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Sammanfattning 

En villas pris beror på flera olika viktiga faktorer. Genom statistisk data har en matematisk 

multipel regressionsmodell modellerats. Modellen har viktiga förklarande variabler som 

exempelvis boarea, renoverings år och standardpoäng som tagits till hänsyn, för att bedöma 

deras inverkan på villornas slutpris.  

Med hjälp av ett statistiskt program, Minitab 16, har den slutgiltiga modellen valts med åtta 

förklarande variabler. Regressionen för denna modell förklarar upp till 67,3 % av variationen 

på slutpriset.  

Resultatet visade procentuellt att standardpoängen hade störst inverkan på priset, vart därefter 

renoverings året och sedan boarean.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

A villas price depends on several important factors. By statistical data, a mathematical 

multiple regression model was modeled. The model has important explanatory variables such 

as living space, renovation year and standard points has been taken into consideration, in 

order to assess their impact on the final price for private homes. 

By using a statistical program, Minitab 16, the final model was selected with eight 

explanatory variables. The regression for this model explains up to 67.3 % of the variation on 

the final price. 

The results showed percentage wise that the standard points had the greatest impact on the 

price, there after renovation year and then living space. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

”Vad kostar en villa i dagens läge? Är köpesumman likvärd med villans värde?”  

Dessa frågor är väldigt vanliga och kan uppkomma vid köp av en ny bostad. I ett försök för att 

underlätta dylika situationer ska en regressionsmodell framställas. Där priset på villor i 

Botkyrka kommun ska kunna förutsägas baserat på vanliga värderingar.  

”Vilka variabler ska modellen innehålla och hur mycket påverkar varje enskild variabel 

köpesumman?” 

 För att få en bättre förståelse som individ, ska bland annat dessa frågesällningar granskas och 

besvaras med hjälp av en matematisk kalkyl. 

 

1.2 Syfte 

I denna rapport ska en prediktiv modell framställas där syftet är att kunna förutsäga slutpriset 

för en villa och undersöka vilka variabler som påverkar det. 

Med hjälp av tidigare villaköp ska statistiska analyser genomföras där villors uppbyggnad 

samt försäljningspris skall bygga upp den multipla regressionsmodellen. Uppgifter som 

används kommer från Nai Svefa där villorna som har analyserats är byggda under 1950 till 

2013.   
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2. Generellt om regressionsanalys  

 

2.1 Terminologi  

En multipel regressionsmodell är en modell på formen: 

                                        

det är en modell som består av flera oberoende variabler
1
. 

 En oberoende variabel, även kallad förklarande variabel eller kovariat, betecknas 

vanligtvis med X eller              , där K är antalet oberoende variabler.  

 En beroende variabel, även kallad för responsvariabel, utgörs av  , ekvation      . 

Där den beroende variabeln är beroende av de förklarande variablerna. 

 Intercept ger skärningen med y-axeln och betecknas här som   . 

 Slumpterm, även kallad felterm eller residual, betecknas med   . 

 Beta är regressionskoefficienterna som multipliceras med respektive oberoende 

variabel. 

 Dummy-variabel är en kvalitativ oberoende variabel som endast antar två värden, 

värdena 1 och 0.  

 

2.2 Linjär regressionsmodell på matrisform 

Den multipla regressionsmodellen kan uttryckas i matrisform
2
: 

                     

Där     

  

  

 
  

     ,           

                                                           
1
 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 9 och s. 137.  

2
 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 144 
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       , 

         

  

  

 
  

       och     

     

  

  

 
  

      . 

2.3 Antaganden  

Den multipla regressionsmodellen består av fem antaganden
3
: 

1. Den beroende variabeln kan skrivas som en linjär funktion av K-1 stycken förklarande 

variabler              , ett intercept    och en slumpterm   . Detta skrivs 

 

                                           

 

 

2. Det förväntade värdet av slumptermen    är lika med 0. Detta skrivs 

 

                 

 

3. Slumptermen    är homoskedastisk;    har samma varians för alla i. Detta skrivs 

 

                    

 

4. Slumptermen    har en normalfördelning. Detta skrivs 

 

                    

 

5. Det får ej förekomma perfekt multikolinjäritet. 
                                                           
3
 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 139 
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2.4 Ordinary least squares, OLS 

OLS används för att skatta de okända parametrarna            med hänsyn till den 

information som har insamlats. Det estimerade värdet kallas    och erhålls genom att lösa 

normalekvationerna: 

                  

Från normalekvationerna följer det att OLS estimatet av   är
4
: 

                       

För att kunna skatta dessa parametrar väljs estimatorerna    och    på ett sådant sätt att de 

kvadrerade avstånden från den anpassade räta linjen och de observerade talparen    och    

minimeras, se figur 2.1 nedan: 

              .       

 

 

Figur 2.1. Anpassad regressionslinje
5
.  

Differensen mellan det observerade värdet   , den beroende variabeln, och det förutsagda 

värdet     kallas för residual    . Ju mindre residualerna är, desto mer information ger den 

anpassade linjen om variationen i datasetet.  

                                                           
4
 Harald Lang, Topics on Applied Mathematical Statistics,  s. 20 

5
 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 75 
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Residualerna kvadreras innan summering för att negativa och positiva residualer inte ska ta ut 

varandra. Denna metod minimerar summan av det kvadrerade vertikala avstånden mellan de 

observerade svaren i datasetet och de förutspådda svaren av den linjära approximationen
6
.  

 

2.5 Gauss - Markov – teoremet 

Detta teorem är viktigt eftersom det visar att OLS - estimatorerna    och   , under 

regressionsmodellens antagande, har minst varians av alla estimatorer. Det innebär att 

estimatorerna med störst sannolikhet ger skattningar nära de sanna regressionsparametrarna. 

Det här gör OLS-estimatorn till en optimal estimator om regressionsmodellens antaganden är 

uppfyllda
7
.   

 

2.6 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är när slumptermen    inte har konstant varians för alla observationer. När 

detta uppstår är inte det 3:e antagandet ovan uppfyllt och måste därför åtgärdas. 

 

Figur 2.2. Grafisk undersökning av residualerna
8
 

Problem som uppstår vid användning av OLS är att heteroskedasticiteten påverkar 

slumptermen till observationerna, variansen har då ett bias. Bias av en estimator är skillnaden 

mellan det förväntade värdet och det verkliga värdet på den parameter som uppskattas. 

                                                           
6
 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 74 

7
 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 96 

8
 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 180 
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Estimatorn av en parameter är en regel som säger hur ett stickprov kan användas för att 

uppskatta parameterns värde, där ett specifikt estimerat värde kallas för estimat
9
. 

 

Heteroskedasticitet kan antingen upptäckas visuellt genom granskning av grafen där 

residualerna har plottats mot de förklarande variablerna, som i figuren ovan, eller med hjälp 

av olika testmetoder. Den testmetod som kommer användas i detta arbete är Breusch-Pagan 

test. 

För att rätta till detta kan robust regression användas och även logaritmering av de beroende 

variablerna. 

 

2.7 Breusch-Pagan test 

Detta test är relevant till ett brett antal hypoteser och idén bakom är grundad i att titta på de 

kvadrerade residualerna som uppskattningar av variansen i respektive observations 

slumpterm. Genom regression av dessa kvadrerade residualer kan heteroskedasticitet 

upptäckas, detta genom att testa lutningarna av de variabler som lutar mot noll.
10

  

 

2.8 Robust regression 

Om heteroskedasticitet råder, eller vid misstanke av det, kan robust regression användas och 

vid tillämpning av denna metod behöver inte heteroskedasticitetens form vara känd. Vid 

användning av OLS antas det att residualerna är oberoende och normalfördelade, men då 

heteroskedasticiteten gör att slumptermerna får en bias kan detta problem lösas med robust 

regression. Modellen estimeras med OLS men för att estimera slumptermerna används robust 

regression
11

.   

 

 

 

                                                           
9
Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 12 och s. 84 

10
 Peter Kennedy, A Guide to Econometrics, s. 116 

11
 Peter Kennedy, A Guide to Econometrics, s. 345 
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2.9 Förklaringsgrad, R2 

Ett av målen med den linjära regressionsmodellen är att försöka förklara en så stor del som 

möjligt av variationen i den beroende variabeln   . Förklaringsgraden,   , är ett mått som 

anger hur stor variationen är i   . Intervallet för förklaringsgraden är       , där ju högre 

värde kan förklara variationen i    bättre. 

 

2.10 Normalfördelning 

Denna sannolikhetsfördelning säger att variabeln X är fördelad normal med förväntat värde   

och varians    som betecknas: 

                   

Till följd av symmetri är medelvärdet av fördelningen lika med dess median och   är den 

punkt där fördelningen är som toppigast. Variansen    är standardavvikelsen för fördelningen 

och arean under grafen är alltid lika med 1
12

. 

 

2.11 Multikolinjäritet 

När en modell skattas med fler än en förklarande variabel finns risken att dessa beror av 

varandra på ett systematiskt sätt; att en förklarande variabel kan vara en linjärkombination av 

de andra. Dessa variabler sägs då vara kolinjära och problemet som uppstår benämns 

multikolinjäritet. Antag att följande multipla modell ska granskas: 

                                

där     och     antas varas kolinjära. Detta gör att variationen i   inte längre kan bestämmas 

om de kommer från en förändring i     eller en förändring i    . I detta fall bildar 

observationerna en rät linje och den ena kan bestämmas helt genom den andra
13

. Ett sätt att 

upptäcka multikolinjäritet är via variance inflation factor, VIF. Vanligt sätt att angripa detta 

problem är att utesluta någon eller flera variabler som tros vara kolinjära.  

 

                                                           
12

 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 51 
13

 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 159 
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2.12 Variance inflation factor, VIF 

Vid VIF skattas en hjälpregression med en av de förklarande variablerna som beroende 

variabel. Om    är förklaringsgraden för denna regression kan därefter VIF beräknas på 

följande sätt:  

     
 

              

Om VIF antar ett värde på 10 eller högre innebär det att multikolinjäritet råder och om VIF 

antar värdet 1 innebär det att   =0,     och     har inget samband och är alltså inte 

kolinjära.
14

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Joakim Westerlund, Introduktion till ekonometri, s. 160 
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3. Metod och material 

 

3.1 Data 

De urval av data som har analyserats är insamlat från Nai Svefa
15

 och är begränsade efter en 

del bestämmelser. Val som har gjorts är att villorna ska vara normala i fångestyp, det vill 

säga, villor baserade på standardpoäng mellan 21-41. De ska även endast bestå av en 

fastighet, detta för att erhålla samma standard. Från dessa bestämmelser och krav har 200 

observationer erhållits som sedan kontrollerades efter orimliga värden. Vid första 

granskringen av observationerna valdes fyra av dessa bort då K/T-tal saknades, vilket gav 196 

villor till undersökningen. K/T-talet (köpesumma dividerat med taxeringsvärdet) är avgörande 

för att kunna ta fram taxeringsvärdet för varje enskild villa.  

 

3.2 Avgränsningar 

Undersökningen berör endast villor i Botkyrka kommun, Stockholm, som har sålts under 

början av 2005 till början av 2013. Alla fastigheter är byggda inom tidsspannet 1950-2013, 

har taxeringsperioden 2012 och överlåtelseformen är lagfart. 

De variabler som har undersökts för påverkan av köpesumman är:   

Standardpoäng 

Standarden bestäms med hänsyn till villans byggnadsmaterial och utrustning, där antalet 

standardpoäng fastställs genom summering av fem huvudområden. Huvudområdena är 

exteriör, energihushållning, kök, hygien och övrig inomhusmiljö. Standardpoängen kan röra 

sig i intervallet 0-61 poäng
16

, dock går denna undersöknings poäng endast mellan 21-41. 

Standardpoängen avgör hur bra skick huset är i och därför tyder högre poäng på bättre skick. 

Byggnadsår 

Byggnadsåret talar om vilket år fastigheten är byggd och som tidigare nämnt är de byggda 

under åren 1950-2013.  

                                                           
15 http://www.naisvefa.se 

16
 http://tinyurl.com/standardpoang-smahus-pdf  

http://www.naisvefa.se/
http://tinyurl.com/standardpoang-smahus-pdf
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Värdeår 

Värdeår är för villor som redan existerar men som har renoverats grundligt och kan 

kategoriseras som nybyggda, från och med det år de renoverats. 

Värdeyta 

Värdeytan utgörs av summan av småhusets boarea och ett tillägg motsvarande 20 procent av 

sådan biarea som kan nås inifrån småhuset genom dörr eller liknande. Tillägget för biarean får 

uppgå till högst 20 kvm, där kvm står för kvadratmeter
17

.  

Boarea 

Majoriteten av en fastighets area ses som boarea och anses som bruksarea, alltså den bebodda 

delen av huset. 

Biarea 

Biarea är de areor av villan som inte går att utnyttja lika bra. Dessa areor är till exempel 

garage, pannrum eller soprum som kan nås inifrån. Andra exempel är areor med sneddtak där 

takhöjden är under 1,9 meter eller inglasade verandor som endast kan användas under vissa 

delar av året
18

.  

Total area 

De villor som har valts består endast av en fastighet och är friliggande. Total area är summan 

av fastighetens area där bo-, bi- och tomtarea ingår.   

Taxeringsvärde 

Taxeringsvärdet uppskattas till 75 % av marknadsvärdet och därefter blir 0.75 % av 

taxeringsvärdet den årliga avgiften (fastighetsskatten) för en fastighet, dock är det maximala 

beloppet 6 512 kronor
19

. Om dessa procentsatser granskas går det och se att villor, vars pris 

överstiger en miljon får betala det maximala beloppet. En lätt beräkning, där T står för den 

maximala avgiften och M står för marknadsvärdet, ges här: 

                    
 

           
 

    

           
                             

 

                                                           
17 http://tinyurl.com/standardpoang-smahus-pdf  
18 http://tinyurl.com/biarea-smahus-pdf  
19http://tinyurl.com/taxeringsvarde-smahus  

http://tinyurl.com/standardpoang-smahus-pdf
http://tinyurl.com/biarea-smahus-pdf
http://tinyurl.com/taxeringsvarde-smahus


11 
 

3.3 Datorprogram 

För att hitta den slutgiltiga modellen används Minitab 16 och med hjälp av programmet 

plottas även olika diagram.   

Vid korrigering av heteroskedasticitet för modellen används R och RStudio, detta med hjälp 

av robust regressions kommando.  

För att strukturera den importerade tabellerade data används Microsoft Excel. 

 

3.4 Multipel regression 

Den multipla regressionsanalysen analyserar variationen i den beroende variabeln, 

köpesumman, genom flera undersökta förklarande variabler. Vid uppbyggnad av 

regressionsmodellen har all data av variabler som kan tänkas påverka inkluderats. Första 

modellen ska innehålla så många förklarande variabler som möjligt för att sedan minskas. 

Detta gör att den bästa modellen kan hittas som kombination eller delmängd av dessa.  

Den beroende variabeln har transformerats via logaritmer (naturliga logaritmen). Detta för att 

lätt kunna jämföra procentsatser men även för att få ner variansen.  

De sju förklarande variablerna och deras enheter som ingår i första regressionsmodellen är: 

 Standardpoäng:   [ - ] 

 Totalarea:   [m
2
] 

 Boarea:   [m
2
] 

 Biarea:   [m
2
] 

 Värdeyta:  [m
2
] 

 Taxeringsvärde:  [kr] 

 Byggnadsår:   [år] 

 Värdeår:  [år] 

De förklarande variablerna kan antingen vara kvalitativa eller kvantitativa. Kvantitativa 

variabler antar numeriska värden och kvalitativa variabler kan endast anta två olika numeriska 

värden. Vid beräkning av kvalitativa variabler används dummy-variabler, där 1 står för ”Ja” 

och 0 står för ”Nej”. 
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I denna undersökning har endast standardpoäng med intervallet 21-41 poäng valts som 

kvalitativ variabel och delats upp i fyra grupper, där de tre första grupperna täcker fem poäng 

var och fjärde gruppen innefattar sex poäng. Standardpoäng med intervall 21-25 poäng 

kommer övergå till att bli en referenskategori för de andra grupperna. Detta för att perfekt 

linjäritet inte ska råda mellan dem. De tre resterande grupperna kommer framöver ses som 

förklarande variabler med beteckning: 

 Standardpoäng: 26-30 

 Standardpoäng: 31-35 

 Standardpoäng: 36-41 

 

3.5 Beslutsregler  

I detta arbeta har signifikansnivån valts till 5 %, det vill säga       , vilket innebär att det 

är 5 % risk att ha fel när en förklarande variabel anses som signifikant.  
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4. Analys och resultat 

 

4.1 Analys av variabler  

4.1.1 Beroende variabel 

Variabeln pris är den beroende variabeln som visar det sanna försäljningspriset för denna 

undersöknings villor. Från insamlad data av 196 villor såldes den billigaste villan för  

1,51 Mkr medan den dyraste villan såldes för 4,57 Mkr och i genomsnitt blir 

försäljningspriset 3,35 Mkr. Dessa villor har sålts med rimliga värden, det vill säga att ingen 

har sålts med extremvärden. 

 

4.1.2 Förklarande variabler 

Analys av de förklarande variabler som återstår i den slutgiltiga regressionsmodellen
20

. 

 

Den förklarande variabeln standardpoäng:26-30 omfattar 45 % av villorna och 44 % av 

villorna har standarpoäng:31-35. De undersökta villorna med högst standardpoäng, 

poängintervall 36-41, är endast 5 %. 

Det råder stora variationer mellan villorna där villan med störst totalarea sträcker sig över 

3720 kvm och den med minst över 311kvm. 

Variabeln boarea har sitt största värde på 250 kvm och det minsta på endast 38 kvm. I 

genomsnitt ligger borarean på 134 kvm.  

Biarean varierar för villorna, där 73 av dem inte har någon biarea och den största biarean 

uppgår till 176 kvm. 

Variabeln värdeår sträcker sig över åren 1950-2013. Jämför man observationerna för 

byggnadsår och värdeår ser man att endast 24 fastigheter har renoverats grundligt. 21 % av 

villorna har värdeår från 1950-1969, 55 % har värdeår från 1970 till 1999 och 24 % är byggda 

under 2000-talet. De villor som inte har ett värdeår benämns som byggnadsår.  

                                                           
20

 Se Bilaga 1 
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Bland observationerna är det lägsta taxeringsvärdet 1,66 Mkr och det högsta 6,05 Mkr. I 

genomsnitt är taxeringsvärdet 2,52 Mkr vilket innebär att det inte är lika många höga 

taxeringsvärden som låga.  

 

4.2 Analys av regression 

För att finna den slutgiltiga regressionsmodellen har kommandot ”Best subsets regression”
21

 

använts i Minitab 16. Detta gav 19 olika modeller, varav två av dessa hade högst 

förklaringsgrad på 76,2 %. Detta indikerar att 76,2 % av variationen i variabeln pris kan 

förklaras med hjälp av regressionen. I den ena modellen skulle inte boarea och byggnadsår 

ingå, medan den andra inte skulle innehålla värdeyta och byggnadsår. Modellen där värdeyta 

och byggnadsår exkluderats valdes, detta för att boarea anses vara viktig att ha med i den 

slutgiltiga regressionsmodellen. 

Vidare analyserades resultaten som regressionen av denna modell gav. Alla förklarande 

variabler har ett VIF-värde under 10 som alltså tyder på att det inte råder multikolinjäritet och 

med detta är antagande 5 uppfyllt.   

Enligt p-värdena är alla regressionskoefficienter signifikanta förutom standardpoäng:26-30 

då dess p-värde överstiger signifikansnivån. Resterande regressionskoefficienter har god 

signifikans, lågt p-värde. Alla förklarande variabler kvarstår i modellen då standardpoäng:26-

30 inte plockas bort.  

Alla regressionskoefficienterna förutom taxeringsvärdet hade positiva värden. I försök att 

korrigera taxeringsvärdets negativa tecken undersöktes linjediagrammet nedan. 

 

                                                           
21

 Se Bilaga 2 
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Figur 4.1. Linjediagram av försäljningspris och taxeringsvärde i SEK. 

I figur 4.1 har observationerna 195 och 196 ett långt avstånd till dem andra. Dessa två villor 

har höga taxeringsvärden och lågt försäljningspris som tvingar den räta linjen att rätta sig efter 

dem. Därför utesluts dessa villor ur regressionsanalysen och det nya linjediagrammet har nu 

utseendet enligt figur 4.2. 
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Figur 4.2 Linjediagram av försäljningspris och taxeringsvärde, i SEK, efter reducering. 

 

Den räta linjen i figur 4.2 har erhållit en bättre lutning efter reduceringen, dock är 

regressionskoefficienten för taxeringsvärdet fortfarande negativt, troligtvis är den ickelinjär 

och har ett exponentiellt utseende.  

Resultat för beta-värden från den logaritmerade modellen ses i tabell 4.1 på nästa sida. 

Modellen har värdena          , när reducering av observationer har skett, och ett 

standardfel på 0,0652. 
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Variabel BETA (SE)BETA 

Intercept 7,1817 0,7819 

Totalarea 0,00003802 0,00001442 

Boarea 0,0021262 0,0002063 

Biarea 0,0006203 0,0001262 

Standardpoäng: 26-30 0,05483 0,03311 

Standardpoäng: 31-35 0,08699 0,03241 

Standardpoäng: 36-41 0,10273 0,03813 

Värdeår 0,0039583 0,0004017 

Taxeringsvärde – 0,00000017 0,00000003238 

 

Tabell 4.1. Betavärden och deras standardfel (engelska: standardized error, notation SE) för 

den logaritmerade modellen. 

För att kunna granska dessa betor har ett predikterat pris tagits fram för att undersöka hur 

mycket en ökning i respektive skattat beta,    , ger i kronor. Den predikterade villans 

grundvärde ligger på 3,3 Mkr. 

Vid en ökning av 100 000 kr av taxeringsvärdet kommer försäljningspriset påverkas negativt 

med en förändring på 1,69 %, vilket är en minskning med 57 450 kr på slutpriset.  

Om variabeln totalarea ökar med 100 kvm förändras priset med en ökning på 

 0,38 %, vilket innebär en höjning med 12 620 kr på slutpriset. 

Boarean ökar en villas värde med 2,15 % vid en ökning av 10 kvm. Detta betyder att en 

ökning av 10 kvm ökar priset med 71 200 kr och en extra kvm ger en ökning med 7052 kr.  

Ökar biarean med 10 kvm ger det en ökning av priset med en procentuell förändring på 0,622 

%. En tillväxt av 10 kvm ger en höjning med 20 600 kr och en extra kvm ökar priset med 

2050 kr.  

Om en villa har ett standardpoäng i intervallet 26-30 ökar det priset med 5,64 % i jämförelse 

med om det skulle vara ett standardpoäng i intervallet 21-25, referenskategorin. Denna 

procentsats ger en höjning av priset med 186 740 kr. 
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Villor med standardpoäng:31-35 ger en ökning av priset med 9,09 % i jämförelse med 

referenskategorin. En villa med standardpoäng:31-35 ger en höjning av priset med  

301 100 kr. 

Standardpoäng:36-41 har en ökning med 10,8 % relativt referenskategorin, vilket ger en 

ökning av villans pris med 358 500 kr.  

Variabeln värdeår ökar priset linjärt med 0,397 % per år, vilket är en ökning med 13 140 kr. 

Det innebär att en villa som har värdeår 1981 har ett tillskott i priset med 133 800 kr i 

jämförelse med en villa som har värdeår 1971, alltså 10 års skillnad som är en förändring med 

4 %. 

 

4.3 Ytterligare resultat 

 

 

Figur 4.3 Sannolikhetsdiagram. 
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Figur 4.4 Linjediagram av observations ordningar och standardiserade residualer. 

 

Figur 4.5 Punktdiagram av försäljningspriset och differensen, i SEK. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Förklarande variabler 

De variabler som har uteslutits från den slutgiltiga modellen anses som överflödig 

information. Byggnadsår är inte lika relevant som värdeår, då värdeår talar om ett senare år 

där villan är så grundligt renoverad att det anses som nybyggt, vilket gör det året mer aktuellt. 

Sedan uteslöts även värdeyta då det är nästintill samma information i den variabeln som 

boarea och biarea redan informerar om.  

Bland dem signifikanta variablerna har standardpoängen stor betydelse för slutpriset, där ju 

högre standardpoäng indikerar på bättre skick och ökar därmed villans värde. Jag kan nog 

tänka mig att många som planerar att köpa en villa lägger stor tyngd på att ha bra standard vid 

köpet. Detta för att många troligtvis inte vill spendera så mycket pengar utöver villaköpet på 

att renovera och förbättra. Sedan finns det de som vill köpa villor som renoveringsprojekt, 

men detta kanske inte många är villiga att göra när handpenningen nu ligger på 15 % av 

fastigheten
22

 och att rotavdraget endast gäller för arbetskostnad för renovering inne i villan.  

Värdeåret har stor påverkan på slutpriset där ju nyare villan är, desto mer värde har villan. 

Utifrån egna erfarenheter av att bo i en villa som är byggt 1975 vet jag att villans värde inte 

kan stiga hur mycket som helst, även om man renoverar och bygger om, på grund av dess 

ålder. Dessa synpunkter refereras dock endast till villor i Botkyrka kommun.  

I början av detta arbete var den första tanken att boaren skulle ha störst prispåverkan då det är 

en viktig variabel där villaägaren kan befinna sig dagligen. Men efter att ha sett regressionens 

resultat låter det rimligt att värdeåret och standardpoängen väger in mer. Detta då ett äldre hus 

kommer behövas renoveras för att fräschas upp eller för att förbättra de bebodda delarna och 

andra delar av villan. Det vill säga villans skick har störst inverkan på slutpriset eftersom en 

villa med sämre standard och skick inte ökar boareans värde.  

Biarean har mindre påverkan än boarean och sedan kommer totalarean. Totalarean som 

inkluderar både bi- och boarea kanske ger ett förhöjt slutpris för dessa variabler, men då det 
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inte är någon extrem höjning av slupriset kan jag tänka mig att det endast är tomtarean som 

tagits till hänsyn i variabeln totalarea.   

Taxeringsvärdet påverkar enligt denna regression minst och på ett negativt sätt. Detta är inte 

det förväntade tecknet då försäljningspriset ska vara 4/3 av taxeringsvärdet. Vid korrigering 

undersökte jag om felet låg i avvikande villor där försäljningspriset inte stämde överens med 

taxeringsvärdet. Reducering av 12 observationer gjordes men då detta inte förändrade beta-

skattningen behöll jag resultaten från när beta= - 0,000 000 17. Jag tror fortfarande att felet 

ligger i avvikande villor där taxeringsvärden varit felaktigt satta men att jag kanske inte har 

hittat de som påverkar skattningen mest. Taxeringsvärdet är väldigt signifikant i modellen 

även fast den har en minimal påverkan. En fundering var att reducera modellen genom att ta 

bort taxeringsvärdet som en förklarande variabel. Jag talade även med Amanda Hermander 

från SkandiaMäklarna som berättade att de inte tar hänsyn till taxeringsvärdet vid värdering 

av en villa. Men då modellens förklaringsgrad sjönk till 52,5 % vid reducering av 

taxeringsvärdet avstod jag från detta val.  

 

5.2 Plottar  

Figur 4.3 visar att residualerna är normalfördelade under 95 % signifikansnivå. Detta ser man 

då residualerna i mitten sektionen följer den anpassade linjen. Sedan finns det de residualer 

som avviker vid ändarna men då modellen är normalfördelad under 95 % signifikansnivå är 

antagande 4 uppfyllt för regressionen.  

I figur 4.4 kan vi se att observationerna är slumpvist utsprida längst noll och indikerar att de 

standardiserade residualerna har ett medelvärde kring noll.   

Figur 4.5 visar hur bra regressionsmodellen är genom att plotta varje observations 

försäljningspris mot differensen, där differensen är skillnaden mellan det predikterade 

slutpriset och det observerade försäljningspriset. I punktdiagrammet kan man se att 

differensen för de flesta ligger kring noll och sedan finns det enstaka punkter som har större 

differens. Den största skillnaden ligger på 893 000 kr där det råder endast en villa. De villor 

som har en negativ eller positiv skillnad kan även bero på icke-matematiska faktorer som inte 

har tagits med i detta arbete, sådana faktorer kan vara vilken belägenhet villan har till skola, 

affärer eller strand. Andra faktorer kan vara hur öppen tomten är, hur mycket insyn grannar 

har och hur mycket övrig trafik, förutom de boende, som åker förbi villan. Dessa aspekter kan 
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påverka familjers val då de till exempel kan ha små barn och vill ha sin privata avskildhet. I 

stora drag ger regressionsmodellen ett bra pris som inte skiljer sig i stora skalor med det 

observerade försäljningspriset.   

 

5.3 Slutpriset 

Trots att taxeringsvärdet minskar slutpriset ger den slutgiltiga modellen goda resultat med viss 

differens. Tester på villor från hemnet.se
23

 har utförst för att bedömma om modellen stämmer 

överens med villor utanför mitt observationsområde. Dessa tester har givit goda resultat och 

ett litet fel med negativ differens.  

Tack vare denna modell och dess signifikanta variablerna kan man nu besluta om en villa med 

normal standard har ett rimligt slutpris. Som enskild person kan detta underlätta då man har 

en större förståelse för vad man betalar för och avgöra om villan är värd den summan.  

 

5.4 Vidare undersökning 

Intressanta vidare studier skulle vara att granska flera villor genom att dela på Botkyrka 

kommun i olika områden och använda områdes-dummys samt möjligtvis jämföra Botkyrkas 

villor med villor i andra kommuner, för att undersöka om villans position påverkar slutpriset. 

Det skulle även vara relevant att inkludera flera aspekter som påverkar villors slutpriser 

utöver dessa matematiska beskrivningar. Detta skulle kunna göras t ex via granskningar av 

villors olika budgivningar och vartefter beskriva budgivningen som en varierande variabel. 

Alla dessa tankar skulle kunna finslipa den slutgiltiga modellen till en lite mer relevant 

matematisk modell.  
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6. Slutgiltig modell  

 

För att denna modell ska kunna användas på ett optimalt sätt måste de villor som ska 

predikteras vara friliggande, ha standardpoäng mellan 21-41 och befinna sig i Botkyrka. Om 

modellen används för villor med högre standardpoäng eller värden utanför de intervall som 

har använts kan modellen ge irrelevanta slutpriser.    

Betavärdena som ska användas i den slutgiltigamodellen kommer från tabell 4.1 och måste 

därför transformeras tillbaka till den ursprungliga formen, detta sker genom exponentiering. 

Slutpris,  , anges i SEK enligt: 

 

                                                                     

                                                         

                          

 

där [standardpoäng 2] i ekvationen står för variabeln standardpoäng:26-30,  

[standardpoäng 3] står för standardpoäng:31-35 och [standardpoäng 4] står för 

standardpoäng:36-41. 
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8. Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Tabell 8.1. Analys av kvantitativa variabler. 

 

 

Analys Summa av antal 

Standardpoäng: 26-30 86 

Standardpoäng: 31-35 87 

Standardpoäng: 36-41 10 

 

Tabell 8.2. Analys av kvalitativa variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

Analys  Min Medel Max 

Försäljningspris 2409113 3363245 4565832 

Totalarea 3720 1194 311 

Boarea 250 134 38 

Biarea 176 39 0 

Taxeringsvärde 1658271 2489627 3747424 

värdeår 1951 1984 2010 
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9. Bilaga 2 

 

Val av modell med hj lp av ”Best subsets regression” där modellen med grön markering blev 

vald.   

 

Figur 9.1 Resultatet från ”Best subsets regression” 
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Figur 9.2 Regressionsanalys med 194 observationer med resulterande tabell. 
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Figur 9.3 Breusch-Pagan test samt robust regression utförd i programmet R. 

 


