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1 Introduktion
Uppdraget i samband med CityMark Analys var att undersöka, analysera och försöka
konstruera en modell för att beskriva hyran för kontorsbyggnader i Stockholm stad.
Datamaterialet består av ca tio tusen hyreskontrakt med flertalet variabler varav en
del är av intresse. Vi undersöker hyra per kvadratmeter, byggnadsklassifikation i fyra
klasser, läge i elva förindelade zoner, avstånd till fyra olika kommunikationsmedel
och KPI, kort för Konsumentprisindex, ett mått för inflationsberäkning. Intresset
ligger i att beskriva hyran i bästa möjliga mån med dessa faktorer.

Målet är att finna en modell som ger en bra förklaringsgrad av hyran i Stockholms
stad med de faktorer vi har tillgängliga. Modeller kommer diskuteras och jämföras
för att hitta den bäst beskrivande modellen för hyran.

2 Metod
I metoden kommer en del av begreppen som används senare i analysen beskrivas
mer detaljerat.

En linjär modell definieras som en funktion för att estimera någon variabel med
hjälp av andra variabler. Den grundläggande estimeras som[1]:

Yi = α +
∑p

k=1 βkf(Xik) + εi

En linjär modell kan även beskriva andra värden, till exempel kan en linjär modell
användas för att beskriva logaritmen av en variabel.

Akaike Information Criterion, förkortat AIC, är en estimator av felet i en statis-
tisk modell som ofta appliceras i regressionsanalys. I sin grund ger AIC ett värde på
modellen som är beroende på modellens komplexitet, det vill säga antalet paramet-
rar i modellen, och det estimerade felet av modellen. AIC definieras av funktionen[1]:

AIC = n log(RSS/n) + 2p

där n är antalet datapunkter, p antalet parametrar och RSS kort för residual sum
of squares, definierat som[1]:

RSS =
∑n

i=1(yi − f(xi))
2

där yi är det i:te värdet av variabeln vi försöker estimera och f(xi) är modellens
prediktion av yi. Generellt indikerar lägre AIC en bättre modell och ett så lågt vär-
de som möjligt eftertraktas.

Box-Cox metoden är en metod för att välja en transform för svarsvariabeln enligt
ett index λ. Värdet undersöks för ett flertal värden på λ för att finna den transform
för vilken residualerna från svarsvariabeln är närmast normalfördelade. Ett värde av
1 för något λ skulle indikera att en sådan transform ger normalfördelade residualer[1].

Korsvalidering är ett koncept där man tränar en metod på en delmängd av datan
för att sedan testa det på resterande mängd av datamaterialet[1]. Vanlig korsvalide-
ring involverar indelning av datamaterialet i två stycken datamängder för att sedan
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testa den ena mot den andra. Detta kommer med vissa problem dock, då valet av
mängder sker slumpmässigt, vilket leder till varians i resultatet vilket kan vara pro-
blematiskt för att få en bra bild när man jämför modeller. Det finns ett par alternativ
till vanlig korsvalidering som ger lägre varians för lite längre beräkningstid. Det ena
sättet är en så kallad k-delad korsvalidering där datamaterialet delas upp i k delar
där varje del korsvalideras mot de resterande i tur och använder genomsnittet av
dessa resultat för att estimera ett värde på prediktionsfelet. Ett annat alternativ
är att sätta k till materialets storlek, i detta fall kommer man validera varje vär-
de mot resten av datamaterialet i vad som kallas en leave one out cross validation
(LOOCV), detta kan dock vara problematiskt då beräkningstiden ökar exponentiellt
med materialets storlek.

Det är av intresse att undersöka residualerna för modellerna för att undersöka
dess normalitet. Ett antal verktyg kommer användas och beskrivas här. Det första
är en QQ-plot, kort för Quantile-Quantile plot, vilket är en grafisk metod att plotta
modellens kvantiler mot den eftersökta fördelningen. Ett normalfördelat data-set
kommer representeras av en rak linje i plotten, vilket är vad som generellt eftersöks.
Även om QQ-plot är en enbart visuell metod är den väldigt användbar då den väl-
digt enkelt påvisar eventuella outliers i datamaterialet samt om datan är uppenbart
icke-normal.

Ytterligare mått som används för att undersöka residualerna är skevhet och kur-
tosis, två mått för att undersöka spridningen av residualerna. Skevhet används för
att undersöka om datamaterialet är skevt kring medelvärdet och definieras formellt
som[2]:

µ̂3[X] = E[(X−µ
σ

)3] = E[(X−µ)3]

(E[(X−µ)2])3/2
= µ3

σ3

Den estimeras för ett prov av storlek n med estimatorn:

S =
1
n

∑n
i=1(xi−x̄)3

[ 1
n−1

∑n
i=1(xi−x̄)2]3/2

= m3

s3

där x̄ är medelvärdet, s är standardavvikelsen och m3 är det tredje momentet.

Utvecklingen av skevhet är kurtosis, ett mått för hur starka outliers är på data-
materialet och modellen som helhet och definieras av[2]:

Kurt[X] = E[(X−µ
σ

)4] = E[(X−µ)4]
(E[(X−µ)2])2

= µ4
σ4

För ett prov med n stycken värden så är en naturlig estimator:

K =
1
n

∑n
i=1(xi−x̄)4

[ 1
n

∑n
i=1(xi−x̄)2]2

Värdet på kurtosis jämförs med det för en N(0, 1) fördelning vilket är K = 3, om
värdet på K är mindre än 3 innebär det att modellen producerar färre och mindre
extrema outliers än en normalfördelning[3]. Motsatsen gäller för modeller med vär-
den K > 3. Man kan därför subtrahera 3 från kurtosis för att få överflödet (excess
kurtosis), det ger en bättre bild av den faktiska relationen till en vanlig normalför-
delning.
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Dessa två kan användas i ett Jarque-Bera test för att testa om residualerna av
modellen hör till en normalfördelning. Vi definierar teststatistiken som:

JB = n
6
(S2 + 1

4
(K − 3)2)

Där n är storleken på datamaterialet, S är skevhet och K är kurtosis, K − 3 är
således överflödskurtosis.

3 Grundläggande förklaring av data
Intresset ligger i att hitta en bra beskrivande modell för kontorshyran i Stockholm.
Data är bestående i grunden av ca femton tusen värden. Nedan finns illustrerat
samtliga kontraktsvärden på hyran från 2000 till 2020. Grunddatan består av 30
variabler, en del kan tas bort omedelbart då deras relevans till att beskriva hyran
är obefintlig. Resterande variabler av intresse diskuteras nedan.

Figur 1: Hyra i SEK per kvadratmeter för samtliga kontrakt år 2000 till 2020.

3.1 Variabelval

I samband med datamaterialet tillkommer information enligt ett flertal variabler.
Dessa variabler är inte nödvändigtvis inkluderade för alla datapunkter och valet
av variabler i modellen bör spegla detta om värdet för någon variabel saknas i för
många punkter. Därför kommer valet av en variabel i fall där majoriteten av värden
saknas förkastas då materialet snabbt skulle förminskas i storlek. Om en variabel
delas upp i faktorer så kan det även vara rimligt att exkludera data ifall mängden
data för någon faktor är bristfällig. T.ex. kan något område potentiellt vara väldigt
nytt och inneha enbart ett fåtal kontrakt, i vilket fall det kan leda till felaktiga beslut
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pga brist på information.

Vidare har en del variabler data för majoriteten av bostäderna men med en del
osäkerheter. Ett exempel på detta är parkeringsplatser. Data för antalet parkerings-
platser existerar för majoriteten av kontorsbyggnader, men antalet företag som hyr
delar av ytan på fastigheter varierar och tilldelningen av sagda parkeringsplatser är
inte fastställda, så det går ej att klargöra hur många platser varje enskilt företag
har tillgång till. Så trots att datan finns där kan det vara relevant att inte inkludera
den då det finns osäkerhet vilka företag som har tillgång till platserna och hur många.

Ett par variabler är av direkt intresse. Läge är relevant och valdes att indelas in
i elva separata distrikt: Central Business District (CBD), Innerstaden 1-3, Norrort
1-4 och Söderort 1-3. Nedan visas en graf för hyresfödelningen i helhet och som
box-plot för att få en bild av fördelningen av hyror i samtliga områden. I plotten
representerar 0 CBD, 1 till 3 för innerstaden område 1 till 3, 4 till 7 representerar
Norrorter 1 till 4 i stigande ordning samt 8 till 10 för Söderorter 1 till 3. Nedan visas
kartor för de mer centrala områdena.

Figur 2: Karta över indelningen av CBD och Innerstaden 1-3

Genom observation av graferna kan en tydlig trend ses. Desto längre ifrån CBD
byggnaden ligger desto lägre är hyran. Detta klarar även ett rimlighetstest då man
kan förväntas se hyran för kontor minska desto längre ifrån stadskärnan man kom-
mer, med eventuella undantag beroende på andra faktorer som kontorsparker eller
liknande. Vidare av andra grafen kan man se att medianen ligger nära eller under
medelvärdet, vilket är av visst intresse. Att detta skulle vara fallet stärks av att de
flesta outliers är ovanför medianen. Antalet punkter i Söderort 3 är få då det inte
skrivits många kontrakt i det området. Detta kan påverka modellen och det finns
potentiellt anledning att ta bort dessa värden för att förenkla modellen.

Nästa variabel av intresse är byggnadsklass. Denna klassificering tar skicket av
bostaden i hänsyn. Faktorer som ventilation, layout, etc. påverkar vilken av fyra
olika klasser byggnaden ges. Klass A ges till de byggnader som anses uppfylla högst
standard, sedan i nedstigande led finns klass B+, B och C. Nedan finns en plot för
de fyra olika klasserna där trenden man kan förvänta sig syns, högre klass innebär
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Figur 3: Karta över indelningen av Norrort 1-2

Figur 4: Karta över indelningen av Söderort 1-2

högre hyra. Klassificering i fråga är en sammanvägning av två variabler, där den ena
är klass för byggnaden i sig och den andra är läge. Ifall det är av vidare intresse
kommer den delas upp i två, då det är möjligt att en del av variansen i klasserna i
varje område förklaras av läget.

Avståndet till kommunikationsmedel så som tunnelbana och buss är också av
intresse då detta medför visst värde för hyresgäster i lokalen. Detta då närhet av
kommunikationsmedel leder till ökad livskvalité för anställda i byggnader. Då många
områden i yttre delar av Stockholm saknar en närliggande tunnelbanestation och
förlitar sig på andra medel så används en minimifunktion som kollar närmaste kom-
munikationsmedel. Detta beskriver nödvändigtvis inte perfekt beteendet men ur ett
matematiskt perspektiv tillåter det ett större datamaterial och kollas således på
istället för att använda individuella medel då det skulle begränsa storleken av data-
materialet ganska mycket.

En sak att ta i hänsyn är att kontrakten skrevs under en period på 20 år. Under
den tiden måste inflationen tas i hänsyn på något sätt. Ett sätt att göra detta vore
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Figur 5: Plot av hyresspridningen för samtliga områden i Stockholm

Figur 6: Boxplot av hyresspridningen för samtliga områden i Stockholm

enkelt att använda tiden för när kontrakten skrevs som en variabel, men detta med-
för en del problem. Ekonomin är konstant föränderlig och styrkan av kronan måste
inte nödvändigtvis följa tiden. Exempel på detta är finanskriser och lågkonjunktu-
rer, under båda dessa fall kan köpkraften hos kronan minska och priset kan minska
år efter år såväl som öka. Ett mer användbart medel i detta fall är att använda KPI
eller Konsumentprisindex som mäter köpkraften och inflationen av den Svenska kro-
nan. Denna har en positiv trend med inflation över tiden men tar även faktorer som
finansiella variationer i åtanke.

Vi undersöker huruvida den delade klassvariabeln ger en bättre modell än att
använda den sammansatta klassen. Detta då det kan vara av relevans. Inom olika
stadsdelar kan det vara mycket möjligt att vissa lägen är mer attraktiva än andra.
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Figur 7: Spridningen för hyra bland de fyra klasserna.

Figur 8: Hyra mot avstånd till närmaste kommunikationsmedel

Det skulle kunna vara en företagspark i någon av de yttre stadsdelarna, att ligga
närmre större tunnelbanelinjer centralt eller nära någon av de få stationer som finns
utanför stadskärnan. Det kan dock visas att en modell med läges- och klassindel-
ningar separat faktiskt ger en sämre modell, något som kan ses nedan i kapitel 5. Det
kan finnas flera anledningar för detta, men då vi delar upp en faktor med fyra olika
värden till två faktorer med totalt åtta olika värden så kompliceras modellen. Om
en mer komplicerad modell inte ger bättre förklaringsgrad så är det inte förvånande
om det visar sig vara en sämre modell.
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Figur 9: Hyra på kontraktet mot det dåvarande värdet på KPI

4 Grundläggande modeller
En bra start för en modell är en vanlig linjär modell, där hyran antas vara linjärt
beroende av samtliga vedertagna variabler. Nedan presenteras resultatet av denna
körning i R. Utskriften av modellen kan se lite omständig ut om man inte är van att
arbeta i R. De mest relevanta sakerna att ta ut från modellen är koefficienterna för
samtliga variabler i modellen vilket ses i kolumnen benämnd "Estimate", deras sig-
nifikans vilket kan ses längst till höger och en del relevanta egendomar av modellen
i botten av utskriften, så som modellens R2-värde och F-statistic för framtida F-test.

Från denna modell kan noteras att KPI är den enda positiva koefficient. Detta
är rimligt då grundantagandet är en byggnad av klass A i CBD, så lägre klasser
och andra områden kan tyckas rimligt vara av lägre värde vilket visas av modellen.
Vidare visar områdena ett tydligt mönster, desto längre ut från centrala Stockholm
desto lägre är hyran. Det kan ses att område 8, dvs Söderort 1, har högre hyra än
Norrorterna, vilket är varför värdet är högre än punkt 4-7. Vi ser att transportmedel
inte är signifikant, detta innebär att man rimligtvis inte inkluderar den i modellen.
Då vi ser att den påverkar hyran med ca. 3 kr per minuts avstånd så är det antag-
ligen inte någon större förändring på resterande modell. Sist ser man att klasserna
har ett nästan linjärt förhållande, där varje klass är värd ungefär 350-400 kr.

Ett annat alternativ är att köra en logaritmisk modell. En logaritmisk modell
syftar på att finna ett värde på den naturliga logaritmen av hyran, dvs. kommer
hyran kunna beräknas genom Hyra = eM där M är värdet enligt modellen. Observe-
ra att i denna modell är värdet för kommunikationer av betydligt högre signifikans.
Således bör modellen inkludera avståndet till kommunikationer. Det kan noteras att
modellen har ett R-värde på ca 0.8, vilket är märkbart bättre än för den linjära mo-
dellen. Detta stärks av ett Box-Cox test som indikerar att den bästa modellen bör
vara en logaritmisk modell. Nedan visas Box-Cox för datan, man kan se att värdet
på ppcc är störst vid 0 vilket motsvarar en logaritmisk modell. Notera att värdet
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Figur 10: Output av en linjär modell i R för datamaterialet

inte är lika med ett, så det kan förekomma en del skiftningar pga. transformationen.
Resultatet av den logaritmiska modellen kan även ses nedan.

Figur 11: Box-Cox-test för hyran.

I den logaritmiska modellen beskrivs approximativt 80% av variansen. Det är
dock av intresse att försöka förklara mer, huruvida dessa mer komplexa modeller
ställer sig mot de vi redan observerat kommer diskuteras senare när vi jämför fler
kritera för att avgöra modellernas relativa kvalitet.

Något som inte varit del av tidigare modeller men som är av värde att kolla på är
huruvida det finns interaktioner mellan variabler i modellen. Detta skulle indikera
att det finns samspel mellan två olika variabler som påverkar hyran. Nedan kan man
se en sådan modell som kollar på interaktioner mellan avståndet till tunnelbanan
och vilken klass det är på byggnaden. Denna modell kan ses nedan och dessa in-
teraktionstermer har negativa termer vilket innebär att avstånd från tunnelbanan
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Figur 12: Output av en logaritmisk modell i R för datamaterialet

minskar hyran ytterligare för byggnader av dessa klasser. Denna modell är aningen
bättre R-squared än tidigare modeller samt generellt som kan ses senare i nästa
kapitel.

Det visar sig att en modell som fungerar väldigt bra är att använda både datumet
för kontraktet och KPI samt interaktion mellan dem. Om vi också använder interak-
tionen mellan område och datum så får vi ännu bättre modell. Detta kan potentiellt
vara på grund av att en förändring över tiden är förväntat, men att KPI kan hjälpa
kompensera för att marknaden inte utvecklas linjärt med tiden. Detta gäller samma
för områdena, det är logiskt att anta att priset går upp i samtliga områden, men
utvecklingen i alla områden måste inte vara densamma. Nedan visas denna modell.
Denna modell är nu aningen mer komplicerad än tidigare men har även bättre för-
klaringsgrad, samt som kommer visas senare, allmänt bättre kvalitéer för en modell.
Detta då mer komplicerade modeller generellt visar sig bättre för denna mängd data.
Från detta är det av intresse att introducera ett par mer komplicerade modeller för
att undersöka. Först en med interaktion mellan klass och område, som presenteras
nedan. I dessa modeller exkluderas en del områden på grund av avsaknad av data
för ett par variabler. De områden som inkluderas är CBD, Innerstaden 1-3, Norrort
1-2 samt Söderort 1-2.

Notera att storleken på dessa modeller växer snabbt. Ur ett rent matematiskt
perspektiv är detta inte ett större problem, för applikation inom industri är detta
heller inte ett märkbart problem så länge koefficienterna ser rimliga ut. I detta fall
så ser koefficienterna rimliga ut. Nedan visas en modell där en sista interaktionsterm
mellan tunnelbana och område implementeras.
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Figur 13: klass:tbana

Vidare är sista modellen än aningen bättre beskrivning för en betydligt större
modell när det kommer till antalet variabler. Notera att området är beroende av
avståndet till tunnelbanan, och ökar med avståndet. Rimligtvis så skulle vi anta
att detta beroende borde vara negativt, precis som tunnelbane-koefficienten. Notera
också att faktorn klass C och område 9, dvs Söderort 2, är lika med NA. Detta är på
grund av att det inte finns några hus av klass C i Söderort 2. Det kan vara av intresse
att ta bort Söderort 2 från modellen för helhet, alternativt att slå ihop Söderort 1
och 2 till en faktor Söderort då detta inte kräver att det tas bort data från materialet.
Det visar sig att om man jämför de två alternativen så produceras en modell som
är ungefärlig till tidigare modeller när man inte inkludera Söderort 2, men inte med
en modell där Söderorterna är sammanslagna. Denna modell inkluderas nedan:

5 Djupare analys av modellerna
Det finns ett flertal mått för hur bra en modell är, nedan används ett par av dessa
för att undersöka vilken modell som bäst beskriver hyran.

Vi kollar på Akaike Information Criteria (AIC) beskriven tidigare för att avgöra
goodness of fit för modellerna. Som mått efterfrågas det lägsta värdet på AIC.

I tabellen kan vi se att det generellt håller att modellen med flest parametrar
har lägst AIC. Detta är inte förvånande på grund av storleken av datamaterialet.
AIC kommer antagligen fortsätta ge stöd för mer komplicerade modeller, dock kan
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Figur 14: Klass:område

man se att efter KPI:Dat så har fler interaktioner märkbart mindre effekt på AIC.
Fler metoder kommer användas för undersöka huruvida AIC föreslår rätt eller om
en enklare modell visar sig vara föredragen i vissa omständigheter.

Nedan visas en bild av en ANOVA-tabell för den mest komplicerade modellen
nämnd i tabellen ovan, i den ges F-test för samtliga parametrar och interaktioner
mellan dem. Ifrån tabellen kan vi tyda att samtliga interaktioner har signifikant
påverkan på modellen, och att alla bör vara inkluderade i modellen. Detta indikerar
det som nämndes tidigare, att på grund av storleken på datamaterialet är det rimligt
att anta att mer komplicerade modeller kommer ge mer signifikanta resultat.
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Figur 15: Tunnelbana:område

Ett annat alternativ för att analysera modellerna är korsvalidering av modeller-
na. Då datamaterialet är relativt stort så bör en annan metod än enkel korsvalidering
användas. Vanlig korsvalidering tenderar att leda till större varians i resultatet me-
dan K-fold och Leave-one-out cross validation (LOOCV) kommer ge lägre varians
men viss bias. I denna del kommer vi jämföra de sistnämnda då de är aningen mer
noggranna metoder om än lite mer tidskrävande.

K-fold går ut på att dela upp datamaterialet i k stycken ungefär lika stora delar
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Figur 16: Söderort 2 ej inkluderad.

och korsvalidera med vardera del mot resterande data för att få ut ett medelvärde.
Vanligtvis vill man hitta ett bra mellanläge där k inte är för litet eller stort då detta
kan potentiellt leda till hög bias respektive varians i resultatet. Då datamaterialet här
är av storleken n = 10543 så bör vi ha ett lite större värde på k. Nedan presenteras
samma tabell för k = 25:

Dessa resultat pekar igen på det som setts tidigare. Mer komplicerade modeller
ger högre värde på R2 samt lägre värden på RMSE och MAE. Detta indikerar det
som redan nämnts ett flertal gånger, en mer komplicerad modell ger bättre resultat.
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Tabell 1: Värden på AIC för olika modeller med olika parametrar.

Modelltyp Variabler AIC
Linjär Omr, Klass, Tbana, KPI 169362
Log Omr, Klass, Tbana, KPI -1107
Log Omr, Klass, Tbana, KPI, Omr:KPI -1282
Log Omr, Klass, Tbana, Datum, Omr:Dat -1939
Log Omr, Klass, Tbana, Dat, KPI, Omr:Dat, KPI:Dat -4498
Log Omr, Klass, Tbana, Dat, KPI, Omr:Dat, Omr:Klass, KPI:Dat -4790
Log Omr, Kl, TB, Dat, KPI, Omr:Dat, Omr:Kl, KPI:Dat, Omr:TB -4938

Figur 17: Anova-tabell för den största modellen.

Den mest komplicerade modellen ger en nästan omärkbar förbättring, dock då AIC
visade sig vara märkbart lägre så finns skäl att välja den mest komplicerade model-
len. Detta kan nu jämföras med LOOCV och se om det är någon märkbar skillnad.

Nedan presenteras resultaten för LOOCV, det vill säga utelämna ett värde. Den-
na metod korsvaliderar n gånger totalt där n är storleken på datamaterialet, vilket
motsvarar en k-fold korsvalidering med k = n. I jämförelse med k-fold så bör i teorin
denna metod ha lägre bias men lite högre varians, dock så är det osäkert hur stor
denna skillnad kommer vara då antalet mätpunkter är så pass högt.

Från detta är det väldigt tydligt att resultaten för k = 25 och k = n är väldigt
nära varandra. Så samma slutsatser kan dras i båda fallen.

.

Tabell 2: Värden för olika modeller efter k-fold korsvalidering

Variabler R2 RMSE MAE
Omr, Klass, Tbana, KPI 0.783 0.2288 0.1752
Omr, Klass, Tbana, KPI, Omr:KPI 0.787 0.2270 0.1739
Omr, Klass, Tbana, Datum, Omr:Dat 0.800 0.2200 0.1667
Omr, Klass, Tbana, Dat, KPI, Omr:Dat, KPI:Dat 0.843 0.1948 0.1474
Omr, Klass, Tbana, Dat, KPI, Omr:Dat, Omr:Klass, KPI:Dat 0.847 0.1921 0.1449
Omr, Kl, TB, Dat, KPI, Omr:Dat, Omr:Kl, KPI:Dat, Omr:TB 0.848 0.1914 0.1443
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Tabell 3: Värden för olika modeller efter LOOCV korsvalidering

Variabler R2 RMSE MAE
Omr, Klass, Tbana, KPI 0.782 0.2291 0.1751
Omr, Klass, Tbana, KPI, Omr:KPI 0.786 0.2273 0.1738
Omr, Klass, Tbana, Datum, Omr:Dat 0.799 0.2203 0.1667
Omr, Klass, Tbana, Dat, KPI, Omr:Dat, KPI:Dat 0.843 0.1946 0.1472
Omr, Klass, Tbana, Dat, KPI, Omr:Dat, Omr:Klass, KPI:Dat 0.847 0.1920 0.1448
Omr, Kl, TB, Dat, KPI, Omr:Dat, Omr:Kl, KPI:Dat, Omr:TB 0.848 0.1913 0.1443

Ett specialfall förekommer om söderort 2 exkluderas. Nedan i en tabell presen-
teras en del av informationen från denna modell i syfte att studera modellen. Då
modellerna baseras på olika datamängder kan man inte jämföra den med resterande
modellerna på rak hand, dock då en datamängd är en delmängd av den andra så
kan man möjligtvis tyda en del ifrån en jämförelse.

.

Tabell 4:

AIC LOOCV:R2 LOOCV:RMSE LOOCV:MAE
-5255.77 0.8447 0.1866 0.1409

Från denna tabell kan tydas att värdena är en aning under de från liknande
modeller , med lägre AIC, RMSE och MAE, dock även aningen lägre R2. Det är
möjligt att denna modell är lite bättre än modeller där söderort 2 inkluderas, dock i
fall där en vill undersöka söderort två så kommer den vara bristfällig. Det kan vara
intressant att kolla vidare på den om man vill hitta den bästa möjliga modellen,
men då den tappar ett område så är det inte nödvändigtvis smart att exkludera den
ur ett marknadsperspektiv.

5.1 Residualanalys

Residualanalys används för att undersöka normaliteten hos modellen. Nedan kan
en QQ-plot för residualerna för den största modellen i tabell 2 ses. Normalitet re-
presenteras i en QQ-plot av hur linjära residualerna är, det kan ses i detta fall att
residualerna är någorlunda linjära med undantag för den lägre svansen. Man kan
se att i slutet av svansen så finns en del avvikelser, möjligtvis på grund av outliers
orsakade av väldigt låga hyror i något område. Då antalet datapunkter är högt så är
det osannolikt att ett fåtal outliers kommer ha någon märkbar effekt på modellen.
Dessa kvantiler kan också plottas som ett histogram där vi ser att det svansar till
vänster, det vill säga de negativa kvantilerna. En potentiell anledning till detta kan
tydas om vi kollar tillbaka på Box-Cox-testet som utfördes. Värdet på noll, vilket
indikerar en Log-modell är en aning under ett, vilket skulle indikera att vi möjligtvis
skulle vilja ha ett Lambda som är aningen över noll.

Generellt med undantag på den negativa svansen så ser residualerna ut att följa
mönster som indikerar normalitet.
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Figur 18: QQ-Plot för den största modellen.

Det finns ett par fler mått för att undersöka residualerna. Först är skevhet, ett
mått för asymmetri i en annars symmetrisk fördelning. Då normalitet undersöks
bör förhoppningsvis modellen ge en symmetrisk fördelning. Skevheten för den mest
komplexa modellen estimeras i R att vara S ≈ −0.426, vilket stödjer det som obser-
verades i QQ-ploten och histogrammet. Ett annat mått är Kurtosis, en indikator för
om outliers förekommer oftare än för en normalfördelning. Överflödskurtosis mäts
för denna modell till K ≈ 1.72, vilket indikerar aningen fler outliers än för en vanlig
normalfördelning. Detta verkar rimligt om man tar den negativa svansen i åtanke.

På detta kan ett Jarque-Bera test utföras för att undersöka om residualerna hör
till en normalfördelning. Nedan presenteras resultatet från testet utfört i R. Vi ser
att p-värdet är extremt nära noll, vilket skulle innebära att det saknas bevis för att
residualerna hör till en normalfördelning. Detta resultat är inte förvånande då data-
materialet är så pass stort och resultatet är beroende av storleken på datamaterialet.
Med hög sannolikhet kommer andra normalitets-tester visa liknande resultat.

5.2 Prediktioner

När en modell har etablerats så är det av intresse att undersöka huruvida den kan
användas för att göra framtida prediktioner. Nedan kommer prediktioner baserade
på datamaterial insamlade från den 28:e augusti 2020 till den 1:a januari 2021 enligt
samma standard som tidigare, för att undersöka hur bra modellen kan beskriva
hyran. Genom att använda funktioner i R kan ett 95%-konfidensinterval produceras,
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Figur 19: Histogram av residualerna.

Figur 20: Resultat av Jarque-Bera test.

vilket sedan kan jämföras med de observerade hyrorna. Nedan presenteras detta i
en plot.

Notera att 4 av punkterna ligger utanför det röda strecket. Alla dessa är märkbart
de lägsta hyrorna i sina respektive områden, vilket verkar vara överensstämmande
med vad vi sett tidigare i QQ-ploten om att de flesta outliers är hyror som är
betydligt lägre än förväntat. De andra värdena ligger inom intervallet och de flesta
ligger nära det estimerade värdet. 4 av 42 punkter motsvarar ungefär 10% men med
ett så litet material är det inte omöjligt att det ändå är ett bra interval. Det är dock
värt att märka att det ser ut som värdena tenderar vara lite lägre än estimatorn.

För att få en bättre bild, skattar vi modellen med data enbart fram till slutet
av augusti 2019 och testar modellen på data från 2019 till 2020, då får vi ett test
på 406 datapunkter. Nedan visas resultatet av detta i en graf. Ingen transform har
applicerats och nedan visas data i logaritmisk form.

Med hjälp av mjukvara, t.ex. R kan man finna att 29 punkter ligger under det
lägre intervallet, och 3 ovan det övre. Detta är 32 punkter totalt vilket motsvarar ca
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Figur 21: Graf av prediktioner mot data ordnade efter område, observationer mar-
kerade som punkter.

7.9% av alla mätpunkter. Ett binomial-test utförs och vi ser att 5% inte ligger inom
det 95%-iga konfidensintervallet. Med andra ord så har prediktionerna aningen för
många fel. Samma om man inkluderar de 42 punkterna från den första grafen, 36 fel
på 448 punkter inkluderar fortfarande inte 5% i intervallet. Däremot om man tar de
sista 42 punkterna själva så inkluderas det, detta är inte särskilt förvånande givet
det låga antalet punkter vilket leder till ett brett intervall. Det kan alltså tydas att
det finns aningen för många fel för 95% säkerhet. Det märks, precis som konstaterat
tidigare att modellen är inte bra på att fånga extremt låga hyror. Märkvärt att notera
är att betydligt fler hyror låg lägre än modellen förespådde i den senare halvan,
vilket motsvarar februari till augusti 2020 under vilken tid Covid-19 har varit en
aktiv smittrisk i landet vilket har lett till en del ekonomiska konsekvenser. Det är
fullt möjligt att detta har haft en negativ trend på kontorsmarknaden då flertalet
företag i någon mån arbetar hemifrån. Det kan vara av intresse att undersöka om
det blivit en märkbar skillnad på hyran sen innan pandemin.
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Figur 22: Graf av prediktioner mot data från aug 2019 - aug 2020 ordnade efter
område, observationer markerade som punkter.

6 Diskussion
En sak som är genomgående för samtliga modeller är att de har svårigheter att
förutse väldigt låga hyror men är bra på att fånga upp även de högre hyrorna, en
del av detta kan vara det faktum att en logaritmisk modell inte skalar linjärt, så
efter transformering till hyran så ligger det undre konfidensintervallet närmare det
väntade värdet än det övre. Men kollar man på grafen med de transformerade pre-
diktionerna så ser man att det huvudsakligen ligger värden på eller under modellens
estimerade värden. Det verkar precis som residualerna, skevheten och kurtosis in-
dikerar att modellen inte är helt normalfördelad utan bara approximativt normal,
skev mot lägre hyror.

Detta kan vara på grund av andra faktorer som inte är med i modellen, och saker
som är svåra att ta hänsyn till en matematisk modell. Som nämnts tidigare så är
många av de prediktioner som gjorts gjorda på datapunkter insamlade under den
globala Covid-19-pandemin vilket kan leda till att kontorshyrorna har sänkts. Sys-
selsättningsgrad och vakansgrad är inte direkt speglade i modellen men kan mycket
väl ha en förklarande effekt på varför hyran verkar vara lägre än väntat. Det är
möjligt att KPI speglar sysselsättnings- och vakansgraden.

En annan potentiell anledning till att så få höga extremvärden dyker upp är för
att till skillnad till en låg hyra så lär få företag gå med på en extremt hög hyra,
ur ett ekonomiskt perspektiv finns det en punkt när det är enklare och billigare att
leta efter en ny lokal. Däremot ett kontrakt med extremt låg hyra bör rimligtvis ses
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som en smart investering och bör därför naturligt förekomma oftare.
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in s ta l l . packages ( " readx l " )
in s ta l l . packages ( "TSstudio " )
in s ta l l . packages ( " dplyr " )
in s ta l l . packages ( "smooth" )
in s ta l l . packages ( "pracma" )
in s ta l l . packages ( "EnvStats " )
in s ta l l . packages ( " w r i t e x l " )
in s ta l l . packages ( "glmnet" )
in s ta l l . packages ( " ca r e t " )
in s ta l l . packages ( " j t o o l s " )
in s ta l l . packages ( " t i dyv e r s e " )
in s ta l l . packages ( " t s o u t l i e r s " )

###### Li b r a r i e s f o r packages

l ibrary ( w r i t e x l )
l ibrary ( " readx l " )
l ibrary ( dplyr )
l ibrary ( t i dy r )
l ibrary ( ggp lot2 )
l ibrary ( smooth )
l ibrary ( zoo )
l ibrary ( pracma )
l ibrary ( TSstudio )
l ibrary ( f o r e c a s t )
l ibrary ( EnvStats )
l ibrary ( glmnet )
l ibrary ( c a r e t )
l ibrary ( j t o o l s )
l ibrary ( t i dyv e r s e )
l ibrary ( t s o u t l i e r s )

##### Sort data

hyra <− read_ex c e l ( "Hyra . x l sx " ) ## Main s e r i e s

## Rename v a r i a b l e s
names( hyra ) [ 1 ] <− "Klass "
names( hyra ) [ 2 ] <− "Hyra"
names( hyra ) [ 4 ] <− "Omrade"

# Model , copy and remove v a r i a b l e s f o r s imp ler models
h . f u l l <− lm( log (Hyra ) ~ factor (Omrade) + Tunnelbana

+ KPI + ‘Datum ‘ + factor ( Klass ) + factor (Omrade ) : ‘ Datum ‘
+ factor (Omrade ) : factor ( Klass ) + ‘Datum ‘ : KPI
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+ factor (Omrade ) : Tunnelbana , data = hyra )
summary(h . f u l l )

# Jarque−Bera Test
JarqueBera . t e s t (h . f u l l $residuals )

# Skewness and Kurtos i s
skewness (h . f u l l $residuals )
k u r t o s i s (h . f u l l $residuals , method = c ( "moment" ) )

# Kolmogorov−Smirnov Test
ks . t e s t (h . f u l l $residuals , y=’pnorm ’ )
plot (h . f u l l $f itted . va lues , h . f u l l $residuals )

# Residua l ana l y s i s

plot (h . f u l l $f itted . va lues , resid (h . f u l l ) )
hist (h . f u l l $residuals , 50 , xlab = "Sample␣Quant i l e s "

,main = "Histogram␣av␣ r e s i dua l e r n a " )
qqnorm(h . f u l l $residuals )
boxcox ( hyra$ ‘Utr[U+FFFD]knad Grundhyra ka l l ‘ )

# AIC and BIC
AIC(h . f u l l , k=2)
BIC(h . f u l l )

# Model wi th data up to aug 2019
new_data <− read_ex c e l ( "hyra_ny_med . x l sx " )
names(new_data ) [ 4 ] <− "Omrade"
new_data

new_data <− hyra [ 1 0138 : 1 0543 , ] # Save aug 2019−2020
new_hyra <− hyra [−c ( 10138 : 10543 ) , ]
new_data <− as . data . frame (new_data )
write_x l sx (new_data , "new_data . x l sx " )
new_data <− read_ex c e l ( "new_data␣ 3 . x l sx " )

# Model up to aug 2019 f o r comparison
h . f u l l <− lm( log (Hyra ) ~ factor (Omrade) + Tunnelbana

+ KPI + ‘Datum ‘ + factor ( Klass ) + factor (Omrade ) : ‘ Datum ‘
+ factor (Omrade ) : factor ( Klass ) + ‘Datum ‘ : KPI
+ factor (Omrade ) : Tunnelbana , data = new_hyra )

# Use new model to compare wi th a c t ua l data
h . pred <− predict (h . f u l l , newdata = new_data , i n t e r v a l = " p r ed i c t i on " )
h . pred <− exp(h . pred . log )
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# Set up f o r p l o t s
pred <− as . data . frame (h . pred )

h . l <− pred$ lwr
h . u <− pred$upr
h . f <− pred$ f i t
h . h <− log (new_data$Hyra )

# Plot
plot (h . f , type=" l " , ylim = c ( 6 . 6 , 1 0 ) , y lab = "Fit "

, main = "Pred ik t i one r ␣med␣95%␣ k on f i d e n s i n t e r v a l l " )
l ines (h . l , type=" l " , col = "red " )
l ines (h . u , type=" l " , col = "blue " )
l ines (h . h , type = "p" , col="black " )
legend (1 ,10 , legend= c ( " Fit " , "Upper" , "Lower" )

, col = c ( " black " , " blue " , " red " ) , l t y =1)

# Binomial t e s t f o r o u t l i e r s ou t s i d e 95% conf idence i n t e r v a l
binom . t e s t (36 ,448)

# Check how many are be low/above each con f idence l i n e
h . t e s t = h . h [ c ( 1 : 3 6 0 ) ] − h . l [ c ( 1 : 3 6 0 ) ]
sum(h . t e s t <0)
h . t e s t = h . h [ c ( 1 : 3 6 0 ) ] − h . u [ c ( 1 : 3 6 0 ) ]
sum(h . t e s t >0)

# Box−Cox Test
boxcox ( hyra$Hyra )

# Set a r b i t r a r y seed
set . seed (133)

# Cross v a l i d a t i o n t r a i n i n g method
t r a i n . control <− t r a inCont ro l (method = "LOOCV" )
#tra in . c on t r o l <− t r a inCon t ro l (method = "cv " , number = 30)

model . 2 <− t r a i n ( log (Hyra ) ~ factor (Omrade) + factor ( Klass )
+ Tunnelbana + Datum + KPI + factor (Omrade ) : Datum
+ factor (Omrade ) : Klass + KPI :Datum
, data = hyra , method = "lm" ,
t rCont ro l = t r a i n . control )
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print (model . 2 )

model . 3 <− t r a i n ( log (Hyra ) ~ factor (Omrade) + factor ( Klass )
+ Tunnelbana + Datum + KPI + factor (Omrade ) : Datum
+ KPI :Datum + factor (Omrade ) : factor ( Klass )
+ factor (Omrade ) : Tunnelbana
, data = hyra , method = "lm" ,
t rCont ro l = t r a i n . control )

print (model . 3 )

28


	Introduktion
	Metod
	Grundläggande förklaring av data
	Variabelval

	Grundläggande modeller
	Djupare analys av modellerna
	Residualanalys
	Prediktioner

	Diskussion
	Tom sida



