
,120�(;$0(16$5%(7(� 7(.1,.�
*581'1,9c�����+3

��672&.+2/0 69(5,*( ����

0DVNLQLQOlUQLQJ�VRP�YHUNW\J�I|U�
DWW�H[WUDKHUD�LQIRUPDWLRQ�RP�
DWWULEXW�NULQJ�ERVWDGVDQQRQVHU�L�
V\IWH�DWW�PD[LPHUD�I|UVlOMQLQJVSULV

$/(;$1'(5�)$+1(+-(/0

/8.$6�(.%(5*

.7+
6.2/$1�)g5�(/(.7527(.1,.�2&+�'$7$9(7(16.$3



 1 

  

Abstract—The Swedish real estate market has been digitalized 

over the past decade with the current practice being to post your 

real estate advertisement online. A question that has arisen is how 

a seller can optimize their public listing to maximize the selling 

premium. This paper analyzes the use of three machine learning 

methods to solve this problem: Linear Regression, Decision Tree 

Regressor and Random Forest Regressor. The aim is to retrieve 

information regarding how certain attributes contribute to the 

premium value. The dataset used contains apartments sold within 

the years of 2014-2018 in the Östermalm / Djurgården district in 

Stockholm, Sweden. The resulting models returned an R2-value of 

approx. 0.26 and Mean Absolute Error of approx. 0.06. While the 

models were not accurate regarding prediction of premium, 

information was still able to be extracted from the models. In 

conclusion, a high amount of views and a publication made in 

April provide the best conditions for an advertisement to reach a 

high selling premium. The seller should try to keep the amount of 

days since publication lower than 15.5 days and avoid publishing 

on a Tuesday. 

Index Terms—correlation, linear regression, decision tree 

regressor, random forest regressor, gini impurity, pricing, 

property market, data features, predictive models, machine 

learning algorithms. 

I. INTRODUKTION 

OSTADSPRISER på den svenska marknaden har drastiskt 

ökat med en fördubbling av priset per kvadratmeter på 

bostadsrätter i Sverige det senaste årtiondet [1]. Samtidigt har 

bostadsmarknaden blivit allt mer digital och insamling av data 

på försäljningar har gjorts mer kontinuerligt. Detta har lagt 

grunden för att kunna göra utförliga analyser och möjliggjort en 

introduktion av maskininlärning till bostadsmarknaden. Med 

hjälp av maskininlärningsmetoder skapas modeller som utgår 

från en samling parametrar och tränas till att utföra 

förutsägelser och/eller för att få kunskap om data. Ett 

tillämpningsområde som fått mycket uppmärksamhet inom 

maskininlärning är prissättning av bostäder.  

Studier pekar på att priset på en bostad är en funktion av dess 

egenskaper och hur dessa egenskaper värderas, s.k. hedonisk 

prissättning, snarare än enbart utbudet och efterfrågan av 

lägenheter [2]. Vissa egenskaper blir naturligt mer attraktiva än 
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andra. Några av de lägenhetsegenskaper som värderas högst är 

exempelvis “balkong”, “sjöutsikt” och “hiss” [3]. 

För att ta detta ett steg längre finns egenskaper kring en 

bostadsförsäljning som inte direkt är relaterade till själva 

bostaden, som ändå kan ha en inverkan på slutpriset. Exempel 

på detta är tidpunkt för uppläggning av annons och huruvida 

bostaden bör säljas innan visning.  Detta arbete ämnar ta frågan 

vidare kring egenskaper som säljaren själv kan påverka och hur 

säljaren ska justera dessa egenskaper för att uppnå maximalt 

försäljningspris utifrån rådande förutsättningar. Frågeställning 

blir: I syfte att maximera försäljningspris; vad ska en säljare 

tänka på kring sin bostadsrättsannons? Mer specifikt kommer 

tid för publicering, antal publiceringsdagar, antal visningar av 

annonsen samt huruvida lägenheten ska säljas innan visning 

eller ej undersökas i denna studie. För att besvara hur dessa 

attribut ska justeras undersöks hur väl ett antal 

maskininlärningsmetoder presterar när underliggande attribut 

riskerar att ha låg inverkan på slutpriset, samt hur väl 

information om attributen kan extraheras från den framtagna 

modellen. Vidare diskuteras hur de framtagna resultaten kan 

förklaras med konsumentbeteende och köpvilja. 

Detta arbete inleds med diskussion av relaterat arbete i 

sektion II, som följs av beskrivning av förberedelse av data och 

metodval i sektion III. Resultat presenteras i sektion IV och 

diskussion i sektion 0. Avslutningsvis presenteras framtida 

studier i sektion VI och slutsats i sektion VIII. 

II. RELATERAT ARBETE 

Tidigare forskning på bostadsmarknaden med hjälp av 

maskininlärning har till störst del innefattat värdering av 

bostäder. Oldumni och Sharma diskuterar huruvida geografiskt 

läge har effekt på en bostads värde [4]. De använder beslutsträd 

och linjär regression för att undersöka vilka attribut som har 

betydelse för en bostads värdering, och huruvida geografiska 

attribut har någon betydelse för modellerna. Deras arbete 

konkluderar att geografiska attribut i form av koordinater har en 

hög påverkan på en bostads värdering, samt att både linjär 

regression och beslutsträd presterar bra i utvärderande tester. 

Även Thanos, Dubé och Legros konstaterade att geografiska 
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attribut har direkt betydelse på priset [5]. I kontrast till den 

tidigare studien sattes stor betydelse vid tidsaspekten och 

studien argumenterade för att avsaknad av tidsattribut i 

prognostiseringar bidragit till bostadsbubblor. I avseende att ta 

hänsyn till tid användes kvartalsvisa dummy-attribut för 

kvartal. För att avgöra signifikansen av attribut användes p-

värden.  

I den kinesiska staden Shijiazhuang kombinerade Zhau och 

Liu maskininlärning med hedonisk prissättning [6]. Med hjälp 

av linjär regression förklarade de sambandet mellan en bostads 

försäljningspris och bostadens attribut. De analyserade 

bostädernas planlösning, läge och område för att ta fram en 

hedonisk prissättningsmodell som byggde på koefficienterna 

från den linjära regressionen. Deras resultat visade bland annat 

att närhet till parker, sjukhus och öppna områden var attraktivt 

på den Shijiazhuangiska bostadsmarknaden.  

 Värdering av bostäder på den schweiziska bostadsmarknaden 

undersöks av Moosavi [7]. 1.7 miljoner datapunkter från en 

öppen dataström analyseras med hjälp av Random Forest 

metoder som lyckas förutspå hyr- och säljpriser. Modellen 

utvärderas med median absolute relative error och presterar 

med ett relativfel på 6.57%.   

 Fairfax County, Virginia, USA har genom åren samlat 

väldokumenterade data om bostäder i länet. Detta har Park och 

Bae nyttjat när de analyserar olika maskininlärningstekniker för 

att jämföra bostäders listpris, värderingar och slutpriser [8]. De 

diskuterar även användandet av listpriset som bidragande 

attribut till modellen och använder slutpriset för att avgöra om 

bostaden sålts över eller under listpriset.  

 Årligen presenterar Hemnet, en svensk webbplats för 

bostadsköpare, en årskrönika med statistik för 

bostadsmarknaden från det gångna året [9] [10]. Flest besökare 

på hemsidan uppstår vanligtvis under vecka 33 och samtidigt är 

utbudet bland årets största. Utropspriset/kvm på Östermalm 

varierar kraftigt både under året och mellan åren, med toppar 

kring september och med låga nivåer i juli. Bostadsletandet på 

hemsidan kommer igång vid 09:00 och ökar fram till 21:00, då 

det är mest aktivitet.  

III. METODER OCH DATA 

A.  Studieområde och data 

Den empiriska analysen i detta arbete fokuserar på 

bostadsrätter i området Östermalm / Djurgården i Stockholm. 

De 2900 försäljningsobjekt som används i denna studie har 

hämtats från en av Sveriges ledande bostadsannonsörer. Data är 

insamlad under perioden jan 2014 – jan 2018. 

Som målvariabel för modellerna används attributet 

budpremie (försäljningspris/utgångspris). Budpremien används 

här som ett procentuellt mått för att mäta bostadsannonsens 

prestation under försäljningen. Detta underlättar jämförelse 

mellan objekt som till exempel har signifikant olika ytstorlekar 

och slutpriser. Fig. 1 visar budpremiens fördelning för datasetet.  

Datasetet som arbetet utförs på innehåller attributen som 

presenteras i Tabell 1. Utöver dessa attribut innehåller datasetet 

även attributen utgångspris och säljpris för varje lägenhet. 

Eftersom budpremien är direkt härledd från dessa attribut tas de 

bort från analysen.  

För att undvika att avvikande värden snedvrider studiens 

modeller behöver datapunkter med dessa tas bort. Ett vanligt 

tillvägagångssätt för att hantera avvikande datapunkter är 

användandet av Interquartile Range (IQR) med boxplots [11]. 

IQR definieras som skillnaden mellan första och tredje 

kvartilen i datasetets fördelning. Datapunkter med 

attributvärden mindre än 𝑄1 − 1.5 ∗ 𝐼𝑄𝑅 eller större än 𝑄3 +
1.5 ∗ 𝐼𝑄𝑅 identifieras som avvikande värden och tas bort från 

datasetet. Denna process utförs för samtliga kontinuerliga 

attribut.  

För att kunna analysera kategoriska attribut i datasetet krävs 

att dessa transformeras. Detta görs enligt normal praxis med 

One-Hot Encoding, vilket bygger på att omvandla ett attribut 

med 𝑛 kategorier till en matris med 𝑛 kolumner [12]. Varje 

kategori tillägnas en egen kolumn. För varje kategori 𝑘 får 

attributet värdet 1 om attributet tillhör kategori 𝑘. Resterande 

matrisvärden sätts till 0. Denna transformation sker för 

attributen month, weekday och hour.  

B. Linjär regression 

Som [4] och [6] visar är linjär regression en intuitiv metod 

som ofta används för att modellera hedonisk prissättning, 

framförallt på grund av dess tolkbarhet och transparens 

avseende koefficienter.  I en linjär regression undersöks om det 

TABELL I 
FÖRKLARING AV ATTRIBUT 

Attribut Förklaring Min Max Median Medel 
 

premium Budpremie 0,8898 1,3684 1,0946 1,1063  

living_area Boarea 16 125 50 53,700  

rooms Antal rum  1 4 2 2,1353  

monthly_fee Avgift/månad 0 5766 2390 2698  

month  
Månad för 
publicering 

1 12 n/a n/a 
 

weekday  
Veckodag för 

publicering 
1 7 n/a n/a 

 

hour  
Timme på 
dygnet för 

publicering 

0 23 n/a n/a 
 

views_total  
Antal gånger 
annonsen 

besökts  

30 8792 3117 3396,3 
 

days_on_ 
hemnet  

Antal dagar 
som annonsen 

låg publicerad 

innan 
försäljning 

3 30 14 15,196 

 

deactivated_ 
before_ 

open_house_

day  

Huruvida 

annonsen 

sålts innan 
eller efter 

visning 

0 1 0 0,0259 

 

Tabell 1 visar en lista över attributen med tillhörande beskrivande statistik 

efter eliminering av avvikande datapunkter.  

 
Fig. 1.  Histogram som visar budpremiens fördelning 
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finns ett statistiskt samband mellan en responsvariabel, Y och 

en eller flera förklarande variabler X [13]. Med 

sammanhörande mätdata av X och Y undersöks huruvida 

följande linjära samband existerar:  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀      (1) 

I (1) är β modellens koefficienter som reflekterar hur väl X är 

korrelerat med responsvariabeln. Om ett attribut xn är positivt 

korrelerat till responsvariabeln kommer βn vara positivt. β0 är 

bias, även känt som intercept. ε är feltermen.  

 Koefficienter till den linjära modellen estimeras med hjälp av 

minstakvadratmetoden som väljer den uppsättning av 

koefficienter som minimerar summan av kvadrerade residualer 

[13]. Residualen ges av avståndet mellan det observerade värdet 

och den approximerade linjen.   

1) Tolkning av modell 

Genom att bygga en linjär regressionsmodell som förutspår 

budpremien kan information om koefficienter extraheras från 

modellen. Koefficienterna kan ge information om vilka attribut 

som har störst inverkan på budpremien. En negativ koefficient 

visar att attributet har en negativ inverkan på budpremien och 

vice versa. Från koefficienten kan även analys göras hur mycket 

budpremien förväntas öka om koefficientens attributvärde ökar 

med en enhet, givet att alla andra attribut hålls konstanta. För 

att denna jämförelse ska vara möjlig krävs att attributen har 

samma skala; exempelvis kan storleken på koefficienten för 

views_total inte jämföras med koefficienten för 

days_on_hemnet.  

2) Korrelationsmatris och P-värde 

I syfte att se vilka attribut som linjärt korrelerar med varandra 

tas en korrelationsmatris fram. Denna är uppbyggd av Pearsons 

korrelationskoefficient [14]. Matrisen används för att 

identifiera korrelationer mellan samtliga attribut, dels för att 

eliminera attribut som har stora korrelationsvärden för att 

undvika multikollinearitet och dels för att se vilka attribut som 

är mest korrelerade med budpremien. Koefficienten antar 

värden i intervallet (-1,1). Randvärden anger maximalt 

samband och värde 0 anger avsaknad av samband.   

Regressionsanalys är en form av inferensstatistik som går ut 

på att dra analyser om en population utifrån ett urval [13].  För 

att avgöra om de relationer som observeras finns i den större 

populationen beräknas p-värde med hjälp av 

korrelationskoefficienten. För varje attribut testas 

nollhypotesen att attributet inte har någon korrelation med 

budpremien. Om det inte finns någon korrelation, finns det 

ingen koppling mellan förändringarna i budpremien och 

förändringar i attributet. Med andra ord finns det då inte 

tillräckligt med bevis för att säga att attributet har en effekt på 

budpremien.   För en viss signifikansnivå gäller det att p-värdet 

är lägre än signifikansnivån för att kunna förkasta 

nollhypotesen. Följaktligen kan en indikation ges på vilka 

attribut som inte är statistiskt signifikanta [15]. I denna studie 

används signifikansnivån 1%.  

C. Beslutsträd  

Ett beslutsträd är ett intuitivt tillvägagångsätt att undersöka 

klassificering eller regression med hjälp av trädstruktur. Vid 

varje nod bestäms vilket attribut som är bäst att dela datasetet 

på. Därefter delas datasetet upp rekursivt tills alla datapunkter 

är kategoriserade [16]. En bra modell kännetecknas av att dela 

och kategorisera hela datasetet på så få trädnivåer som möjligt, 

ett så kallat rent beslutsträd. Besluten som tas vid varje nod 

bestäms genom att jämföra entropier mellan trädinstanser [13]. 

I praktiken mäts mängden information som krävs för att 

klassificera en datapunkt, jämfört med mängden information 

som krävs för att klassificera samma datapunkt om trädet hade 

tränats inklusive den givna datapunkten.  

Fördelar med att använda beslutsträd för regressionsproblem 

är att de hanterar komplexa och icke-linjära relationer väl, 

samtidigt som de presterar bra på stora dataset [11]. Metoden 

lämpar sig på problem där det råder osäkerhet angående hur 

parametrarna ska viktas, samtidigt som de är tydliga att 

analysera och underlättar tolkning av attributens betydelse.  

Det finns många olika typer av beslutsträd inom regression. 

Detta arbete undersöker Decision Tree Regressor (DTR) och 

Random Forest Regressor (RFR). RFR bygger på fler 

iterationer där ingångsdata körs på multipla beslutsträd och 

resultatet beräknas som ett genomsnitt av samtliga träds 

resultat, till skillnad från DTR som bygger upp ett singulärt 

träd. 

1) Inställning av hyperparametrar 

Hyperparametrar är en typ av fördefinierade parametrar som 

påverkar hur modellen tränas [17]. Exempel på 

hyperparametrar för trädregressioner är maximalt djup, antalet 

träd som analyseras (för RFR) och hur många observationer 

som krävs vid en nod för att tvinga ännu en delning av datasetet. 

Hur dessa hyperparametrar ställs in bestäms med hjälp av en 

korsvaliderad RandomizedSearchCV som utförs innan träning 

[18]. Processen innefattar en initial definiering av värden som 

hyperparametrarna kan anta. Därefter prövas olika 

parameterkombinationer och kombinationen vars trädmodell 

presterar bäst väljs [17]. 

2) Tolkning av modell 

För dessa trädmodeller används två metoder för att 

tydliggöra och tolka parametrars betydelse: Scikits Feature 

Importances och Graphviz Tree Visualisation (GTV).  

Feature Importances använder sig av Gini Impurity (𝐼𝐺) för 

att avgöra hur ofta en slumpad datapunkt skulle klassificeras fel 

om den blev slumpmässigt kategoriserad i enlighet med 

distributionen av kategorier [19]. 𝐼𝐺  beräknas genom att 

summera sannolikheten 𝑝𝑖  att en datapunkt i klassen 𝑖 blir 

slumpmässigt vald, gånger sannolikheten ∑ 𝑝𝑘 = 1 − 𝑝𝑖𝑘≠1  att 

den givna datapunkten klassificeras felaktigt av trädet. 

Maxvärde 1.0 nås om klasserna har likformig fördelning och  

minvärde 0 nås när modellen klassar alla datapunkter till samma 

klass oavsett attribut. Varje gång en delning av datasetet sker 

vid en nod blir trädet mer rent, dvs 𝐼𝐺  minskar för de två 

undernoderna. Addering av denna minskning för varje enskilt 

attribut över alla träd ger den totala betydelsen för ett attribut i 

förhållande till övriga attribut i datasetet [20]. 

GTV är ett Scikit-verktyg som används för att visualisera 

beslutsträd och dess noder. Trädet innehåller information om 

vilket attribut som används för att dela datasetet vid en viss nod 

i trädet, samt för vilka värden [21]. GTV är enbart applicerbar 

på modeller som inte är uppbyggda av flera träd eller bygger på 

medelvärdet av resultat och appliceras därför i detta arbete 

enbart på DTR.  
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D. Utvärdering 

Utvärdering av modellerna är av intresse då en bättre 

presterande modell ger mer trovärd information om vilka 

attribut som är av betydelse. ML-modellerna utvärderas genom 

beräkning av R2-värde som anger hur stor andel av 

målvariabelns variation som förklaras korrekt av modellen [22]. 

R2 beräknas enligt (3) genom att kvadratsummorna av 

residualerna delas med den totala kvadratsumman.  

𝑅2 =  1 −  
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
                   (3) 

Utöver R2 används Mean Absolute Error (MAE) som är ett 

vanligt mått för att utvärdera modeller [23]. MAE mäter det 

genomsnittliga absoluta felet i förutsägelser, vilket visas i (4). 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑗 − ŷ

𝑗
|𝑛

𝑗=1               (4) 

För att undvika överanpassning (overfitting) och för att 

säkerställa att modellen presterar likvärdigt oavsett vilken del 

av data som används för träning respektive test används 

korsvalidering i form av k-fold cross validation [11]. Datasetet 

delas upp i 𝑘 lika stora delar. Därefter sker 𝑘 iterationer där 

varje del 𝑖 används som testdata och 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡 − 𝑖 som 

träningsdata. Modellens slutliga R2 värde tas som genomsnittet 

av de framtagna R2-värden från samtliga iterationer.  

E. Konsumentköpvilja 

För att diskutera resultaten från rapporten i relation till 

konsumentens köpbeteende används de fem stegen för 

beslutstagning i Kotlers black-box-modell [24]. Enligt 

modellen bryts konsumentens beslutsprocess ned i fem steg: 

1) Identifiering av problem 

För att skapa ett syfte med att köpa en produkt krävs ett 

problem eller en nytta för konsumenten att äga produkten. 

Nyttan kan vara allt från livsviktig, exempelvis mat för att 

överleva, till nöjesbaserad, till exempel en leksak.  

2) Informationssökning 

När ett behov fastställts börjar konsumenten skaffa sig en 

bild av utbudet på marknaden. Detta görs genom egen 

informationssökning och genom marknadsföring från 

producenter.  

3) Utvärdering av alternativ 

Konsumenten utvärderar den samlade informationen och 

går in på djupet med de mer attraktiva alternativen. Detta 

görs genom mer utförlig informationssökning eller genom 

prövning av produkten. Detta steg filtrerar ut de sista 

alternativen som är med i beslutstagningen. 

4) Beslut 

Konsumenten bestämmer sig för att köpa en produkt. Under 

användandet skaffar sig konsumenten en bättre bild av 

positiva och negativa sidor om produkten.   

5) Beteende efter köp 

Om konsumenten är nöjd med produkten lägger det grund 

för fler köp av samma produkt och rekommendationer till 

vänner och bekanta. Vid en negativ upplevelse minskas 

konsumentens vilja att köpa produkten igen och en negativ 

inställning till producenten skapas.  

Digitala bostadsannonser har störst koppling till steg 2 - 4 i 

modellen, eftersom beteende efter köp inte avspeglas i 

annonsen. Konsumenten behöver också oftast ha behov eller 

intresse för bostäder för att besöka bostadsannonser, vilket 

innebär att problemet redan är identifierat vid besök av annons.  

IV. RESULTAT 

A. Korrelationsmatris 

Den framtagna korrelationsmatrisen i Fig. 2 påvisar stark 

korrelation mellan tre attribut: living_area, rooms och 

monthly_fee. För att undvika multikollinearitet tas de två 

förstnämnda attributen bort medan månadskostnad behålls i 

datasetet. Views_total visade på högst positiv korrelation mot 

budpremien med ett värde på 0.28. Starka negativa 

korrelationer mot budpremien på days_on_hemnet och 

monthly_fee syns i Fig. 2. Attributen som transformerats enligt 

One-Hot Encoding visas inte i matrisen då ingen av de 

transformerade attributen påvisade någon nämnvärd 

korrelation. 

Förberedelsen av data har därmed tagit bort de attribut som 

inte är justerbara för säljaren, förutom månadskostnaden. 

Månadskostnaden används fortfarande i modellen för att få en 

bättre och mer rättvisande modell. 

B. Linjär regression 

Efter att ha anpassat en modell till träningsdata togs 

koefficienter och p-värden fram och visas i Tabell 2. Från 

tabellen konstateras att enbart p-värdena för monthly_fee, 

views_total, days_on_hemnet, tue och apr är lägre än en 

signifikansnivå på 1%. För dessa attribut förkastas 

nollhypotesen; att de inte påverkar budpremien. För resterande 

attribut kan inte nollhypotesen förkastas. 

Fortsättningsvis är koefficienterna för onsdag och söndag 

störst respektive lägst bland veckodagar. För månader är 

koefficienten störst för april och minst för december. Bland 

dygnets timmar fick lägenheter som lagts ut åtta på kvällen 

störst koefficient och klockan sex på morgonen lägst. Utöver 

detta visar modellen att en ökning av 1000 visningar skulle 

resultera i en ökning i budpremie på 0,019.  

 Med hjälp av korsvalidering uppnås ett R2-värde på 0,2690, 

samt en MAE på 0,0606 vilket visas i Tabell 3. Vid testning 

syns i Fig. 3 att modellen inte lyckas förutspå budpremier under 

ca 0,92 samt över ca 1,28.  

C. Beslutsträd  

De olika modellerna av RFR och DTR tas fram med hjälp av 

hyperparameter-inställningen. Tabell 3 visar korsvaliderade 

resultat från de testade modellerna. Bäst prestation på 

förutsägelse av testdata uppnås med RFR med ett R2-värde på 

0,2666 jämfört med DTR på 0,2267.  

 
Fig. 2.  Korrelationsmatris över korrelationer. Ljusare färg anger högre positiv 

korrelation, mörkare färg anger högre negativ korrelation. 

Korrelationskoefficienten mellan två attribut ges av talen i matrisen.  
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Fig. 4 och Fig. 5 visar korsvaliderat resultat på 

dataförutsägelse för RFR respektive DTR. 

D. Feature Importances 

Den framtagna RFR-modellen har använts för att ta fram 

Feature Importances som visas i Appendix 1. De attributen med 

högst relativ betydelse är views_total, days_on_hemnet och 

monthly_fee. Värt att notera är att figuren i Appendix 1 enbart 

visar hur stor påverkan ett attribut har för modellen, inte 

huruvida den bidrar positivt eller negativt. Grafen visar även 

standardavvikelsen för varje attributbetydelse.  

TABELL 2 
RESULTATTABELL LINJÄR REGRESSION  

Attribut Koefficient p-värde 

monthly_fee -1,7498E-05 1,2440E-49 

views_total 1,9002E-05 6,9117E-50 

days_on_hemnet -6,9660E-03 1,5839E-61 

deactivated_before_

open_house_day 
5,8421E-04 5,4189E-01 

mon 9,2734E-03 6,7215E-01 

tue -1,5661E-02 2,7807E-05 

wed 1,7323E-02 5,3864E-01 

thu 1,4104E-02 8,1392E-01 

fri 9,9729E-03 5,0767E-02 

sat -1,1471E-02 5,9676E-01 

sun -2,3541E-02 4,3144E-01 

jan -2,0925E-02 8,0569E-02 

feb -6,9364E-03 5,6113E-01 

mar 2,2060E-03 6,3898E-01 

apr 2,9951E-02 2,6657E-04 

may 1,7294E-02 2,4434E-01 

jun 1,4304E-02 2,1375E-01 

jul -6,6622E-03 5,2225E-01 

aug 1,0929E-02 6,0793E-01 

sep 5,8960E-04 1,8394E-01 

okt -4,2138E-03 6,9028E-02 

nov -7,4731E-03 8,3163E-01 

dec -2,9064E-02 6,4507E-02 

hour: 0 -1,1662E-02 3,6121E-01 

hour: 1 -2,9754E-02 2,6850E-01 

hour: 2 -2,2960E-02 9,1823E-01 

hour: 5 -4,1633E-17 3,6045E-01 

hour: 6 -5,5730E-02 4,9664E-01 

hour: 7 -9,5842E-03 5,6037E-01 

hour: 8 1,2799E-02 9,2208E-01 

hour: 9 -3,0242E-03 2,7149E-01 

hour: 10 1,1778E-02 2,6410E-01 

hour: 11 8,9090E-03 1,1772E-01 

hour: 12 2,3095E-03 1,4491E-01 

hour: 13 8,8766E-03 6,3356E-01 

hour: 14 1,2805E-02 1,6467E-01 

hour: 15 9,2259E-03 5,9353E-01 

hour: 16 6,5939E-03 8,3293E-01 

hour: 17 1,4795E-02 1,9786E-01 

hour: 18 9,4223E-03 3,9082E-01 

hour: 19 1,5217E-02 4,9377E-01 

hour: 20 1,6968E-02 8,5026E-01 

hour: 21 4,2014E-03 7,4127E-01 

hour: 22 2,9678E-03 3,4022E-01 

hour: 23 -4,1542E-03 5,9504E-02 

Fetmarkerade koefficientvärden är de mest positiva resp. negativa värdena i 

grupperna dagar, timmar och månader.  
Fetmarkerade p-värden är värden som är lägre än en signifikansnivå på 1% 

För hour: 3 och hour: 4 saknas mätdata och därav är de inte med i tabellen. 

 
Fig. 3. Linear Regression – spridningsdiagram över förväntat resultat mot 

förutspått resultat.  
  

 
Fig. 4.  Random Forest Regressor – spridningsdiagram över förväntat resultat 
mot förutspått resultat.  

 
Fig. 5.  Decision Tree Regressor – spridningsdiagram över förväntat resultat 
mot förutspått resultat.  
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E. Trädvisualisering 

Den framtagna DTR-modellen har använts för att visualisera 

beslutsfattningen med hjälp av Graphviz Tree Visualisation. 

Resultatet i Appendix 2 visar på att trädet tar sina beslut framför 

allt på tre parametrar: days_on_hemnet, views_total och 

monthly_fee. Trädet tar sina två primära beslut för en hög 

budpremie baserat på huruvida days_on_hemnet > 15,5 samt 

huruvida views_total > 3747. Båda besluten sker med ett MAE 

på 0,072. 

V. DISKUSSION 

Arbetet har innefattat många svårigheter med vilken data 

som bör användas, vilka attribut som analyseras och hur de 

olika modellerna ska implementeras. Externa effekter som 

amorteringskrav, skiftande räntor och sysselsättningsgrader har 

stor effekt på marknaden och därmed detta arbetes modeller. I 

diskussionen analyseras resultatet från modellerna och belägg 

tas fram för att ge säljaren rekommendationer inför en 

försäljning.   

A. Budpremie som målparameter 

Att bestämma huruvida en försäljning av en lägenhet har gått 

bra eller dåligt är ett komplext problem. Som tidigare nämnt 

definierar [8] att en försäljning på Virginias bostadsmarknad 

har gått bra om säljpriset ligger över listpriset och vice versa. 

Den svenska bostadsmarknaden ser inte riktigt likadan ut med 

budgivningen, då säljpriset i de flesta fall förväntas överstiga 

listpriset (utgångspris < säljarens accepterande pris) vilket gör 

att ett annat mått krävs vid bedömning av försäljningen. Detta 

syns tydligt i fördelningen av budpremien i Fig. 1. En tydlig 

fördel med att använda sig av budpremie är att ökningen i 

försäljning blir procentuell, vilket innebär att en prisökning på 

en liten lägenhet blir mer jämförbar med prisökningen på en 

stor lägenhet. Det finns två problem med att använda 

utgångspriser och slutpriser som mätvariabler.  

Första problemet är lockpriser. Ett lockpris är ett utgångspris 

som är medvetet satt till en lägre nivå än förväntad försäljning, 

för att locka fler köpare till lägenheten. Användandet av 

lockpriser är olagligt enligt Svensk Fastighetsmäklarlag 

(2011:666). Dessvärre finns det inget tydligt sätt att bestämma 

huruvida ett objekt publicerats med ett lockpris eller inte, vilket 

kan försämra tillämpningen av maskininlärningsmetoder med 

budpremie som målvariabel.  

Det andra problemet som uppkommer med att använda 

budpremie som målvariabel är med arbetets mål och syfte. 

Utgångspriset är ett attribut som säljaren faktiskt kan påverka 

inför försäljning. Därför kan det diskuteras huruvida 

utgångspriset bör vara med i analysen som ingångsattribut, likt 

i [8]. En naturlig rekommendation till säljaren hade då varit att 

ha så lågt utgångspris som möjligt för att öka budpremien – med 

andra ord använda lockpris. Denna felaktighet gör att modellen, 

som förklaras i sektion II.A inte tillåts ha med utgångspris som 

ingångsattribut, trots att utgångspris visade sig vara ett viktigt 

attribut i [8]. Avsaknaden av utgångspris i modellerna antas 

avsevärt försämra precisionen i arbetets modeller. 

1) Fördelning av budpremie 

I Fig. 2, Fig. 3 och Fig. 4 går det att urskilja en horisontell 

linje i datapunkterna vid Expected = 1.0. Detta speglar att 

många lägenheter säljs till exakta budpremien 1.0 och att ingen 

av modellerna lyckas upptäcka mönstret. Att många lägenheter 

säljs för dess utgångspris kan bero på att säljaren använder sig 

av accepterat pris vilket inte reflekteras i datasetet. Denna 

anomali kan därmed försämra modellens träning och test 

generellt. 

B. Modellernas förutspående prestation 

Modellerna som tagits fram lyckas enbart förklara mellan 22-

27% av variansen i budpremie med ett MAE på ca 0,06 i 

budpremie, som visas i Tabell 3. Detta är låga värden om syftet 

är att förutspå budpremien korrekt. Det låga resultatet beror 

troligtvis på att modellerna byggs på attribut som inte har 

primär betydelse för en lägenhets värde. Om modellen hade 

byggts på attribut som har primär betydelse, till exempel 

”balkong” eller ”sjöutsikt”, hade det troligtvis resulterat i en 

bättre förutspående modell. En sådan modell hade dessvärre 

försummat de attributen som för studien är av intresse på grund 

av låg relativ betydelse.  

C. Betydande attribut 

Det finns en kombination av många värden som spelar in i 

diskussionen kring vilka attribut som faktiskt är av betydelse 

för budpremien.  

1) Feature Importances 

Att modellerna får ett lågt R2-värde betyder inte 

nödvändigtvis att resultaten från beslutsträdens Feature 

Importances förkastas. Ett lägre R2-värde bidrar till större 

spridning i beräkning av 𝐼𝐺  nämnd i sektion III.C.2). Detta 

förklarar de stora standardavvikelserna sedda i den relativa 

betydelsen för attribut i Appendix 1. Betydelsen för 

views_total, days_on_hemnet och monthly_fee i Appendix 1 har 

en låg relativ standardavvikelse vilket innebär att vi med 

säkerhet kan säga att det är dessa tre som påverkar modellen 

mest. Även fredag och april har en låg relativ 

standardavvikelse, om dock inte lika kraftig betydelse för 

modellen.  

2) Trädvisualisering 

Enligt trädvisualiseringen i Appendix 2 baseras beslutsträdet 

på fyra attribut: views_total och april påverkar budpremien 

positivt medan days_on_hemnet och monthly_fee påverkar 

negativt. 

Från rotnoden kan en initial slutsats dras att det viktigaste för 

säljaren är att inte ha annonsen ute fler än 15,5 dagar. Detta är 

däremot inte hela sanningen. Bara för att en nod är lägre ner i 

trädet betyder det inte att delningen som sker vid den noden är 

av mindre betydelse. Som förklarat i sektion III.C.2) beräknas 

attributens betydelse i Scikit på hur rent trädet lyckas dela 

klasserna (Gini Impurity). Rotnodens delning med ett MAE på 

0,072 förklarar vilket attribut modellen delar datasetet på för att 

minimera MAE om den bara fick dela datasetet en gång. När vi 

däremot låter trädet fortsätta dela datasetet väljer modellen 

TABELL 3 
RESULTAT MODELLER 

Resultatvärde 
Linjär 

Regression 
Random Forest 

Regressor 
Decision Tree 

Regressor 

MAE 0,0606 0,0594 0,0574 

R2 0,2690 0,2666 0,2267 

MAE och R2-värde för samtliga modeller.  

Högst R2 presterar Linjär Regression, lägst MAE får Decision Tree Regressor.   
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delningar vilka resulterar i lägre MAE än rotnodens, vilket 

innebär att det antalet fler delningar resulterar i en bättre 

modell.  

D. Linjär regression  

Utifrån den linjära modellen kan betydelsen av många 

undersökta attribut förkastas, mot bakgrunden att deras 

korrelation med budpremie och p-värde är väldigt låg. Eftersom 

modellen presterar dåligt kan inte säkra slutsatser dras kring 

storleken på modellens koefficienter. Anledning till detta är att 

koefficienterna som har genererats beror på samtliga attribut 

och det är den uppsättning koefficienter som genererar lägst fel 

som valts. Däremot visar modellen i kombination med p-värde 

att publicering av en annons på en tisdag är statistiskt 

signifikant och bidrar till en försämrad budpremie, med en 

skillnad på -1,5 procentenheter. Historiskt sett har lägenheter 

som publicerats på tisdagar konsekvent presterat sämre jämfört 

med övriga dagar. Med samma resonemang som ovan visar 

värdena på att april är den bästa månaden för att lägga ut sin 

annons.  

E. Justering av attribut 

De framtagna modellerna har gett information om vilka 

attribut som historiskt sett har bidragit till en höjd budpremie. 

Detta garanterar inte att en lägenhet får en högre budpremie av 

att säljaren justerar attribut enligt nedanstående 

rekommendation. Justeringen av attribut syftar snarare till att 

hjälpa säljaren få bästa förutsättningar för att få en hög 

budpremie på sin försäljning. Dessa rekommendationer bygger 

på de avgränsningar som gjorts i projektet, till exempel 

bostadsrätter i Östermalm / Djurgården och gäller därför inte 

nödvändigtvis för andra områden och bostadstyper.  

Samtliga modeller visar att ett högre antal visningar på 

annonsen bidrar till höjd budpremie. Att höja antalet visningar 

för ett objekt är genomförbart på ett par olika sätt, med delning 

på sociala medier som ett exempel. Enligt trädvisualiseringen i 

Appendix 2 skapas bäst förutsättningar att få en hög budpremie 

om annonsen når över 5600 visningar. Detta värde kan vara ett 

bra riktmärke för säljare under annonsens löptid; att se till att 

lägga mer fokus på spridning av annonsen om den inte nått över 

5600 visningar.  

Nästa attribut som påverkat modellerna kraftigt är 

days_on_hemnet. Även här är samtliga modeller överens om att 

ett högt antal dagar på Hemnet är dåligt för budpremien. En 

slutsats som kan dras från detta är att lägenhetens försäljning 

har sämre chans att genomföras till en hög budpremie ju fler 

dagar annonsen ligger ute på Hemnet. Det kan eventuellt vara 

fördelaktigt att ta ner annonsen för att lägga upp den igen om 

den första annonsen har legat online för många dagar. Även här 

kan trädvisualiseringen ge ett rekommenderande riktmärke. 

Försäljningarna med högst budpremie har legat online på 

Hemnet i mindre än 15,5 dagar – därefter påverkar antalet dagar 

mer negativt ju längre tiden går. Denna tröskel speglas även i 

Tabell 1 där medianen och medelvärdet på days_on_hemnet är 

14 dagar respektive 15,2 dagar.   

Det tredje attributet som påverkade modellerna kraftigt var 

monthly_fee. Eftersom månadskostnaden inte är något säljaren 

har någon påverkan över detta är detta attribut av mindre 

intresse för den här diskussionen.  

Av de övriga attributen visade alla tre modeller att 

publicering i april är signifikant och påverkar budpremien 

positivt. Även fredag visade tecken på att vara av betydelse för 

RFR men detta stöds inte av de övriga modellerna.  

En intressant notering som görs är att ingen av modellerna 

tar hänsyn till huruvida lägenheten sålts innan eller efter 

visning. P-värdet för deactivated_before_open__house_day är 

som tidigare visat långt över signifikansnivån på 1% och det 

spelar därmed ingen roll för budpremien huruvida säljaren låter 

objektet gå till visning. Detta resultat kan bero på att enbart 

2,59% av datapunkter sålt innan visning och att det är för ett 

litet antal för att se ett mönster. Resultat kan även bero på en 

taktik bland mäklare att sälja innan visning där de medvetet lagt 

ut annonsen med högt utgångspris.  

F. Resultat i förhållande till konsumentbeteende 

1) Antal annonsdagar 

Praxis på marknaden idag är att en lägenhet läggs upp i slutet 

på arbetsveckan. Visning av lägenheten görs under söndag 

nästkommande vecka och under måndag kväll följande dag. I 

regel avslutas sedan en budgivning under tisdag-torsdag. Detta 

schema gör att majoriteten av lägenheter säljs inom 14 dagar 

efter publicering vilket visas i Tabell 1.  

En annons som ligger ute längre än normalt innebär därför 

ofta att försäljningen inte gått som tänkt, vilket kan bero på att 

budgivningen inte nått upp i det priset som säljaren önskat eller 

en större avsaknad av intresse. Detta leder till en tro att det är 

något fel på en lägenhet om den inte sålts inom de förväntade 

ramarna vilket stärks av resultaten från modellerna i denna 

studie.  

2) Antal visningar 

En intuitiv slutsats som dras från ett högt antal visningar på 

en lägenhet är att en större spridning av annonsen har större 

chans att generera fler intressenter. Samtidigt är det viktigt att 

poängtera att ett högt antal visningar inte nödvändigtvis 

genererar en hög budpremie. Det finns åtskilliga faktorer som 

leder till hög aktivitet för en annons: det är en känd profil som 

säljer sin lägenhet, det är en exceptionell lägenhet som står ut 

från de andra på marknaden eller att säljaren har marknadsfört 

sin lägenhet på sociala medier vilket resulterat i en vid räckvidd 

av besökare. Alla dessa scenarion genererar visningar av 

annonsen utan att nödvändigtvis generera köpvilliga 

konsumenter. Detta kan relateras till det andra och tredje steget 

i Kotlers modell om konsumentköpvilja. Fler visningar av en 

annons bidrar till att fler konsumenter får information om att 

objektet finns på marknaden, men inte alla konsumenter går 

vidare till en djupare utvärdering av lägenheten. Praxis idag för 

att utvärdera alternativ är att köparen besöker lägenhetens 

visning innan ett köp genomförs. Därför kan det vara av vikt för 

säljaren att rikta sin marknadsföring av lägenheten med fokus 

på att få intressenter till visning, jämfört med att enbart generellt 

höja antalet visningar av objektet. 

En aspekt som beror direkt på antalet visningar är påverkan 

av gruppbeteende. Att besöka en lägenhetsannons som många 

andra också besökt kan leda till slutsatsen att lägenheten måste 

vara bra eftersom den har stort intresse. Detta ökar köpviljan 

hos konsumenten, på samma sätt som en lägenhet med lågt antal 

visningar kan ge motsatt effekt. I dagsläget visas antalet 

visningar för ett objekt enbart när köparen klickar in på 

annonsen, dvs en visning av annonsen behöver genereras för att 
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konsumenten ska få information om hur populär lägenheten är. 

Om Hemnet skulle välja att visa antalet visningar på objektet 

redan i listan av sökresultat skulle denna gruppeffekt förstärkas 

markant, då säljarens första intryck av hur populär lägenheten 

är skulle ingå i första intrycket från sökningen. En sådan 

förändring skulle innebära att ett högt antal visningar 

förmodligen blir av ännu större betydelse för säljaren än den är 

idag.  

3) Tid för publicering 

Som [10] visar ökar antalet digitala bostadsbesök från 9:00 

till och med 21:00, med toppen efter middagstid. 

Informationssökande och utvärdering av bostäder, steg två och 

tre i Kotlers modell, sker således under dygnets alla vakna 

timmar. Samtidigt publiceras större delen av lägenheterna 

jämnt under arbetstid.  

Under sommaren och under jul är både utropspriset/kvm, 

utbudet och besök på Hemnet som lägst till följd av 

semestertider [9] [10]. Överlag är aktiviteten annars jämn under 

året med en aning större aktivitet innan och efter sommaren, där 

det är vanligt att avsluta eller påbörja studier och arbete. Av 

detta skäl är det intressant att analysen visar på att april ger 

högst budpremie. Enligt [9] har april relativt lågt 

utropspris/kvm jämfört med årets andra månader, vilket 

eventuellt leder till en högre budpremie. På senare år har det 

hänt mycket på bostadsmarknaden, framförallt med 

introduktion av amorteringskrav 1:a juni 2016, vilket kan vara 

ett skäl till att köparna rusade till att köpa bostäder i april och 

en oväntat hög budpremie till följd.  

 Som tidigare nämnt läggs majoriteten av lägenheterna upp på 

fredagar och det uppstår försäljningscykler. Att tisdag skulle 

vara den sämsta veckodagen för uppläggning av annons kan 

bero på att den kraftigt avviker från dessa cykler och det finns 

även studier som visar på att tisdag är veckans stressigaste 

arbetsdag [25]. 

4) Såld före visning 

Huruvida en lägenhet ska gå till visning eller inte är ett 

psykologiskt spel som i grunden bygger på om säljaren tror sig 

kunna få ett bättre pris om lägenheten går till visning jämfört 

med ett förhandsbud. Detta ställs mot köparens tro att kunna få 

lägenheten billigare om denne lägger ett förhandsbud. I Kotlers 

modell kan försäljning före visning riktas till det fjärde steget: 

konsumentens beslut. Enligt modellen är konsumentens 

köpbeslut en bekräftelse på köp, men så är inte alltid fallet på 

bostadsmarknaden. En konsument kan bestämma sig för att 

köpa en lägenhet och lägga ett bud, men förlora budgivningen. 

Därmed har beslutet förfallit och konsumenten behöver gå 

tillbaka till tredje steget. När ett förhandsbud läggs görs det ofta 

i form av singelbud och därmed utan budgivning, vilket kan 

liknas vid att säljaren bestämmer sig för ett belopp bostaden är 

värd och erbjuder det beloppet. Att detta arbete visar på att det 

inte finns någon större effekt av att sälja lägenheten innan 

visning kan det psykologiska spelet skilja sig från lägenhet till 

lägenhet. Det gäller att säljaren har vetskap om värdet på 

bostaden och marknadens nuvarande läge innan beslut kan tas 

om ett förhandsbud är bra eller inte.  

G. Samhälleliga aspekter 

Om många säljare tar del av resultatet i denna rapport och 

väljer att följa de rekommendationer som ges kan förändringar 

i marknaden uppstå. Exempelvis kan säljare välja att lägga ut 

sin annons i april vilket gör att utbudet under året förändras 

medan efterfrågan inte påverkas. Ett större samhällsproblem 

som kan uppkomma är därmed en säsongsbaserad bostadsbrist 

vilket kan skapa en osäker marknad, framförallt för köpare som 

inte har möjlighet att avvakta med att skaffa bostad.  

VI. FRAMTIDA ARBETE 

Denna studie är gjord på lägenheter från området Östermalm 

/ Djurgården i Stockholm. En rekommendation för framtida 

studier är att undersöka hur sambanden ser ut i övriga delar av 

Sverige, samt om det går att dra samma slutsatser även för hela 

landet. Ytterligare en segmentering som kan göras är över tid 

för att undersöka om samma slutsatser kan dras för enskilda år.  

Fler attribut som kan inkluderas i arbetet är beskrivning och 

bilder i annonsen och om dessa har en inverkan på 

försäljningspriset. Vidare arbeten kan även undersöka om 

samma slutsatser kan dras för villor, samt undersöka skillnader 

och samband mellan villor och lägenheter i samma område.  

För att bättre ta hänsyn till lägenheter med olika areor kan ett 

annat attribut än månadsavgift användas, till exempel aggregera 

månadsavgift / area och behålla antal rum som ett eget attribut. 

Framtida studier kan även välja att använda en annan 

målvariabel än budpremie beroende på vilka segmenteringar 

som görs. Om lägenheter segmenteras per antal rum skulle ett 

annat alternativ vara att använda försäljningspris – utgångspris 

som målvariabel.  

VII. SLUTSATS 

Studien undersökte betydelsen av attribut som säljaren kan 

påverka i försäljningsprocessen av en bostadsrätt och 

lämpligheten hos maskininlärningsmetoder att utvinna denna 

information. Datasetet bestod av 2900 objekt från området 

Östermalm / Djurgården i Stockholm, Sverige, som såldes 

under perioden januari 2014 – januari 2018. Attributen som 

undersöktes i förhållande till budpremie var: tidpunkt för 

uppläggning av annons, antal annonsdagar, antal visningar på 

bostadsannonsen, månadsavgift och huruvida lägenheten sålts 

innan visning eller ej. Från studien dras slutsatser att: 

1) Ett högt antal visningar är positivt för budpremien. Säljaren 

bör ha ambition att nå minst 5600 visningar för ett objekt. 

2) Att låta lägenheten ligga publicerad längre än 15,5 dagar 

bidrar negativt till budpremien. En säljare bör ämna att 

sälja lägenheten innan denna tröskel, och kan efter 15,5 

dagar överväga att eventuellt ta ner annonsen för senare 

återpublicering.  

3) En publicering gjord i april och på en fredag bidrar till ökad 

budpremie, medan tisdagar bör undvikas. 

4) Försäljning innan eller efter visning har ingen eller ringa 

betydelse för budpremien. 

Det är av vikt att tillägga att dessa slutsatser inte ger någon 

garanti på framtida försäljning utan i grunden speglar på 

historisk data. Externa makroekonomiska effekter som 

räntenivåer och amorteringskrav kan ha stor påverkan på 

framtida marknaden.   
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  Appendix 2.  Trädvisualisering gjord på Decision Tree Regressor.  X[0] = monthly_fee | X[1] = views_total | X[2] = days_on_hemnet | X[14] = April  

 

 

 
 

Appendix 1.  Relativ attributbetydelse baserat på Random Forest. Grafen illustrerar att tre attribut påverkar modellen avsevärt mer än de andra. Centrerade linjer för staplarna 
markerar standardavvikelse.  
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