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The question in the study is to what extent the Swedish Real estate sector index acts as a 

follower of larger and broader stock indexes, and to what extent the index follows the 

asset values owned by the real estate companies in the asset market? The study is 

interesting for those trying to understand the development of share values in the Swedish 

real estate market as well as for those interesting in the “efficient market hypothesis”. The 

study makes an econometric analysis of the relationship between OMXS30, OMXS Real 

Estate PI, and the asset value of properties owned by Swedish real estate companies. 

Indexes are compared with Vector Autoregression (VAR) lag models, tested for 

dependence of GDP, the repo rent, and inflation. A Granger causality test is also 

performed. Despite discussed problems with reliability of some tests, the study finds that 

OMXS30 Granger cause OMX Real Estate PI. The study also finds that, during the period 

studied, OMXS30 and OMX Real Estate PI develop differently in the initial period but 

later form a similar path of performance. The asset values of the companies in the real 

estate market are more strongly correlated with OMXS30 than with their own sector 

index, OMXS Real Estate PI. No significant effects are found from GDP, the repo rent or 

inflation on OMXS30 or OMXS Real Estate PI. This may be seen as surprising but 

follows results from earlier studies. 

 

Key Words: Share, OMXS30 Index, Vector autoregression, Granger causality, OMXS 

Real Estate Index, Real estate market value, IPD Swedish real estate index (SFI) 
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1. Inledning1 

1.1 Bakgrund    

Priset på en aktie förväntas i normalfallet vara starkt relaterat till företagets substansvärde. 

Samtidigt kan en akties pris även förväntas påverkas av andra faktorer, t.ex. börsens 

utveckling i sin helhet eller typen av bolag som analyseras. Ett index över utvecklingen 

av aktier på en aktiebörs kan i sin tur även förväntas påverkas av utvecklingen av 

makroekonomiska faktorer relaterade till indexet, t.ex. bruttonationalprodukten (BNP), 

reporäntan och inflation.  

 

Carlgren (2015) jämför kapitalmarknaderna i Sverige och USA och visar att marknaderna 

i världen idag är allt mer sammanlänkande. Kapital på de finansiella marknaderna kan 

snabbt flyttas när transaktionsmöjligheterna underlättas. Ett svenskt börsindex påverkas 

därför även starkt av internationella börsers utveckling. Aktiemarknaden prissätts av ett 

snabbt informationsflöde, där nyheter direkt ger effekter på utveckling av priset på aktier. 

Nasdaqs (u.å.) nämner i ”Vad som påverkar ett aktiepris” att förväntningar om framtiden, 

är en betydande anledning till utvecklingen av värdet på en aktie. Aktien för ett företag 

som ett kvartal redovisar en stor vinst kan till exempel trots det uppvisa en svag 

utveckling. Det kan förklaras av att förväntningarna på lång sikt om företagets utveckling 

påverkar dagens aktiepriser. I likhet med Carlgren (2015) hänvisar Nasdaq (u.å.) till att 

olika indikatorer på Sveriges och den globala ekonomiska konjunkturen är avgörande för 

förväntningarna om olika företags tillväxt. Allt kan i olika grad speglas i aktievärdet. 

Värderingen av företagens substansvärden sker emellertid mer sällan än den dagliga 

prissättningen av företagens aktier på börsen. Därför kan det ständigt uppstå skillnader 

mellan värderingen av företagens substansvärden och priset på aktierna. 

 

Frågan i denna studie är mot den bakgrunden hur stor betydelse substansvärdet har för 

utvecklingen av värdet på aktier och därmed olika aktieindex? Ett antal studier, t.ex. 

Söderlund (2009), har visat att utvecklingen av företagens substansvärden kan avvika från 

företagens aktievärden. Sambandet är dock olika starkt för olika branscher. Eriksson 

                                                             
1 Jag vill tacka min familj, opponenter under seminariet samt min handledare för stöd och 

konstruktiv kritik under arbetet. Jag vill även rikta ett stort tack till MSCI PDI för att de ställde 

sitt datamaterial till förfogande för denna studie. Eventuella kvarvarande brister är givetvis 

orsakade av författaren.  
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(2008) hävdar till exempel att substansvärdet normalt inte avspeglas i priset på 

fastighetsbolagens aktier. En anledning kan vara att aktiens pris via börsen reagerar direkt 

på nyheter medan företagens publika värdering och analytikernas värdemodeller av 

företagens substansvärden uppdateras mer sällan. 

1.2 Syfte   

Syftet med denna studie är mot bakgrund av detta att statistiskt undersöka i vilken grad 

det svenska fastighetsbranschindexet, OMXS Real Estate PI, påverkas av 

fastighetsbolagens egenuppgivna substansvärden, eller av det större börsindexet 

OMXS30? Studien görs för perioden mellan åren 2000 och 2013. 

 

I undersökningen analyseras indexens historiska utveckling i förhållande till varandra och 

i förhållande till utvecklingen av de makroekonomiska variablerna BNP, reporänta och 

inflation. En hypotes är att de makroekonomiska variablerna påverkar utvecklingen av de 

båda indexen. Sambanden mellan de två indexen studeras även med Granger analys för 

att bestämma om något av indexen påverkar det andra indexet starkare. Undersökningen 

blir därmed mycket intressant eftersom den, så långt författaren funnit, inte utförts i 

tidigare studier. 

1.4 Studiens frågeställningar 

Uppsatsens syfte sammanfattas med följande frågeställningar:  

 Hur påverkar BNP, reporäntan och inflationen utvecklingen för de två indexen? 

 Är korrelationen mellan fastighetsföretagens substansvärden och OMXS Real 

Estate PI starkare än korrelationen med OMXS30? 

 Kan utvecklingen i något av indexen förklaras, t.ex. med Granger-analys, av 

utvecklingen i det andra indexet under en tidigare period? 

 

Frågor om sambanden mellan fastighetsaktiers utveckling och substansvärdena för 

bolagen i fastighetsbranschen, samt hur dessa förhåller sig till utvecklingen i ett mer 

omfattande börsindex är till exempel centralt för förståelsen av de senaste årens snabba 

utveckling av priset på aktier för börsens fastighetsbolag och värderingen av deras 

fastighetsbestånd. Studien bidrar därmed även generellt till en ökad förståelse för hur 

kursutvecklingen hos aktier inom ett specifikt område, likt fastigheter, förhåller sig till ett 
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större index som representerar hela börsen och till börsbolagens, i detta fall 

fastighetsbolagens, substansvärden?  

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att den svenska börsen. Den är även avgränsad till att omfatta 

perioden efter år 2000 fram till och med år 2013. Till exempel kunde det varit av intresse 

att studera perioden från 1980-talet, då denna tidsperiod bland annat inkluderar flera 

institutionella förändringar som skapade den så kallade fastighetskrisen 1990. 

Fastighetskrisen kom i grunden att påverka utvecklingen i fastighetsbranschen under 

nittiotalet. Tillgången på lämpliga index för den längre perioden är dessvärre begränsad 

varför detta får kvarstå till senare studier. En studie där till exempel utvecklingen i de 

nordiska länderna ingått som jämförelse kunde även varit intressant men har av 

tidsmässiga skäl inte inkluderats i den här uppsatsen. 

 

I studien har en vektorautoregression (VAR) utförts med data från aktieindexen. För att 

inkludera en analys av fastigheters substansvärde i VAR-modellen kunde ett nytt index 

ha sammanställts av värden från kvartalsrapporterna för de större börsnoterade 

fastighetsbolagen. Detta visade sig dock bli alltför tidskrävande för att kunna genomföras 

här. Av liknande skäl har inte effekterna av aktieutdelningar på de olika indexen kunnat 

analyseras. Studien innehåller inte heller försök att testa för olika former av exceptionell 

påverkan eller strukturell förändring under olika perioder som ger en särskilt volatil 

utveckling. Inkludering av sådana variabler hade varit intressant, men även det har fått 

lämnas till senare studier. 

1.5 Studiens disposition 

I följande kapitel två kommer tidigare forskning inom ämnesområdet att presenteras 

tillsammans med relevanta ekonomiska teorier. I kapitel tre sker ett val av metoder för 

studien. I kapitel fyra presenteras studiens data. Datamaterialets ekonometriska 

egenskaper samt gjorda transformeringar presenteras i kapitel fem. Resultatet presenteras 

i kapitel sex, det tolkas och diskuteras i kapitel sju och där sammanfattas även de 

slutsatser som studien resulterat i samt ges förslag på fortsatt forskning. 

  



4 

 

2. Tidigare studier 

2.1 Studier av index och fastighetsvärden 

Vektorautoregressiva (VAR) modeller har under senare år blivit en ofta applicerad 

statistisk metod för att studera ekonomiska samband. VAR modeller erbjuder en mängd 

olika tester av kausalitet samt olika korrelerade reaktioner, vilket är mycket användbart 

inom ekonomisk forskning. I Friedman & Shachmurove (1997) undersöks t.ex. 

sambandet mellan index från olika europeiska börser med en VAR-modell. I studien 

används ett Granger kausalitettest för att visa hur länders börsindex påverkas av varandra. 

(I denna uppsats används Grangers kausalitetstest istället för att jämföra olika index inom 

ett land – Sverige.)  

 

Dimson et al. (2014) undersöker sambanden mellan bruttonationalprodukten (BNP) samt 

avkastningen av aktier på längre sikt. Undersökningen konstaterar att tillväxt i BNP ofta 

är en god indikator för att investera i ett land. Det är därför förvånande att sambandet 

mellan aktiemarknadens utveckling och BNP i länder inte är starkt positivt. Sambandet 

mellan avkastning och BNP kan ofta vara ickesignifikant eller till och med negativt. 

Placerare regerar på nyheter och priset på enskilda aktier avspeglar förväntningar om 

framtida tillväxt. För att skapa en modell som avspeglar en investering baserad på BNP 

föreslår Dimson et al. (2014) intressant nog att förväntade värden gjorda med prognoser 

av BNP borde användas istället för dagens BNP. Prognostiserade värden av BNP skulle 

avspegla aktiernas nuvärde bättre än dagens BNP, då både priset på aktier och de 

prognostiserade värdena på BNP speglar förväntningar, skulle de påverkas av liknande 

osäkerhet (Dimson et al, 2014). 

 

Andra studier av den svenska marknaden, t.ex. Söderlund (2009), har använt olika 

metoder för att uppskatta substansvärdet på fastighetsbolagens fastigheter och undersökt 

korrelationen med utvecklingen av deras aktier samt OMXS30. Studien visar att 

fastighetsbolagens aktier är starkare korrelerade med OMXS30 än med 

fastighetsbolagens substansvärden. Söderberg & Larrson Sivard (2009) har studerat 

laggstrukturen mellan fastigheternas substansvärde och indikatorer som KPI samt olika 

aktieindex. Även denna studie visar på ett starkare samband mellan substansvärdet och 

OMXS30 än med andra indikatorer.  
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2.2 Teorier för aktiemarknadens beteende 

En välkänd teori inom finansiell ekonomi som behandlar aktiemarknadens funktionssätt 

är hypotesen om effektiva marknader (EMH). Teorin presenterades av Eugene Fama 

(1970). Hypotesen bygger på att priset på en aktie ges av all relevant tillgänglig 

information som existerar om aktien. 

 

Fama beskrev de tre olika grader av effektivitet som kan råda på en aktiemarknad. Vid en 

svagt effektiv marknad är det inte möjligt för någon investerare att analysera historiska 

data på en aktie för att prediktera framtida priser på aktien men det är möjligt för en 

investerare med tillgänglig information, såsom ett företags rapporter m.m., eller 

insiderinformation om företaget att få en högre avkastning än en genomsnittlig placerare. 

När marknaden kategoriseras av halv-stark effektivitet är det inte heller möjligt för en 

investerar med officiell information att få en högre avkastning än en genomsnittlig 

placerare utan det krävs insiderinformation om företaget. På starkt effektiva marknader 

kan inte heller insiderinformation om företaget innebära att en investerare skulle kunna 

erhålla högre avkastning än en genomsnittlig placerare. Vid stark effektivitet ska en 

förvaltare som genererat en högre avkastning än övriga förvaltare endast kunna förklara 

detta med slumpen. På lite längre sikt ska vid starkt effektiva marknader ingen kunna slå 

ett relevant aktieindex. Förvaltare ska inte heller kunna använda ett index som indikator 

för hur ett annat index ska utvecklas i framtiden och därmed använda det förstnämnda 

indexet för att höja avkastningen på placeringar i det senare indexet. Denna studie 

ifrågasätter existens av EMH effektivitet på den svenska fastighetsmarknaden. Om 

studien finner att det existerar ett samband mellan utvecklingen av olika index så skulle 

en marknadsaktör kunna förutspå framtida utveckling med hjälp av laggade 

observationer, dvs. historiska data, av andra index. 

 

Vad kan förklara att företagets marknadsvärde givet av priset på dess aktier avviker från 

företagets substansvärde? Skillnader i tillgångarnas likviditet skulle kunna vara en 

förklaring. Aktier i börsnoterade fastighetsbolag skiljer sig från andra tillgångar, t.ex. 

fastighetsbolagets fastigheter, och därmed deras substansvärden, när det gäller 

tillgångarnas likviditet. På marknader kan varor och investeringar kategoriseras efter 

deras transaktionsmöjligheter. En likvid tillgång kännetecknas av att tillgången snabbt 

kan omsättas. Denna egenskap skapar en trygghet i ägandet av tillgången då tillgången 

snabbt kan säljas om investeraren behöver tillhandahålla kapital för andra investeringar. 
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Aktier i företag som handlas med hög omsättning på reglerade börser räknas därför som 

likvida tillgångar. Mindre likvida tillgångar med få transaktioner per tidsperiod tillför en 

risk till ägandet där tillgången vid en möjlig negativ utveckling eller framtidsprognos kan 

bli svår att sälja. Investerare i sådana mindre likvida tillgångar måste därför ofta räkna 

med att investera på längre sikt, med tanke på att tillgången kan vara svårsåld.   

 

I uppsatsen betraktas en investering i en tillgång som aktier i OMXS30, som en 

investering med hög likviditet. Fastighetsbolag som investerar i existerande fastigheter, 

bygger nya fastigheter eller som förvaltar och utvecklar lokaler eller bostäder investerar 

därmed i en mindre likvid tillgång än om de investerat i en aktie. 

  

3. Metod 

3.1 Tillvägagångsätt 

Inledningsvis görs en deskriptiv studie av datamängden. Utvecklingen i de undersökta 

indexen testas mot de exogena variablerna BNP, reporänta samt inflation i en VAR 

modell. Därefter studeras fastighetsbolagens substansvärde och de två aktieindexen med 

linjära regressioner samt med korrelationen mellan indexen. Linjär regression används 

eftersom data på substansvärden var begränsade till årsdata, det medförde komplikationer 

med VAR modellens laggstruktur. Regressionsmodellen inkluderar tidslaggade perioder 

med syftet att undersöka möjlig korrelation mellan substansvärdet och indexens 

reaktioner när ny information blir tillgänglig. 

 

3.2 Statistiska metoder i studien 

3.2.1 Vektor autoregressiv analys 

VAR modeller ger möjlighet att skapa en lättolkad modell som även kan användas för 

test av kausalitet utan att ytterligare antaganden görs om datas egenskaper (Luetkephol, 

2011). Kausalitetstestet beskrivs senare i uppsatsen. En generell VAR modell med 

exogena variabler är uppställd enligt ekvation (1) (Bierens 2004): 
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𝑦𝑡  =  c +  𝛽1𝑦𝑡−1  +  ⋯ +  𝛽𝑝y𝑡−𝑝 + 𝐶𝑥𝑡 + 𝜀𝑡                                (1)         

 

I ekvationen är 𝑦𝑡 en vektor av 𝑘 endogena variabler, (Index 𝑡 står för tidpunkten för en 

variabel) 𝑝 betecknar olika laggade perioder, 𝑐 är en vektor 𝑘 × 1 med modellens 

intercept. Matrisen 𝛽𝑝 (𝑘 × 𝑘) består av koefficienter till y𝑡−𝑝 vilka är ”tidslaggade” 

vektorer av de endogena variablerna. Matrisen 𝐶 är av storleken 𝑘 × 𝑘 med koefficienter 

till exogena variabler i vektorn 𝑥𝑡.  Slutligen är 𝜀𝑡 en slumpterm. 

3.2.2 Linjär Regression 

Linjär regressionsanalys används för att jämföra sambanden mellan de olika aktieindexen 

samt substansvärdet för fastighetsbolagens fastigheter. I den linjära regressionen justeras 

den beroende variabelns data för att omfatta längre tidslaggar än i VAR modellen. Denna 

justering utförs för att undersöka styrkan i sambanden mellan substansvärdet och 

aktieindex under olika långa tidsförskjutningar.  

 

𝑦 = 𝑐 + 𝛽𝑥 + 𝜀                                                   (2) 

 

I ekvationen är 𝑦 regressionens beroende variabel, c en konstant som mäter regressionens 

intercept, 𝛽 en riktningskoefficient för den oberoende variabeln 𝑥 och 𝜀 är en slumpterm. 

Värdet för 𝛽 indikerar hur den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. 

Linjär regression testar hypotesen att koefficienten och konstanten är skilda från noll, 

vilket betyder att dessa signifikant påverkar den beroende variabeln. Analysen i studien 

genomförs med laggade värden på 6, 12 samt 18 månaders justering av den beroende 

variabeln, vid konstanta värden på 𝑥.            

 

3.2.3 Granger-kausalitet 

Grangers kausalitetstest baseras på en jämförelse av två stationära tidsserier. Testet 

undersöker hypotesen att utvecklingen i en av tidsserierna kan förklaras av de egna 

laggade värdena eller om utvecklingen bättre förklaras av de egna laggade värdena 

kombinerat med laggade värden från den andra tidserien. Grangers kausalitetstest kan 

karaktärisera med ekvationerna (3) och (4) (Seth, 2007): 
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𝑦𝑡 = 𝑐 +  𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑦𝑡−2 … . +𝛽𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡                            (3) 

 

𝑦𝑡 = 𝑐 +  𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑦𝑡−2 … . +𝛽𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝐴1𝑥𝑡−1 … 𝐴𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡              (4) 

 

I ekvation (3) beskrivs en autoregressionsmodell likt den i ekvation (1) av en tidsserie 

vilken enbart inkluderar tidseriens egna laggade värden av 𝑦𝑡 och inte de exogena 

variablerna. I ekvation 4 inkluderas även laggade värden av den andra tidsserien 𝑥𝑡 i den 

autoregressiva modellen. Grangers kausalitettest använder ett F-test för att undersöka 

hypotesen om någon av de laggade värdena i 𝑥𝑡 ger ett signifikant stöd till att förklara 

utvecklingen av 𝑦𝑡. 

 

4. Data och variabler 

4.1 Datainsamling 

Data har inhämtats från ett flertal källor. Data för de exogena variablerna i studien har 

inhämtats från Statistiska centralbyrån (SCB) samt från Riksbankens egen databas, där 

data om reporäntan hämnats.  

 

Samtliga historiska kurser för studiens aktieindex kommer från NASDAQ (National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations). NASDAQ är ett börsbolag som 

år 2008 köpte OMX AB vilket innebär att NASDAQ idag tillhandahåller aktieindex för 

de nordiska börserna exklusive Oslobörsen.  

 

Marknadsvärdet för fastigheter ägda av ett antal svenska fastighetsbolag kommer från 

MSCI. MSCI är ett USA baserat företag som sedan 1968 erbjudit olika ekonomiska index 

och analysredskap. Den av MSCI ägda Investment Property Databank (IPD) har länge 

gett ut ett data-set över fastighetsbolag i Sverige kallat Svenskt fastighetsindex (SFI). 

Från detta har marknadsvärdena hämtats. 

 

4.2 Index som undersökts i studien 

I studien har tre index använts. OMX Stockholm 30 (OMXS30) är ett av Nordens mest 

välkända aktieindex och har valts som indikator på utvecklingen av hela 

Stockholmbörsen. Indexet omfattar de 30 mest omsätta aktierna på Stockholmsbörsen. 
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OMXS30 revideras två gånger per år för att uppdatera vilka företag som ska inkluderas. 

Nasdaq (u.å.) beskriver indexet som det ledande indexet på Stockholmsbörsen. Basdatum 

för OMXS30 är den 30 september 1986 med värdet 125. 

 

  

 

Figur 1. Procentuell förändring i OMXS30 under perioden 2000-2013. Grafens y-axel 

visar procentuell utveckling med noll för år 2000. Källa: Nasdaq. 

 

Utvecklingen av OMXS30 illustreras i Figur 1. Börsen genomgick en kraftig nedgång 

från år 2000 fram till år 2003. Nedgången förklaras av att den s.k. ”IT-bubblan” spricker 

under år 2000. Under finanskrisen 2007-2009 utvecklas börsen också negativt, för att 

sedan vända upp igen och följas av den relativt långa positiva utveckling som pågått sedan 

dess. 

 

OMX Stockholm Real Estate PI (OMXS Real Estate) är ett branschaktieindex på 

Stockholmsbörsen. Indexet beskriver utvecklingen på samtliga aktier som klassificerats 

som fastighetsbolag och är noterade på Stockholmsbörsen. Indexet finns från och med år 

2000 och inleds med en stängningskurs på 233,56. Indexet har valts för att spegla 

aktievärdet på den svenska fastighetsbranschen. 
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Figur 2. Procentuell förändring i OMXS Real Estate för åren 2000 till 2013. Grafens y-

axel visar procentuell utveckling från år 2000. Källa: Nasdaq. 

 

Från Figur 2 kan en tydlig positiv trend avläsas i OMXS Real Estate mellan åren 2000 

och fram till finanskrisen 2008. Under finanskrisen utvecklas indexet negativt för att 

sedan fortsätta med en positiv utveckling från år 2010.  

 

 

Figur 3. Procentuell förändring av OMXS30 i röd och OMXS Real Estate i blå färg 

åren 2003-2013. Grafens y-axel visar procentuell utveckling från år 2003. 

Källa Nasdaq. 

 

I Figur 3 kan utvecklingen i OMXS30 och OMXS Real Estate jämföras. Figuren visar att 

de två indexen på en övergripande nivå följer varandra från år 2003. Det smalare 

fastighetsindexet svänger däremot något mer än det större OMXS30 och en ”spread” 

uppstår i värderingen under slutet av perioden. Sambandet mellan indexen skiljer sig 

tydligt efter år 2003 i förhållande till åren 2000-2003, se Figur 1 och 2, då indexen i stort 

sett rörde sig i motsatt riktning i förhållande till varandra. 
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IPD Svenskt Fastighetsindex (SFI) är en stor och detaljerad databas över svenska 

fastighetsbolag. Databasen innehåller ett flertal tidsserier och faktorer om bolag i 

fastighetsbranschen. I studien har ett index för marknadsvärdet på fastighetsbolagens 

fastigheter under perioden 2000-2012 använts. Indexet är endast årligt. De bolag som 

inkluderades i indexet år 2012 framgår av Appendix B. 

 

 
 

Figur 4. Procentuell årlig förändring av substansvärdet på fastigheter ägda av svenska 

fastighetsbolag (SFI). Årsdata med en observation per år. Y-axeln anger 

procentuell årlig förändring av substansvärdet från år 2000. Källa: Svenskt 

fastighetsindex, IPD.  

 

Som framgår av Figur 4 är utveckling i SFI fram till år 2004 negativ. SFI följer alltså 

snarare det större börsindexet OMXS30 än det smalare branschindexet för fastigheter. 

Uppsatsen återkommer i analysen till en diskussion av denna skillnad. SFI har därefter 

haft en linkande utveckling som de båda indexen OMXS30 och OMXS Real Estate. 

4.3 Ekonomiska faktorer som exogena variabler 

De exogena variabler som inkluderas i den tidigare introducerade VAR modellen har valts 

på olika teoretiska grunder. Variablerna är Sveriges bruttonationalprodukt (BNP), 

Riksbankens reporänta samt Konsumentprisindex. Hypotesen är att faktorerna påverkar 

utvecklingen för indexen. I modellen testas om och hur starka sambanden är. 

 

Sveriges BNP beskriver förädlingsvärdet för den samlade marknadsförda ekonomiska 

aktiviteten i Sverige. Variabeln är en nominell kvartalsvariabel och hämtad från SCBs 

hemsida. Tillväxten i BNP kan visa hur attraktivt ett land är att investera i. En investerings 

avkastning kan förväntas öka med tillväxten i landet (Dimson et al. 2014).  Förändringar 

i BNP kan tolkas som variationer i landets ekonomiska läge; tillväxten och 

konjunkturcykel. Variabeln är därför inkluderad i modellen som en indikator på Sveriges 

ekonomiska tillväxt.  
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Figur 5. Sveriges BNP under åren 2000 till 2013. Löpande priser, kvartalsdata. 

 Källa: SCB  

 

I Figur 5 kan en tillväxttrend för variabeln BNP utläsas från år 2000 fram till finanskrisen, 

då utvecklingen vänder och BNP sjunker ett år. Därefter återhämtas tillväxttrenden i 

ekonomin.  

 

Reporäntan (Repo) är Sveriges centralbanks styrränta. Carlin & Soskice (2006) visar att 

ett empiriskt negativt samband existerar mellan styrräntan och företagens investeringar. 

Det innebär att med en högre reporänta blir det dyrare för företag att finansiera sina 

investeringar och därmed minskar investeringarna. Riksbanken (u.å.) visar en liknande 

effekt genom den tänkta räntekanalen. Exempelvis visar Riksbanken att högre framtida 

räntor innebär att nuvärdet på aktier och obligationer samt andra investeringsmöjligheter 

likt fastigheter bör sjunka.  

 

Figur 6. Svensk reporänta under perioden 2000 till 2013. Grafens y axel visar räntans 

procentuella nivå. Källa: Riksbanken. 
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Från Figur 6 framgår att den långsiktiga trenden för reporäntan varit nedåtgående sedan 

sekelskiftet. Undantaget är den snabba ökningen fram till finanskrisen, som vändes till en 

ännu snabbare nedgång under krisen. Efter krisen sker ett försök att åter öka räntan till 2 

procent. Det övergavs dock inom kort. Den nedgång som har lett till dagens negativa 

reporänta inleds därefter. 

 

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått på utveckling av priser och används som ett mått 

på länders inflation eller deflation SCB (u.å.). Variabeln är en månadsvariabel och hämtad 

från SCB. Den faktiska inflationen samt förväntningar om framtida inflation påverkar ett 

lands ekonomiska utveckling. Inflationen påverkar även värdet på företagens tillgångar. 

Variabel kan därutöver även kontrollera för den nominella utvecklingen i de övriga 

variablerna.  

 
Figur 7. Konsumentprisindex 2000-2013. Indexerat med värdet 100 år 1980. Källa: 

SCB 

 

I Figur 7 kan utvecklingen för konsumentprisindex under åren 2000-2013 observeras. 

Under finanskrisen sker snabba förändringar inom indexet. Strax innan krisen slår till på 

allvar stiger priserna mycket snabbt. Därefter råder deflation några månader. När den 

värsta krisen är över stiger KPI igen för att i slutet av perioden endast öka mycket 

långsamt.  

 

4.4 Deskriptiv statistik 

I Tabell 1 redovisas medelvärde, standardavvikelser samt max och min värden för varje 

index. Som framgår av Tabell 1 saknas observationer som kan anses vara extremvärden 

eller eventuella men svåridentifierade fel som uppstått vid hantering av data.   
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Tabell 1. Egenskaper hos indexen OMXS30, OMXS Real Estate och SFI för perioden 

från 2000 till 2013. 

Index Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

OMXS30 936,5 234,2 421,0 1 539,0 

OMXS Real Estate  678,2 278,7 223,7 1 228,6 

SFI 226 384,7 37 655,7 148 891,3 284 118,3 

 

Bland aktieindexen, har OMXS Real Estate en större standardavvikelse än OMXS30. 

Denna egenskap indikera att utvecklingen inom OMXS Real Estate genomgår större 

förändringar än OMXS30 under perioden. Något som även framgår av Figur 3. I Tabell 

2 presenteras egenskaperna för de makroekonomiska variablerna i studien. 

 

Tabell 2. Egenskaper för variablerna Konsumentprisindex, BNP och Reporäntan. 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

KPI 289,7 17,2 257,5 315,5 

BNP 776 892 119 253 568 670 989 787 

Reporänta 2,4 1,3 0,3 4,8 

 

 

I tabellen visas att inte heller de ekonomiska variablerna har observationer som kan 

betraktas som svårförklarade eller extremvärden. Inte heller medelvärdena och 

standardavvikelserna avviker i någon oväntad riktning. 

 

Tabell 3 redovisar en korrelationsmatris över alla studiens variabler. Högst är 

korrelationen mellan variablerna BNP och KPI. Korrelationskoefficienten är 0,95. Det 

beror givetvis på att BNP är mätt i nominella värden där inflationen ingår. Hög 

korrelation, 0,90, råder även mellan index OMXS Real Estate och BNP samt mellan 

OMXS Real Estate och KPI på 0,86. Det är naturligt med tanke på korrelationen mellan 

BNP och KPI. I den följande ekonometriska analysen har samtliga variabler bland annat 

därför transformerats till stationära processer varefter all korrelation mellan variablerna i 

stort sett försvann.   
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Tabell 3. Korrelationsmatris över samtliga variabler inkluderade i studien. 

 OMXS30 OMXS R. E. BNP KPI Repo SFI 

OMXS30  1      

OMXS Real.  0,63  1     

BNP  0,65  0,90  1    

KPI  0,56  0,86  0,95  1   

Repo  0,12 -0,05 -0,10 -0,17  1  

SFI  0,71  0,46  0,60  0,60  0,19  1 

 

Av Tabell 3 framgår att OMXS30 och OMXS Real Estate är positivt korrelerade med 

0,63. Även OMXS30 och Svenskt fastighetsindex (SFI) har en positiv korrelation med 

0,71 medan OMXS Real Estate och SFI inte är lika korrelerade, koefficienten är 0,46. 

Senare utförs en mer djupgående analys av sambanden mellan indexen och 

substansvärdet. 

 

5. Modellernas ekonometriska specifikationer 

5.1 Stationära egenskaper 

Vid tidserieanalys, samt vid hantering av ekonomiska variabler, måste data ofta 

transformeras för att korrekta slutsatser från tester ska kunna dras. I data som till exempel 

inte är en stationär process kan trender och observationer i tidigare perioder av tidsserien 

påverka senare värden och ge upphov till autokorrelation och heteroskedasticitet.  

 

I en stationär process är dataobservationerna koncentrerade runt ett fixerat medelvärde 

över hela tidsperioden. Det gör det möjligt att studera förändringar i varje enskild 

observation. Vid en undersökning av datas stationära egenskaper undersöks tidsseriens 

medelvärde och varians för att bestämma om dessa har konstanta värden över hela den 

undersökta perioden. I studien har som tidigare nämnts tidserierna för flertalet av 

variablerna transformerats för att omvandla dessa till svagt stationära processer (Tsay, 

2010). 
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Tabell 4. Beskrivning av variabelnamn, beteckning i Stata samt metod för 

transformering av variabeln till en stationär process. 

Variabel Transformering 

OMXS30 Procentuell förändring 

OMXS Real Estate PI Procentuell förändring 

IPD Svenskt fastighetsindex Procentuell förändring 

Konsumentprisindex Procentuell förändring 

Bruttonationalprodukt Procentuell förändring 

Reporänta Logaritmerad och differentierad 

 

Alla variabler i Tabell 4 har testats för sina stationära egenskaper i ett Phillips-Perron test. 

Resultatet av testet framgår av Appendix A, tabell 4. Reporäntan har differentierats av 

första graden, vilket betyder att variabeln har integrerats av första graden (Mahadeva & 

Robinson, 2004).  

 

5.2 Optimal lagglängd 

Valet av antal laggade värden för de endogena variablerna är ett problem som generellt 

uppstår vid tidserieanalys. I studiens fall testades VAR ekvationen (1) med upp till 12 

laggade värden på de endogena variablerna. Valet av laggade variabler gjordes genom att 

studera signifikansen på parametrarna för de laggade värdena. I studien används därför 

tre stycken laggade värden för de endogena variablerna då samtliga var signifikanta. 

Testet är beskrivet i Appendix A, tabell 3. 

5.3 Residualtest 

Residualerna från VAR ekvationen (1) har undersökts för residualernas egenskaper; 

normalfördelning, autokorrelation samt heteroskedasticitet. VAR ekvationens 

enhetsrötter identifierades och VAR modellen testades för stabilitet genom att kontrollera 

att enhetsrötterna ligger inom enhetscirkeln. En stabil modell innebär att processen 

hanteras stationärt och eventuella chocker inte påverkar processen permanent. Om dessa 

krav inte är uppfyllda är resultaten från VAR analysen icke-stabila och de beräknade 

estimaten är biased. Testerna presenteras i Appendix A. 

 

Även residualerna i de linjära regressionerna (2) undersöktes för normalitet, oberoende 

samt hetroskedasticitet. Dessa tester framgår av Appendix A, tabell 5. Där 

heteroskedasticitet uppträdde användes robusta standardavvikelser för att inte 

signifikanstesterna skulle överskatta variablernas signifikans. 
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6. Resultat 

6.1 VAR analysen av OMXS30 och OMXS Real Estate 

VAR ekvationen (1) användes för att besvara studiens frågeställningar och identifiera 

sambanden mellan de olika indexen och de ekonomiska faktorerna. I vilken utsträckning 

de valda variablerna har påverkat utvecklingen av OMXS30 och OMXS Real Estate visas 

i tabellerna 5 och 6. Alla tester i studien har utförts med en 95 procents signifikansnivå. 

 

Tabell 5. Estimat av VAR analys, ekvation (1), med beroende variabel OMXS30. 

Förklarande 

variabler 

Koefficient Standardavvikelse P-värde 

OMXS30 L1 -0,019 0,020 0,349 

OMXS30 L2 -0,037 0,020 0,068 

OMXS30 L3 -0,054 0,020   0,007* 

Real Estate L1 -0,027 0,025 0,280 

Real Estate L2 -0,011 0,025 0,636 

Real Estate L3 -0,009 0,025 0,712 

KPI -0,001 0,001 0,150 

BNP  0,003 0,004 0,486 

Repo -0,002 0,001 0,079 

Anm.: L1, L2, L3 anger de laggade variabler som ingått i estimationen. Signifikanta 

parametrar anges med *. 

 

Tabell 6. Estimat av VAR analys, ekvation (1), med beroende variabel OMXS Real 

Estate. 

 

Förklarande 

variabler 

Koefficient Standardavvikelse P-värde 

OMXS30 L1    0,046 0,016   0,005* 

OMXS30 L2   0,013 0,016 0,420 

OMXS30 L3  -0,023 0,016 0,169 

Real Estate L1   0,048 0,020   0,019* 

Real Estate L2   0,010 0,020 0,627 

Real Estate L3  0,001 0,020 0,977 

KPI -0,001 0,005 0,209 

BNP 0,001 0,003 0,777 

Repo  -0,0002 0,001 0,774 

Anm.: L1, L2, L3 anger de laggade variabler som ingått i estimationen. Signifikanta 

parametrar anges med *. 
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Studiens modell inkluderade tre makroekonomiska faktorer vilka testades med hypotesen 

att de har en signifikant påverkan på aktieindexens utveckling. Som framgår av tabellerna 

finns inget stöd för att de makroekonomiska variabler som inkluderades i modellen skulle 

påverka utvecklingen i något av aktieindexen vid en 95 procentig signifikansnivå. 

Reporäntan (Repo) var den variabel som var närmast signifikansgränsen i modellen för 

OMXS30, med ett p-värde på 0,079. Koefficienten antog ett värde mycket nära noll, - 

0,0002. Det innebär att en ökning av reporäntan med en procent tenderar att minska värdet 

på OMXS30 med 0,0002, då övriga variabler hålls konstanta, men sambandet är alltså 

inte starkt. Koefficienten för reporäntan uppvisade inte alls något stöd för att de skulle 

påverka OMXS Real Estate. 

 

Koefficienten för Sveriges BNP påverkade inte heller på ett signifikant sätt något av 

aktieindexen. Koefficienterna var dock positiv i bägge fallen men värden mycket nära 

noll. En ökning av Sveriges BNP skulle således ge en positiv påverkan på utvecklingen 

av båda aktieindexen. Det verkar teoretiskt troligt, men styrkan i detta test var inte starkt 

nog för att ge signifikanta resultat. 

 

Koefficienten för konsumentprisindex (KPI) indikerade inte heller ett signifikant stöd för 

en påverkan på aktieindexen. Koefficienterna var negativa för båda aktieindexen med 

värden mycket nära noll även i denna variabel. En ökning av KPI skulle ge en, om än 

icke-signifikant, negativ påverkan på utvecklingen av båda indexen.  

 

Däremot påverkade variabeln OMXS30 med tre tidslaggar (OMXS30 L3) signifikant 

själva OMXS30 indexets utveckling. Koefficienten för denna lagg antog ett negativt 

värde om -0,05. Ingen av de laggade värdena för OMXS Real Estate uppvisade däremot 

en signifikant påverkan på utvecklingen i OMXS30. Även om endast en laggad variabel 

var signifikant, visar tabellen att samtliga laggade värden från de två aktieindexen gav 

negativa estimat och därmed en negativ påverkan på utvecklingen av OMXS30.  

 

Utvecklingen i OMXS Real Estate påverkades däremot signifikant av den egna första 

laggen samt av OMXS30s första lagg. OMXS Real Estate första lagg var positiv. 

Eftersom VAR ekvationen även gav stöd för att OMXS Real Estate påverkas av den första 

laggen av OMXS30 kan detta samband tolkas som att en positiv utveckling av OMXS30s 

under föregående dag signifikant tenderar att ge en positiv ökning av OMXS Real Estate. 
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6.2 Grangertest av kausaliteten mellan OMXS30 och OMXS Real Estate 

Slutsatserna från den tidigare VAR analysen pekade på ett samband från OMXS30 till 

OMXS Real Estate. För att ytterligare analysera den frågeställningen, som även 

presenterades inledningsvis, ska här kausaliteten mellan indexen testa med en Granger-

analys av utvecklingen mellan indexen. Av tabell 7 framgår resultaten av Granger-

analysen enligt ekvationerna (3) och (4). 

 

Tabell 7. Resultat från Grangers kausalitettest mellan OMXS30 

 och OMXS Real Estate. 

Ekvationens beroende 

variabel 

Laggade variabler av Prob>chi2 

OMXS30 OMXS Real Estate 0,646 

OMXS Real Estate OMXS30  0,012* 

Anm.: Ett signifikant resultat markeras med *. 
 

Tabellen visar att utvecklingen av OMXS30 inte Granger påverkas av den tidigare 

utvecklingen i OMXS Real Estate. Däremot Granger påverkar istället OMXS30 på ett 

signifikant sätt utvecklingen i OMXS Real Estate under de följande dagarna.   

 

6.3 Regressions- och korrelationsanalys av sambandet mellan SFIs 
marknadsvärden för fastigheter och aktieindexen OMXS30 samt 
OMXS Real Estate  

För att besvara frågeställningen om sambandet mellan fastighetsföretagens 

substansvärden och börsens fastighetsbranschindex samt mellan substansvärdet och det 

större indexet OMXS30, har en regression- och korrelationsanalys genomförts. Till 

skillnad från börsens index finns SFIs substansvärden endast tillgängliga som årsvisa 

data. Det har därför antagits att substansvärdet på en fastighet i stort sett är konstant under 

hela året. Detta antagande skulle motsvara en situation där företagen endast värderar sina 

fastighetsbestånd en gång per år. En sådan värdering kan givetvis ett företag göra oftare, 

t.ex. i samband med kvartalsrapporter. I praktiken varierar däremot detta mellan företagen 

samtidigt som det först är i samband med en fastighetstransaktion som ett mer exakt 

marknadsvärde erhålls. Antagandet att fastigheternas värden endast omvärderas en gång 
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per år är därmed en förenklande approximation studien i detta fall gjort av de faktiska 

värdena.   

 

Tabell 8 redovisar resultatet från åtta olika linjära regressionsanalyser enligt ekvation (2). 

Två ekvationer saknar tidslagg medan sex har laggade variabler av olika tidslängd. 

Svenskt fastighetsindex (SFI) är den beroende variabeln som testats mot olika tidslaggar 

på OMXS30 samt OMXS Real Estate. För varje ekvation visar graden av korrelation 

mellan SFI och olika långa laggar på aktieindexen hur starkt dessa samvarierar. En högre 

korrelation för en tidslagg än en annan tidslagg tolkas som att den förra representerar ett 

starkare samband med utvecklingen av substansvärdet enligt SFI.  

 

Dessutom studeras förklaringsgraden för varje enskild ekvation med tidslaggar. Här 

tolkas en högre förklaringsgrad som att en viss tidslagg mellan SFI och indexet bidrar 

mer till att förklara SFIs totala variation än vad en annan tidsförskjutning av ett index gör. 

Tabell 8. Resultat från linjär regression med Svenskt fastighetsindex som beroende 

variabel samt korrelationtest och regressionens förklaringsgrad. 

Förklarande variabler Koefficient P-värde Korrelation Förklarings-

grad R2 

OMXS30   0 månader  0,43 0,00 0,71 0,48 

OMXS30 12 m. 0,53 0,00 0,76 0,67 

OMXS30 18 m.  0,58 0,00 0,81 0,72 

OMXS30 24 m. 0,38 0,00 0,51 0,26 

     

OMXS Real Estate   0 m. 0,16 0,00 0,46 0,19 

OMXS Real Estate 12 m. 0,20 0,00 0,36 0,29 

OMXS Real Estate 18 m. 0,25 0,00 0,56 0,41 

OMXS Real Estate 24 m. 0,31 0,00 0,71 0,50 

Anm.: Månader anges med m., Samtliga variabler är signifikanta. 

 

Som framgår av Tabell 8 har OMXS30 utan lagg både en högre förklaringsgrad och 

korrelation med SFIs substansvärden än den icke-laggade OMXS Real Estate variabeln. 

OMXS30 får både högre korrelationskoefficient samt förklaringsgrad med en 

tidsförskjutning i förhållande till SFI med 12 månader. De högsta värdena erhålls med en 

tidsförskjutning på 18 månader av OMXS30. OMXS30 har vid den tidsförskjutningen en 

stark korrelation med 0,81 mot SFI samt en förklaringsgrad på 0,72. Substansvärdet 
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reagerar på varje tidsförskjutning i förhållande till OMXS30 indexet. Efter 18 månader 

återfinns den starkaste samvariationen med indexet, därefter klingar effekten av.  

 

Sambandet mellan OMXS Real Estate och substansvärdet enligt SFI minskade först 

signifikant vid en tidsförskjutning på 12 månader för att sedan öka och uppnå sitt 

maximala värde vid 24 månaders förskjutning. Korrelationskoefficient blev 0,71 och 

förklaringsgraden 0,50. Skillnaderna i reaktionen på de två indexens utveckling 

diskuteras här nedan. 

 

7. Diskussion av resultaten, studiens slutsatser samt 

förslag till fortsatta studier 

7.1 Diskussion av resultaten 

Inledningsvis formulerades tre frågeställningar:  

 Hur påverkar BNP, reporäntan och inflationen utvecklingen för de två indexen? 

 Är korrelationen mellan fastighetsföretagens substansvärden och OMXS Real 

Estate PI starkare än korrelationen med OMXS30? 

 Kan utvecklingen i något av indexen förklaras, t.ex. med Granger-analys, av 

utvecklingen i det andra indexet under en tidigare period? 

För att besvara den första frågeställningen angående de makroekonomiska variablernas 

påverkan, testades hur de påverkar utvecklingen i aktieindexen. Resultatet visade att 

endast reporäntan nästan signifikant påverkade utvecklingen av OMXS30. Det stämmer 

med det teoretiska antagandet, men styrkan var mycket svag och koefficientens värde 

litet. Den problematiken med små värden mycket nära noll och låg signifikans uppstod 

för alla makroekonomiska faktorer som testades i studiens VAR-modell.  

 

Svensk bruttonationalprodukt (BNP) hade en positiv men icke-signifikant koefficient. 

Det positiva värdet stämmer med de teoretiska antagandena men bristen på signifikans 

innebär ändå att sambandet inte kan styrkas. Något som även gällt flera internationella 

studier. De icke-signifikanta värdet för BNP stämmer med resultatet från Dimson et al. 

(2014), där det föreslogs att istället för ett icke-laggat BNP värde, ett prognostiserat värde 

på BNP skulle kunna användas för att testa variabelns påverkan på aktiekurser. 

Aktiemarknaden reagerar som inledningsvis påpekats på förväntningar om framtida 

händelser snarare än historiska data. Vid publicering är BNP som bekant alltid en 
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historisk uppgift. Konsumentprisindex hade en negativ koefficient. Även den var icke-

signifikant varför det är svårt att entydigt fastslå riktningen på variabelns påverkan. 

 

OMXS30 samt OMXS Real Estate är aktieindex som påverkas av en stor mängd dagligt 

informationsflöde. Informationen påverkar därför indexens utveckling på dagsbasis. De 

ekonomiska variablerna i den här studien är angivna med kvartals- och månadsdata och 

hålls konstanta för varje dag under en given tidsperiod. Det motsvarar att de 

makroorienterade variabler kan tänkas ge en större påverkan på indexens utvecklingar 

vid tidpunkten för publicering eller då förändringar rapporteras för de enskilda faktorerna. 

Dessa skillnader i variablernas förändring kan ha bidragit till den låga signifikansen för 

variablerna i studien. 

  

VAR modellens resultat måste tolkas försiktigt. Antagandet om att residualerna kommer 

från en normalfördelad fördelning är inte helt uppfyllt. Att skapa linjära modeller för de 

mycket komplexa samband som studien försöker fånga är en svår process. Tidsperioden 

som undersökts är kantad av ett flertal större förändringar. Till exempel i den stationära 

process som erhölls ur OMXS30 indexet uppstod ett flertal extremvärden. Det var resultat 

av perioder likt finanskrisen då stora dagliga förändringar skedde i variabeln. Om data 

omfattar en längre tidsperiod kantad av flera större kriser kunde dessa observationer 

möjligtvis normaliserats i data. Dummyvariabler för säsongstrender och år skulle kunna 

ha korrigerat dessa problem i observationerna av variablerna och använts för att testa 

styrkan i sådana strukturella störningar. Möjligheten finns även att använda ett icke-

parametriska test vilka inte är beroende av en speciell fördelning. Men det har inte funnits 

tid att utföra tester inom ramen för denna studie.  

 

Resultaten från VAR modellen visar att OMXS Real Estates utveckling på ett signifikant 

sett påverkades av ett av de laggade värdena i OMXS30. Den tredje frågeställningen om 

Granger sambanden visade att Grangers kausalitettest gav det signifikanta resultatet att 

OMXS30 Granger påverkade OMXS Real Estate. Att OMXS30 Granger påverkar 

utveckling i OMXS Real Estate kan tolkas som att utvecklingen i OMXS Real Estate 

påverkas av tidigare observationer inom OMXS30. Denna specifika egenskap hos 

indexen sammanfattas med att utvecklingen i OMXS Real Estate följer tidigare perioders 

utveckling av OMXS30. 
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Sambandet mellan substansvärdet för fastighetsbolagens fastigheter som de framgår av 

SFI och aktieindexen var en inledande frågeställning. Studiens test av sambanden mellan 

SFI och aktieindexen visade att både OMXS Real Estate och SFI är mer korrelerade till 

OMXS30 än med varandra. Att aktieindexen är mera korrelerade med varandra kan 

förklaras med att bägge indexen är aktieindex. Utvecklingen hos aktieindex regerar 

mycket snabbt på nyheter och utvecklingen av dessa index reagerar på ny information på 

ett likande sett. Substansvärdet för fastigheter i SFI är inte ett aktieindex och 

substansvärdet innehåller värden från ett antal bolag som inte är börsnoterade.  

 

Anledningen till att fastighetsbolag inte är börsnoterade kan variera. En stor del av de 

större fastighetsbolagen i Sverige är ägda av den svenska staten eller av försäkringsbolag. 

Dessa ägare vill troligen själva äga och kontrollera bolagen för att möjliggöra kontroll 

och ett snabbare beslutsfattande. Beslutsfattande blir svårare med det större antal och 

motstridiga intressen hos ägare som kan bli fallet om bolaget handlats öppet på börsen.  

Det är en av anledningarna till att marknadsvärdet i SFI inte reagerar på samma sätt som 

aktieindex. Enligt teorin om likvida tillgångar reagerar utvecklingen i SFI långsammare, 

tillgångarna handlas inte lika ofta och informationsflödet om tillgångarnas utveckling är 

långsammare. Nyhetsflödet om enskilda fastighetsförändringar är långsammare och 

kopplingen till marknadens värdering av fastighetsbolagets aktie är svagare i relation t.ex. 

till en allmän ekonomisk utveckling som ges av OMXS30. Studien resultat stämmer 

däremot överens med resultat från Söderlund (2009) där ett liknande samband existerar 

mellan substansvärde, aktieutveckling och OMXS30.  

 

Testet på substansvärdet utfördes med olika långa tidslaggar. Studien visar tydligt att 

korrelationen med aktieindexen samt förklaringsgraden, vilken beskriver i vilken grad 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av förändringar i den oberoende 

variabeln, varierar för olika laggar och de olika aktieindexen. Valet av laggarnas längd 

har skett på ett förutbestämt sätt halvårsvis. Man skulle givetvis kunna använda flera 

laggar för att mer exakt bestämma vilken laggstruktur som är optimal. Tanken har här 

inte varit att exakt bestämma laggens längd utan istället att testa för riktningen i 

kausaliteten för indexen. 

 

Den starka förklaringsgraden i laggarnas påverkan på indexet kan diskuteras, då det fanns 

icke-korrigerad autokorrelation i de linjära regressionerna. Denna egenskap innebär att 
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en korrelation finns mellan tidsperioderna i regressionen och kan bidra till alltför höga 

värden på förklaringsgraderna. Det avgörande här har dock inte varit den absoluta nivån 

på förklaringsgraden utan den relativa storleken på de olika förklaringsgraderna. 

 

Studien finner att SFI och aktieindexens tidsperiod med de högsta värdena på korrelation 

och förklaringsgrad för OMXS30 är vid 18 månaders tidslagg och för OMXS Real Estate 

en tidslagg vid 24 månader. För OMXS30 försvagas istället 24 månaders laggens 

påverkan på SFI värdet.  

 

Resultaten behöver däremot inte med säkerhet gälla för varje enskild period. Påverkan 

från tidsförskjutningen mellan aktieindexen förändras troligen under den studerade 

perioden. OMXS Real Estate index har till exempel en stark positiv utveckling under 

perioden 2000-2003 medan både OMXS30 samt SFI genomgick recessioner under 

samma tid. SFIs substansvärden avviker under dessa år markant från utvecklingen på 

värdet på fastighetsbolagens aktier och speglas istället bättre av den allmänna 

utvecklingen i OMXS30.   

7.2 Avslutande diskussion 

Studien inriktar sig på tidsperioden 2000-2013. Tidsperioden begränsades av tillgången 

på data men kännetecknas av ett flertal intressanta händelser som påverkat utvecklingen 

i svensk ekonomi. Vid tidsperiodens början är OMXS Real Estate ett nytt index och rör 

sig relativt oberoende från OMXS30 fram till omkring år 2003, då det börjar utvecklas i 

takt med det indexet. Skillnaden kan bero på exogena effekter som inträffade innan den 

studerade periodens början, till exempel de inledande effekterna av IT-bubblan under åren 

1998-2000 och den tidigare fastighets- och bostadsbubblan runt år 1990. Dessa två 

finansiella kriser i Sverige gav stor påverkan på både fastighetsbranschen samt 

Stockholmbörsen. Kriserna är inte inkluderade i den studerade perioden men effekten av 

händelserna har en klar påverkan på indexutvecklingarna under studien.  

 

Studiens resultat påminner om Friedman & Shachmurove (1997), där de europeiska 

börserna visas Granger påverka varandra och där mindre ekonomier ofta följer de större 

ekonomiernas utveckling. Utvecklingen på stockholmsbörsen kan på liknande sätt 

förklaras av att ekonomin är internationellt beroende och av att aktiemarknaderna är 

integrerade med de internationella marknaderna. Dessutom kan en specifik inhemsk 
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bransch som fastighetsbranschen i Sverige vara mycket beroende av utvecklingen i större 

svenska index, vilka avspeglar det ekonomiska läget i landet och påverkar företagets 

totala efterfråga. 

 

I Fama (1970) presenteras hypotesen om effektiva marknader. Resultatet av denna studie 

innebär att OMXS Real Estate kan kategoriseras som en svagt effektiv marknad. Studien 

finner signifikant stöd att OMXS30 Granger påverkar utvecklingen av OMXS Real 

Estate. Det innebär att genom att granska historiska värden för OMXS30 kan en placerare 

i viss grad förutsäga hur utvecklingen kommer att bli för OMXS Real Estate. Huruvida 

OMXS30 i sin tur följer en random walk process eller är Granger påverkad av andra 

europeiska eller globala index och i så fall om dessa följer en random walk har inte 

undersökts här.  

7.3 Fortsatta studier 

Studien har resulterat i flera intressanta slutsatser som kan studeras vidare och fördjupas. 

En möjlig studie är att vidga undersökningen och införa dummyvariabler för trender och 

perioder med hög volatilitet. Det skulle kunna innebära att antaganden för modellerna 

uppfylls i högre grad, något som skulle kunna visa på skillnaderna mellan ett helt 

unbiased resultat, i förhållande till de resultat som presenterats i denna studie. 

 

En annan intressant undersökning kan vara att fördjupa analysen av de ekonomiska 

faktorernas påverkan på aktieindex. I jämförelse med denna studie skulle då alla variabler 

vara angivna i samma tidsenhet, t.ex. månads-, kvartals- eller årsvisa data. Det förbättrar 

möjligheten att använda varianter av VAR estimation så som ”Impulse response”- analys, 

vilket hade ökat möjligheten att analysera hur variablerna påverkar aktieindex. 

 

I studien visades att den svenska fastighetsbranschens aktieindex följer det större 

OMXS30 indexet. En ny studie skulle vara att göra en liknande Granger analys av 

sambanden mellan index för olika internationella börser. En möjlig hypotes skulle då vara 

att små ekonomier följer de näraliggande och lite större ekonomiernas utveckling. I sin 

tur skulle påverkan mellan olika stora ekonomier testas med Granger analys för att se om 

de påverkas av världsindex eller om någon börs periodvis driver världsindex. 

Mothypotesen skulle då vara att aktiemarknaderna istället är mer effektiv och följer en 

random walk.  
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Appendix A Residualtest.  

 
Figur 1,A. Residualer från studiens VAR analys. 

 

Figur 1,A över residualerna visar att antagandet om normalfördelning inte uppfylls. I 

figuren syns ett fåtal extremvärden långt ifrån medelvärdet noll. 

 

 
 

Figur 2,A. Scatter residualplot från VAR analysen.  
 

Från Figur 2,A kan de extremvärden som uppstår framförallt spåras till åren 2008 och 

2003, vilka var volatila perioder för OMXS30 samt för OMXS Real Estate. 

 

Tabell A,1. VARs enhetsrötters position. 

Enhetsrot Modul 

.1027117 +  .4952084i .505748 

.1027117 -  .4952084i .505748 

.3058502 +  .3786146i . 486717 

. .3058502 -  .3786146i . 486717 

-.453499 + .07066802i . 458972 

-.453499 - .07066802i . 458972 
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Som Tabell A,1 visar ligger alla enhetsrötterna inom enhetscirkeln vilka uppfyller 

VARs stabilitets krav. 

 

Tabell A,2. Lagrange multiplier test. 

LAG Prob>chi2 

1 0,52 

2 0,72 

3 0,15 

 

I Tabell A,2 testas hypotesen att ingen autokorrelation råder i de laggade värdena. Inget 

av testen förkastar att hypotesen.  

 

Tabell A,3. Laggade värdens signifikans. 

LAG p-värde FPE HQIC 

0  3,1e-08 -11.6168 

1 0,00 3,0e-08 -11.6398 

2 0,002 3,0e-08 -11.6425 

3 0,015 3,0e-08** -11.6438** 

Anm: ** Indikerar på förslagen lagglängd 

 

Tabell A,3 utvisar att alla de första tre laggarna hade signifikant stöd att användas i 

modellen. 

 

Tabell A,4. Phill Perron test för stationäritet. 

Variabel P-värde 

OMXS30 0,00 

OMXS Real Estate 0,00 

Repo 0,02 

BNP 0,00 

KPIM 0,00 

 

Från Tabell A,4 kan alla variabler utläsas ha signifikantstöd för att vara stationära 

processer. 
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Tabell A,5. Residualer över de linjära regressionerna. 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max White 

OMXS30 0m 0,00 0,13 -0,33 0,31 0,00 

OMXS30 

12m 

0,00 0,11 -0,30 0,25 0,00 

OMXS30 

18m 

0,00 0,10 -0,21 0.32 0,00 

OMXS30 

24m 

0,00 0,18 -0,41 0,34 0,00 

      

OMXS R. 0m 0,00 0,17 -0,41 0,20 0,00 

OMXS R. 

12m 

0,00 0,16 -0,39 0,24 0,00 

OMXS R. 

18m 

0,00 0,15 -0,34 0,27 0,00 

OMXS R. 

24m 

0,00 0,15 -0,33 0,28 0,00 

 

Från Tabell A,5 syns att alla linjära regressioner kännetecknas av hetroskedasticitet. 

Därför har robusta standardavvikelser använts. 

 

Appendix B. Svenskt fastighetindex 

Svenskt fastighetsindex inkluderar följande företag: 

 

Aberdeen Asset Management   AFA Fastigheter 

Alecta      AMF Fastigheter 

 Ancore      AREIM 

Atrium Ljungberg    Axfast 

 Bonnier Fastigheter     Byggvesta 

CBRE Global Investors     Cornerstone  

Diligentia     DNB 

Folksam Fastigheter    Genesta 

 Hemsö     HSB Stockholm 

Humlegården Fastigheter    Ikano Bostad 

 John Mattson    Kungsleden 

 Mengus Stockholm    Niam 

 Norrporten     Rikshem 

 SEB Trygg Liv    Slussgården  

SPP Fastigheter     Standard Life 

Investments 

 Stenvalvet     Sveafastigheter 

 Vasakronan     Willhem 

 


