlingsscenariot. 115000 - 150000 över tre år. Tror 25 % är för lite. Mot 

50 % som sedan plockas ut för att läggas in igen. Vad som läggs in vet vi inte. Vissa år 0 % ut 

och 50 % tillbaka etc. 

Vi har tittat på 3 scenarios. 115000 är ett vettigt anslag enligt dig över tre år men med lite 

mer olik spridning på vad som tas ut till förädling och vad som läggs tillbaka. Vad tror du? 
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Anna: trots lågkonjunktur och konkurshot har hyror gått upp. Hyror kommer känna detta men 

stor spread som sagt. 

 

Åsa Styrman (Åsa): 

 

Åsa: När så här stora ytor töms så uppstår förädlingsmöjligheter.  

Vad tror du om ytorna? 

Åsa: 200000 tror jag inte på, 150000 eller 115000 är reella alternativ. 0 absorbtion är inte 

reellt.  

Över hur många år kommer vakanserna komma ut över? 

Åsa: 3 år. Kontrakten som styr. Vet inte men känns som man legat lågt länge. Som inbakat 

kanske. Sedan söker man nog olika ytor beroende på vilken konjunktur som råder. 

Vad menar du om scenario 3? 

Åsa: Alla som bygger om får räkna med outhyrd tid.  

Tror du förädling på 25-50-75 % är sannolikt?  

Åsa: Nja, vi skulle kunna hyra ut vissa lokaler i befintligt skick men det är inte att trakta efter. 

Dessutom hur mycket har man tagit ut redan? Alla vet att detta kommer. Det i sig har skapat 

press på hyror. 

 

Nedan följer en sammanställning över de fastigheter som anses berörda i studien efter 

att intervjuserien avslutats och en summering på mediala artiklar gjorts: 

 

Fastighet: Kv. Hästskon vid Sergels Torg 

Storlek: 35000 

Ägare: Vasakronan 

Hyresgäst: SEB 

Kontrakt till: 2015 

Ska förädlas? Ja 

Vad händer sedan? Vet ej. SEB kan stanna kvar men de kan också leta efter något annat. 

 

Fastighet: Kv. Trollhättan i Gallerian 

Storlek: 45000 

Ägare: AMF Fastigheter 

Hyresgäst: Swedbank 
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Kontrakt till: juni 2014 

Ska förädlas? Ja. I 36 månader. AMF hyr lokalerna under förädlingen till avtalad interhyra. 

Vad händer sedan? Det tillkommer 37000 kvm till de 45000 kvm som finns. Hotellets yta är 

planerat till totalt ca 25 000 kvm, d v s 18 000 kvm bef. yta+ 7000 kvm nybyggd. Således är 

det kvadratantalet som kommer läggas ut successivt av kontor 57000 kvm 2016-2017. Det 

som tas ut till förädling är 58000 kvm. Det är mer än de 45000 som Swedbank hyr. 

 

Fastighet: Kv. Uggleborg på Vasagatan 

Storlek: 35000 kvm. 

Ägare: Vasakronan 

Hyresgäst: Försäkringskassan  

Kontrakt till: Årskiftet 2014. 

Ska förädlas? Ja 

Vad händer sedan? Blir nya kontor om 2 år. 

 

Fastighet: Kv. Grävlingen i Citycronan 

Storlek: 25000 kvm 

Ägare: AMF Fastigheter 

Hyresgäst: Nordea 

Kontrakt till: Årskiftet 2015 

Ska förädlas? Ja 

Vad händer sedan? Kontor som ska hyras ut till så stor aktör och så snabbt som möjligt. 

 

Fastighet: Putten vid PK Huset 

Storlek: 10000 

Ägare: Pembroke 

Hyresgäst: Nordea 

Kontrakt till: 2015 

Ska förädlas? Nej, renoverat 2002. 

Vad händer sedan? Då Pembroke rivit 20000 kvm sedan tidigare och byggt 30000 kvm nytt 

(Hästen) och Nordea tar 20000 kvm av dessa så kommer det uppstå en vakans här och en 

större stock 2017 på 10000 kvm. 
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 Resultat av slutgiltig prognostisering efter intervjuserien. 5.3
 

Styrkeförhållandet vad gäller effekten av sambanden mellan variablerna och dess respektive 

koefficienterna säger att stockändringar har stark effekt. Ändringar i vakansgrad inte så 

mycket. Sysselsättningsändringar nästan ingenting alls. Detta stämmer också för scenario 1-3. 

 

Intervjuerna leder till ett slutgiltigt scenario och här framgår att en viss absorption av 

vakanserna måste läggas in. 10 procent har lagts in genom att dra av 10 procent på alla nya 

faktiska vakanser. Alternativet 200000 kvm förkastas dessutom i detta scenario mot bakgrund 

av informanternas information. Således blir detta ett scenario med och utan SEB, det vill säga 

115000 kvm och 150000 kvm. Av informanterna förstås att mellan 25 procent och 50 procent 

av de vakanta bestånden förädlas. Väljer 50 procent mot bakgrund av informanternas svar. 

Stocken växer fram till 2015 i enlighet med JLL spring report som tidigare. I 2015 växer 

stocken ytterligare 10000 kvm då hästen står klart. Detta leder också till 10000 kvm faktiska 

vakanser hos Pembroke och detta görs med ändring i stock på 2500 kvm per kvartal det året. 

 

Att kontorsstocken växer på grund av att AMF och Vasakronan bygger på sina fastigheter tas 

också in i detta scenario. För AMF finns information om att 12000 kvm, således kommer 

12000 kvm + 22500 kvm läggas till efter 36 månader och 22500 kvm är 45000 kvm 

multiplicerat med 50 procent. För Vasakronan görs ett antagande om samma växt om 26,6 

procent på Hästskon då Uggleborg inte kan byggas på. Det leder till 44000 kvm från 

ursprungliga 35000 kvm, 9000 kvm i tillägg som också förutsetts vara kontor. Här blir 35000 

kvm multiplicerat med 0,5 17500 kvm. Detta samt nybyggd yta under 24 månader läggs på. 

Att AMF hyr i Gallerian internt tas inte hänsyn till då detaljerna inte är kända och 

hyresförhållandet tros vara av intern art som inte återspeglar marknadssituationen. 

Sysselsättningen är SBC´s och KI´s positiva prognos. Tillvägagångssättet är det samma som 

för de övriga scenarierna.  
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Fastighet 

 

Hästskon Trollhättan Uggleborg Grävlingen Putten Totalt 

Vakans 35000 kvm 45000 kvm 35000 kvm 25000 kvm 10000 kvm 115000 el 

150000 

Säkert? Nej Ja Ja Ja Ja  

Förädlas? Ja Ja Ja Ja Nej  

Byggs på? Ja Ja Nej Nej Nej  

Tid? 2015 2014 2015 2015 2015  
Tabell 9 

 

Detta är resultatet av det sista scenariot: 

 

Prime rent 2017: 2900 SEK.  

Prime rent 2017: 3270 SEK om SEB inte flyttar. 

 

Konfidensintervall: 1956 SEK -  4218 SEK. 4269 SEK  

Konfidensintervall: 2495 SEK – 4269 SEK Om SEB inte flyttar. 
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 Avslutande diskussion och Analys 6
Här ges en återkoppling till de inledande frågorna i kapitel 1 i syfte att konkludera med en 

slutsats. Dessutom kommer forskningsbidraget att understrykas. Avslutningsvis ges förslag till 

idéer för vidare studier som uppkommit under arbetets gång. 

 

 Återkoppling 6.1
De frågeställningar som gav upphov till studien var att hyresmarknaden för kontorslokaler i 

CBD nu är i rörelse på grund av att flera stora aktörer valt att flytta ut ur CBD under en 

förhållandevis kort tid. Detta kan i teorin leda till press på hyrorna. Forskningsfrågan var hur 

mycket hyrorna i Stockholms CBD marknad kunde ändras mot bakgrund av detta. 

 

Lika mycket har detta varit en studie i att försöka tillämpa ekonometriska modeller även om 

detta uttalat aldrig varit ett mål med studien. 

 

 Slutsats 6.2
Stora företag i dag har inte behovet att lokalisera sig centralt. Ett skift mot perifera lägen har 

uppstått i branscher som traditionellt tagit upp mycket yta under lång tid. Detta leder till att de 

massiva utflyttningarna bjuder på friställning av okuranta lokaler. Dessa måste göras något 

med om inte hyresnivåerna ska sjunka drastiskt eller att andra rabattsystem som hyresfria 

perioder blir aktuella. Detta kommer att föra till stora investeringar de kommande åren för 

fastighetsägarna.  

 

En kostsam period som kommer att ge ett eftertraktat resultat i form av moderna lokaler och 

samhällsutveckling. En upptagningsperiod som inte alla fastighetsägare klarar. Det som dock 

verkar vara ett faktum är att aktörerna väntat på detta som en möjlighet. Ekonomiskt så klarar 

de förädlingsfasen och hyresbortfallet. De stabiliserar pris i stor utsträckning genom att ta ut 

ytor till förädling kontra att försöka hyra ut allt med en gång det blir ledigt. Optionsteori 

förklarar beteendet.  

 

Det finns dock andra frågetecken som har en mer makroekonomisk karaktär över sig. Att 

Stockholms kontorsmarknad är ett lokomotiv i många sammanhang räddar också denna 

situation och med vikande konjunktur står kontorssektorn i staden starkt med en positiv 
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prognos. Dessutom händer detta i en period med historiskt låga vakanser. Händelserna tros ge 

en asymmetrisk effekt. Bra kontor går bättre och dåliga kontor kommer att gå sämre. Större 

spread. CBD varken växer eller krymper i större utsträckning så teori om utbud efterfrågan 

tillsäger att området klarar detta. Vad slags efterfrågan det blir återstår att se. Kan för första 

gången på lång tid bli stora inflyttningar men det kan lika gärna bli små. Mer rörelse tros det 

bli hur som helst. Att de blivande hyresgästerna har överhanden kontra dagens situation är 

troligt. Speciellt på fortsatt omoderna och ineffektiva lokaler.  

 

Resultaten från prognostiseringarna har gjorts utan att kvalitet på lokalerna har tagits hänsyn 

till. Det är dåliga lokaler som tas ur stocken. Det är effektiva lokaler som läggs till sedan som 

betingar en helt annan hyra. Detta leder till att hyrorna ändras generellt efter prognosen men 

ändringen berör inte bra eller dåliga lokaler sett ur ett effektivitets perspektiv. 

 

Det slutgiltiga scenariot skilde sig inte markant från vissa grovestimeringar.  

 

Troligt är att press på hyror (prime rent) uppstår och att den generella hyresnivån i CBD 

sjunker med 10-20 procent. 3500-4000 SEK.  

 

Detta är en bedömning mot bakgrund av prognostiseringarna men också på bakgrund av den 

mediala debatten samt de intervjuer som genomförts. Ser man på historiska nivåer för hyror, 

vakanser och vakansgrader för delområdet CBD så är det att jämföra med perioden 2003-

2005. Talen är förvånansvärt lika. Vakansgrader på runt 12 procent och faktiska vakanser på 

upp mot 200000 kvm. Bör dock läggas till att spridningen givet kvalitet på lokalerna kommer 

att bli stor och att okuranta lokaler kommer att lida av utbudsöverflödet som nu uppstår.  

 

Forskningsbidraget består främst i en empirisk kartläggning och analys av de händelser som 

kommer att uppkomma i form av ökade vakanser. De antagandes som görs rörande 

absorption, vakanser, stockförändringar och så vidare är dock författarens egna även om de 

bygger på insamlad data. Det leder till att samma studie med fördel kan göras av andra med 

andra antaganden resulterandes i andra slutsatser. 

 

 

 



 

 59 

 Förslag till vidare studier 6.3
Arbetet har gett upphov till ett flertal idéer om hur man på ett mer intressant sätt utvecklar 

studien eller delar av den. Detta arbete kunde utförts med ett annat datasett som möjliggjorde 

för en analys av marknaden med hjälp av ECM. Det skulle ge mer justeringsriktad 

information. Hur lång tid tar det för marknaden att svara på sådana här förändringar. En 

riktning vore att försöka se på kvalitetsarbetet som läggs in i förädlingsprocessen för att 

undersöka om det svarar sig och eventuellt hur mycket. En annan uppenbart intressant vinkel 

är själva agglomerationsprocessen händelserna nu öppnar för. Vem lokaliserar sig vart och 

varför? Om banker flyttar ut, vem flyttar in? Vad betyder det för CBD? En annan infallsvinkel 

är Fastighetsutveckling kontra stadens önskemål. Vad vill Stockholms stad och vilka 

begränsningar ger det i utveckling. Ytterligare kunde man fördjupa sig inom vad slags 

effektivitet de förädlade fastigheterna kommer att ha och om denna kvalitet är efterfrågad. 

Vem är den för? Några få och stora eller tror man att det blir mindre aktörer som flyttar in 

som hyresgäster i framtiden. 
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