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Sammanfattning—Vi undersöker vilka faktorer som
påverkar priset på vin. Bland dessa finns alkoholhalt,
ålder, förpackning och förslutning. Undersökningen
delas upp i två delar. I den ena modellen undersöks
vilket land vinet kommer ifrån och i den andra
modellen undersöks hur de druvor som vinet in-
nehåller påverkar priset. För att ta fram de två
modellerna används data från Systembolaget AB:s
sortiment. När datan har behandlats genomförs linjär
regressionsanalys. Resultatet av de två regressionerna
diskuteras sedan för att undersöka tillförlitligheten
hos modellerna. Denna diskussion bygger på de anta-
ganden som krävs för den linjära regressionen samt
ekonomisk teori. Det visas att modellen med länder
är bättre än modellen med druvor, samt att faktorer
som alkoholhalt, ålder, förpackning och kork är kor-
relerade med priset. Slutligen diskuteras orsakerna
till dessa samband.

Abstract—We investigate which factors affect the
price of wine. Among these are amount of alcohol, age,
packaging and sealing. The investigation is divided
into two parts. The country in which the wine is
produced is examined in one model and the second
model examines the effect grapes contained in the
wine has on the price. In order to produce the two
models data from Systembolaget AB’s assortment
is used. When the data has been treated, a linear
regression analysis is conducted. The results of the
two regressions are then discussed in order to examine
the reliability of the models. This discussion is based
on the assumptions made when conducting a linear
regression, and economic theory. It appears that the
model with countries is better than the model with
grapes, and that factors such as alcohol content,
age, packaging and sealing are correlated with price.
Finally the causes of these correlations are discussed.
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I. INLEDNING

Priset på vin beror på många faktorer. I detta
projekt undersöker vi om det är vinet i sig som
bestämmer priset, eller om det är andra omkringlig-
gande faktorer såsom flaskan eller ursprungslandet
som bestämmer. Främst intresserar vi oss av van-
ligare viner och kommer därför inte att undersöka
utmärkande dyra, gamla, eller i annan mån unika
viner.

Vin

Vin består av vindruvor som fermenterat i några
dagar. Denna jäsning orsakas av jästorganismer som
antingen tillsätts utifrån eller förekommer naturligt
på druvorna. I rött vin låter man vindruvans skal
vara med i fermenteringen, så kallad maceration.



Färgämnen som finns i skalet blandar sig då med
druvsaften och ger upphov till den röda färgen. I
vitt vin sker jäsningen utan skal och druvsaften
har kvar sin bleka färg. Efter jäsningen kan man
antingen lagra vinet eller konsumera det direkt.
Beroende på hur man lagrar vinet påverkas smaken,
t.ex. olika ekfat ger olika smak. Själva processen
är alltså liknande för samtliga viner, skillnader i
processkostnad uppstår främst i lagringen. Stora
vinproducenter är Frankrikrike, Italien, Spanien,
USA och Australien [8].

Druvor

Det finns flera olika typer av druvor. Dessa har
olika smaker, färgnyanser, avkastning av druvor per
area etc. Egenskaperna hos druvan påverkas också
av var den odlas, d.v.s. jordmån och klimat, samt
hur mogen druvan är när den skördas. I den här
rapporten kommer vi att titta på vanligaste druvorna
i Systembolagets sortiment [3]. Druvornas kostnad
beror på faktorer som druvornas preferenser för
var de växer, hur mycket druvmassa som erhålls
per kvadratmeter, samt hur mycket av druvan som
faktiskt produceras i världen.

Systembolaget AB

I Sverige säljs vin genom Systembolaget som har
monopol på försäljningen. Systembolaget har inget
vinstintresse [1] och priser borde därför sättas i nära
relation till tillgång och efterfrågan. Systembolaget
bestämmer genom sitt monopol vilka viner som
finns tillgängliga, deras sortiment är dock utförligt
med nästan 10 000 olika vinartiklar [3].

II. TEORI

I denna del ges en introduktion till den termino-
logi, matematik och de metoder som används vid
regressionanalys [10] [9].

A. Terminologi

Följande begrepp är de som är mest centrala för
regressionsanalys och denna rapport.

Beroende och oberoende variabler: I en linjär
regressionsmodell relaterar vi variabler med varand-
ra, den variabel som beror på de andra kallas
beroende och de övriga oberoende. Oftast betecknas
den beroende variabeln Y, Yi eller yi. De oberoende
variablerna, även kallade kovariat, brukar betecknas
X, Xi eller xi.

Dummy: Ofta händer det att en variabel enbart
kan anta två värden, exempelvis av eller på, eller
blå eller inte blå. Man skapar då en variabel Dblue

där Dblue = 1 om det vi undersöker är blått och
Dblue = 0 när det vi undersöker inte är blått. En
sådan variabel kallas för en Dummy-variabel.

Koefficient: Koefficienterna i regressionen, van-
ligen betecknade β eller βi är de faktorer man
estimerar i anpassningen av data till modellen.
Deras innebörd är att om den tillhörande oberoende
variabeln ökas med en enhet kommer den beroende
variabeln att, i medeltal, öka med koefficientens
värde.

Felterm: Den sista delen av regressionsmodellen
är feltermen, det är den term som innehåller skill-
naden mellan modellens beräknade värde,

∑
i βixi

och det uppmätta värdet yi. Den betecknas vanligt-
vis ei.

Signifikans: Signifikans är ett mått på hur re-
levant eller säker en variabel är. Hög signifikans
betyder att variabeln är mycket relevant för mo-
dellen och motsvarande betyder låg signifikans att
variabeln är irrelevant. Vanligtvis innebär irrelevant
att en koefficient kan anses vara nollvärd och där-
med ej påverka den beroende variabeln. Man bör
då undersöka huruvida variabeln skall vara en del
av modellen över huvud taget. Vanligtvis används
en signifikansnivå på 0.05, men andra nivåer kan
förekomma.

BLUE: BLUE är en förkortning för B̈est Linear
Unbiased Estimatoröch innebär att skattningsmeto-
den är den linjära skattning som har lägst varians
och samtidigt är utan bias. Exempelvis är OLS en
metod som är BLUE.

Bias: Om väntevärdet E(β̂) av en skattning inte
är detsamma som den underliggande populationens
parametervärde så sägs skattningen uppvisa bias.
R2 och Radj2: I OLS är R2 andelen varians som

är förklarad. Med förklarad avses att originaldatan



har en viss kvadratsumma SStot =
∑

i(yi − (̂y))2

som jämförs med kvadratsumman för modellens
motsvarande punkter SSreg =

∑
i(fi − (̂y))2

samt kvadratsumman för residualerna SSres =∑
i(yi− fi)2. Eftersom för OLS gäller att SStot =

SSreg+SSres så växer SSreg om modellen passar
datan bättre och mer av variansen sägs då ha blivit
förklarad. En hög R2 betyder alltså att modellen
passar datapunkterna väl, men inte nödvändigtvis
att modellen är bra på att beskriva fenomenet.

Cook’s distance: Cook’s distance är ett vanligt
sätt att uppskatta hur inflytelserik en datapunkt
är vid en regressionsanalys. I den här rapporten
används det framför allt för att se vilka datapunkter
som är värda att titta extra på och bedöma om
de är felaktiga på något sätt. Datapunkter med
stor residual kan komma att påverka regressionen
mycket och om punkterna är felaktiga/irrelevanta
kan de tas bort ur regressionen för att få en bättre
modell.

Cook’s distance för en datapunkt är Di =∑n
j−1(Ŷj− ˆY(j(i)))

2

P ·MSE , där Ŷ är det predikterade värdet

för en datapunkt och ˆY(j(i) är det predikterade
värdet för samma datapunkt från en regression där
datapunkt i har uteslutits. P är antalet parametrar
och MSE är Mean Square Error.

VIF: VIF eller Variance Inflation Factor är ett
mått på multikolinearitet. Måttet säger hur många
gånger större en koefficients varians är jämfört med
om motsvarande variabel inte hade varit korrelerad
med övriga variabler. En VIF på över 10 anses vara
problematisk.

Condition index: Condition index (eller condition
number) är ett mått på hur mycket koefficienterna
ändrar sig beroende på ändringar i mätdatan. Ett
condition index på över 30 anses problematiskt.

B. Regressionanalys
Här föklaras vad som menas med regressionsa-

nalys och hur man får en modell utifrån givna data
samt vilka antaganden som måste göras för att få
giltighet i modellen.

Linjär regressionsmodell: Den allmäna linjära
regressionmodellen är

yi =
∑
i

βixi + ei (1)

där yi är en observaton av den beroende variabeln,
xi är de motsvarande observationerna hos de obero-
ende variablerna och ei är feltermen för just denna
observation.

OLS: OLS är en förkortning för Ördinary
Least Squaresëller minstakvadrametoden. OLS
används för att uppskatta koefficienterna i en linjär
regression och är mycket populär då den är den
bästa i en viss mening, se BLUE.

OLS tar fram β-koeeficienterna genom att beräk-
na

β = (XTX)−1XT y

.
Sedan beräknas residualerna som e = y −Xβ̂.
Antaganden: Kennedy [9] listar fem antaganden

för den klassiska linjära regressionsmodellen:

Det första antagandet är att den beroende
variabeln kan skrivas som en linjär funktion
av de oberoende variablerna plus en felterm,
med konstanta koefficienter β, d.v.s. som i (1).
Har relevanta variabler utelämnats kommer de
inkluderade variablerna att uppvisa bias om
de inkluderade variablerna är korrelerade med
feltermen ei. Detta då de kommer reflektera
dels den egna variabelns påverkan, men också
de korrelerade variablernas påverkan, allt med
samma koefficient. Är de ej korrelerade med
feltermen så kommer bara konstanttermen att
uppvisa bias. Problemet kan avhjälpas genom
att inkludera de korrelerade termerna. Detta kan
dock ge upphov till ett annat problem, kallat
multikolinearitet, se antagande fem II-B. Har man
inkluderat irrelevanta variabler riskerar man en
större varians i feltermen. Man kan testa om man
utelämnat ickelinjära varianter av de oberoende
variablerna med Ramsey RESET test, samt testa
om de inkluderade variablerna är insignifikanta
med t eller F-test.

Det andra antagandet är att väntevärdet av
feltermen är noll. Om väntevärdet av feltermen inte
är noll men konstant så införs bias i konstanten.
Är väntevärdet nollskilt och variabelt så införs



bias i samtliga koefficienter p.s.s. som i antagande
ett, vilket inte bara ger felaktiga skattningar utan
också ger felaktiga hypotesprövningar eftersom
koefficienternas värden har betydelse för detta.
En lösning är att som i antagande 1 inkludera
utelämnade relevanta variabler, dessa kommer
annars modelleras i feltermen som får nollskilt
väntevärde. En annan lösning är att transformera
datan, detta om man har ställt upp en felaktig form
på ekvation (1). Exempelvis kanske man tittar
på y som pris på en vara, när det egentligen är
logaritmen av priset som är en linjär funktion av
de oberoende variablerna. Mer allmänt kan man
pröva en potenstransform, exempelvis Box-Cox
transformen [6]. Man kan upptäcka nollskilt
väntevärde genom att plotta residualerna mot de
predikterade värdena. Denna graf bör då indikera
om feltermen följer den givna fördelningen,
vanligtvis en normalfördelning. Om residualplotten
uppvisar ett icke slumpmässigt beteende är detta
en indikation på att antagande ett eller två (eller
båda) ej är uppfyllda.

Det tredje antagandet är att feltermen ska ha
konstant varians och residualerna ska ej korrelera
med varandra. Om feltermen inte har konstant
varians så säges den vara heteroskedastisk.
Heteroskedasticitet kan införa bias i variansen
hos koefficienterna (men inte i själva värdet på
koefficienterna) och därmed göra signifikanstest
opålitliga. Heteroskedasticitet kan avhjälpas genom
att undersöka logaritmerad data eller genom
att använda viktad OLS. För att undersöka om
heterskedasticitet föreligger kan man göra ett
White-test eller Breush-Pagan test. Man kan
även titta på residualplottar. Om residualerna är
korrelerade med varandra, d.v.s. om autokorrelation
föreligger, blir variationen i koefficienterna större.
För att undersöka om autokorrelation föreligger kan
man göra ett Durbin-Watson test. Upptäcker man
att man har autokorrelation i sin modell kan man
åtgärda detta antingen genom att lyckas eliminera
orsaken till autokorrelationen, som kan vara att
ett av de övriga antagandena inte är uppfylld,
eller använda EGLS (Estimated Generalized Least
Squares) istället för OLS.

Det fjärde antagandet är att mätningar av de
oberoende variablerna går att upprepa.

Det femte antagandet är att de beroende
variablerna antags vara okorrelerade gentemot
varandra. Är de korrelerade sägs de vara
multikolinjära. För att illustrera problematiken
betraktar vi perfekt multikolinearitet, som är
det värsta fallet, i vilket två av de oberoende
variablerna är perfekt korrelerade. Då gäller att
xi = αxj och som följd har vi i regressionen
att de korrelerade variablerna kan skrivas
βixi+βjxj = βiαxj+βjxj = (βiα+βj)xj = γxj .
I modellen finns det alltså egentligen bara en
variabel xj med tillhörande koefficent γ som
kan bestämmas med en oändlig uppsättning
olika βi och βj , vi kan alltså inte bestämma
koefficenterna för multikolinjära data. Detta kan
avhjälpas genom att ersätta korrelerade variabler
med instrumentvariabler, där instrumentvariabeln är
korrelerad med den variabel som den ersätter, men
ej med övriga variabler. Föreligger ett approximativt
linjärt samband mellan de oberoende variablerna
är OLS estimatorn dock fortfarande BLUE och ger
koefficientskattningar utan bias, dock blir variansen
för koefficienterna stor. Denna stora varians är en
indikation på att multikolinearitet föreligger, men
stor varians kan förekomma av andra anledningar.
Mer säkert kan man upptäcka multikolinearitet
genom att undersöka VIF och condition index som
ska vara låga.
Ett vanligt antagande, men ej nödvändigt,
är att feltermen är normalfördelad. Tanken
med detta är att feltermen ska modellera en
naturlig slumpmässighet och det antas att denna
är normalfördelad. Om residualerna inte är
normalfördelade antyder då detta att betydande
variabler ej är inkluderade i modellen. Detta
kan avhjälpas genom att inkludera de betydande
variablerna.

C. Felkällor

Flera felkällor har redan diskuterats i antagande-
na, heteroskedasticitet och multikolinearitet. Andra
beskrivs här nedanför.



Extremfall: Extremfall (eng. Outliers) kallas så-
dan data som är mycket atypisk. Exempel från det
här projektet är att det förekommit viner med liter-
pris på över 20 000kr och viner som i originaldatan
angivits vara från Jesus födelse. Extremfall kan
ibland vara legitima fall, men ibland handlar det
om irrelevant data, mätfel eller felaktigt inskriven
data. I det senare fallet är en lösning att exkludera
datan.

För att bedöma vilka data som var extremfall
beräknades Cook’s distance II-A] för alla datapunk-
ter. Cooks distance är ett mått på hur infytelserik
en specifik datapunkt är på en regressionmodell.
Dessa punkter påverkar modellen på ett sätt som
är för stort för att förklaras med den data som
är tillgänglig. De punkter med ett avstånd sådana
att Di > 4/n (n antalet datapunkter) togs bort
från regressionen. Detta efter rekommendation från
Bollen och Jackman [5].

Overfit: Om regressionsmodellen innehåller för
många variabler kan modellen börja försöka model-
lera den slumpmässiga feltermen. Detta kallas för
Overfitting eller att man har en modell med overfit.
Konsekvenserna blir att modellen blir sämre på
att förutsäga nya händelser, eftersom den felaktigt
anpassar sig till slumpmässiga fluktuationer som om
de vore faktiska parametrar.

III. METOD

A. Data och litteraturstudier

Litteratur: Information har inhämtats om viner
i allmänhet, så som produktionen av viner och upp-
växten av druvor. Fakta om viner har framför allt
hämtats från systembolaget sida om dryckeskun-
skap, närmare specifikt om vin [2]. För att kunna
göra en rimmlig bedömning om modellen krävdes
en viss kunskap om vin och hur det produceras,
vilka druvor som används och var de förekommer.
För statisk sakkunskap användes främst Kennedy
[9] och Lang [10].

Data: All den rådata som har inhämtats
kommer från Systembolaget AB’s sortiment [3],
som finns öppet för allmänheten i dess helhet. Från
denna data har sedan relevanta drycker sorterats ut.
Vin valdes ut för att det är av personligt intresse
för författarna och för att det är den dryckestypen

som är mest förekommande i Systembolagets
sortiment. Ett stort fokus har lagts vid druvor och
länder, då dessa parametrar har bedömts vara de
som utmärker de olika vinerna mest och som finns
tillgängligt i sortimentsfilen.

Utifrån datan skapades flera dummy-variabler,
en per druva och en per land som förekom i
Systembolagets sortiment. Då flertalet av både
druvor och länder enbart förekommer i enstaka
fall valdes dessa bort. Troligtvis finns det ett stort
bias i de länder som förekommer sparsamt, då
systembolaget inte har något intresse av att ta in
billiga och dåliga viner från länder som inte är
stora vinproducenter. De stora vinproducerande
länderna antogs ha ett utbud inom systembolagets
sortiment som kan representera landets vinutbud.
Även druvor behandlades på samma sätt och enbart
de druvor med tillräckligt stor sortimentsandel togs
med i modellen. Gränsen lades i båda fallen på
1%. [4]

För att göra en bättre analys konverterades priset
på alla viner till ett pris per liter utan alla påslag
som görs av systembolaget, så som moms eller
alkoholskatt och pålägg för olika specialfall, såsom
boxviner. Processen för detta syns tydligare i föl-
jande figur.

Eftersom priset på vin varierar kraftigare när det
rör sig om dyrare viner transformerades variabeln
för pris per liter till en en logaritmerad version av
samma variabel. Som visas i graferna nedan har den
logaritmerade variabeln residualer som är närma-
re en normalfördelning än originalvariabeln, vilket
är viktigt för antagande två, enligt Box och Cox
[6], eftersom normalfördelade residualer indikerar
att väntevärdet för feltermen är noll. Detta syns i
histogramen i figur 2 och 3.

B. Val av modell

Vi har valt att undersöka två huvudsakliga
faktorer, vinets innehåll och vinets ursprung.
Vinets innehåll innebär att vi kommer att
titta på druvsammansättningen, denna kallar
vi druvmodellen. Vinets ursprung innebär att
vi kommer titta på vinernas ursprungsländer,



Producentens pris

Rörligt påslag +19%

Påslag för vin +3.5 kr

Avdrag för små flaskor -1.75 kr

Påslag för box-viner +0.75 kr

Alkoholskatt, mellan +8,11 och +48,33 kr/l

Moms +25%

Konsumentens pris

Figur 1. Systembolagets prispåslag

Figur 2. Histogram över residualerna vid den vanliga prisvari-
abeln

denna kallar vi landmodellen. I båda modellerna
inkluderar vi basal information om vinets innehåll,
nämligen alkoholhalten, åldern, huruvida vinet
var ekologiskt, packeterat i en box, samt vilken
kork som användes. I landmodellen inkluderar vi
dessutom om vinet var vitt, vilket vi inte gör i
druvmodellen eftersom det finns en mycket stark
korrelation mellan vita druvor och vita viner. På
grund av att det finns en tydlig korrelation mellan
länder och druvor (vissa druvor förekommer nästan
uteslutande i vissa länder) bestämdes att druvor

Figur 3. Histogram över residualerna vid logaritmen av prisva-
riabeln

och länder skulle testas i olika modeller, detta för
att undvika multikolinearitet. Basfallet valdes i
landmodellen till ett vin på 13,5% alkohol, i flaska
med naturkork, ej ekologiskt och från Spanien.

Den andra typen av modell vi undersöker
behandlar innehållet i vinet snarare än dess
ursprung. Den data som finns tillgänglig i detta
avseende är de druvor som vinet innehåller. Även
här inkluderas de basala egenskaperna hos vinet,
såsom alkoholhalt, ålder, box, ekologiskt och kork.
Druvorna behandlas som dummys för de viner
som enbart innehåller en druva. I de fall ett vin
består av flera druvor normaliserades dessa så att
summan av druvvariablerna blir ett för dessa viner.
Detta gjordes framför allt för att orginaldatan var
presenterad på detta sätt.

I druvmodellen har vi valt att inte införa en
interaktionsterm mellan vinets färg och druvans
färg. Detta då rött vin endast kan göras på röda
druvor och det fanns enbart 69 vita viner som var
gjorda på röda druvor. Basfallet valdes här till ett
vin på 13,5% alkohol, i flaska med naturkork, ej
ekologiskt och Cabernet Sauvignon.

C. Manipulation av data

Eftersom systembolagts datafil inte är direkt
tillämpbar på regressionmetoden krävdes en
omskrivning från rådatan till en matris som
regression går att använda på. Ett exempel på de



problem som uppstår här är att många druvor heter
olika saker trots att de är en och samma, detta gick
inte att åtgärda automatiskt utan krävde kunskap
om vindruvor.

Det första steget som togs innan datan kunde
användas var att rensa filen från extremfall (II-C), så
som irrelevant eller felaktig data. Exempelvis togs
vinet Capitel del Roari Amarone bort då det säljs i
flaskor om femton liter, detta är inte en intressant
datapunkt när vi undersöker de mer vanliga vinerna.
Även viner över tusen kronor per liter togs bort då
det är uppenbart att priset på dessa beror på andra
faktorer än den data som fanns tillgänglig. Även de
datapunkter med Cook’s distance högre än 0,004
togs bort efter rekommendation av Bollen et.al. [5].

1) Landmodellen: Landmodellen skrivs
ursprungligen som (2)

Alla länder som förekommer i datan kommer
dock inte inkluderas, detta då vi är intresserade av
de mer vanliga vinerna. Ursprungsländerna som in-
kluderats i landmodellen är därför de länder som var
för sig utgör mer än en procent av systembolagets
sortiment, dessa syns i kartan i figur 4. Denna scha-
blon har använts då länder med ett mindre utbud hos
systembolaget är mer troliga att ha extraordinära
viner av något slag i systembolagets sortiment,
vilket skulle införa bias då dessa viner inte kommer
representera de vanliga vinerna för landet i fråga.
I medel hade de uteslutna länderna 12 antal viner,
att jämföra med de större länderna som hade 727.
De kvarvarande länderna sammanfaller väl med de
elva största vinproducenterna i världen, något som
även syns i figuren nedan [8]. Noterbara undantag
är Ryssland och Kina som är stora producenter,
men som ej förekommer nämnvärt i Systembolagets
sortiment. Efter att datapunkter som inte passade
vår modell tagits bort återstod ungefär 7865 av 9124
datapunkter.

2) Druvmodellen: Druvmodellen skrivs
ursprungligen som (2)

Systembolagets sortimentsfil innehöll ej en expli-
cit matris över vinsorter och respektive andel i vinet.
Istället var andelarna noterade i kommentarform för
2022 av vinerna. På vissa viner saknades kommen-
tar men istället kunde man från vinets sekundära

Figur 4. Vinproducerande orter i världen [7]

namn utläsa vilken druva som använts. Detta då
vin ofta heter "vinets namn, vinets druvaöch om
enbart en druva angavs noterade vi att vinet bestod
enbart av denna. Då vi enbart var intresserade av
de viner vars innehåll fanns i datan valdes de
viner som saknade druvinnehåll bort från modellen.
Återstående datapunkter var 1926 stycken.

De slutgiltiga modellerna blir

ln(Y ) =
∑
i

βiXi + ei (2)

där Xi är variablerna i tabellen nedan I.

Landmodellen Druvmodellen
Alkoholhalt Alkoholhalt

Ålder Ålder
Ekologisk Ekologisk

Box Box
Skruvkapsyl Skruvkapsyl

vitt CabernetSauvignon
Frankrike ShirazSyrah

Italien Merlot
Australien Chardonnay
Sydafrika Riesling
Tyskland SauvignonBlanc

Chile Garnatxa
Österrike PinotNoir

Argentina Mourvèdre
Usa CabernetFranc

Portugal Traminer
Viognier
PetitVerdot
Rondinella
Aragónez
Zinfandel
Sangiovese
Corvina
Carménère

Tabell I
DE VARIABLER SOM INGÅR I MODELLERNA



D. Estimering av modellen och prediktion av koef-
ficienter

Regressionen gjordes i programmet SPSS. SPSS
gör en linjär regression med hjälp av minsta
kvadratmetoden. SPSS användes för att det kan
hantera de stora datamängderna som behandlades.
Den information om modellen som SPSS kunde
ge oss var förutom koefficienterna bland annat βi
även R2, en Anova-tabell, kolliniaritet mellan de
olika variablerna och relevanta grafer. Allt detta
presenteras närmare i kapitel IV Resultat nedan.

Det sista steget som gjordes innan den slutgiltiga
regrssionen startades var att ta bort insignifikanta
variabler. I Landmodellen var dessa variablerna
vitt, portugal och sydafrika med en sig-
nifikans över 0.10. Koefficienterna för dessa låg
nära noll i de regressioner som kördes med dem
inkluderade. För druvmodellen togs inga druvor
bort eftersom för få druvor då hade blivit kvar och
modellen hade förlorat tillförlitlighet.

IV. RESULTAT

A. Landmodellen

Resultatet från regressionen finns i tabell II,
nedan visas ett histogram över de residualer som
producerades av regressionen, figur 5. Även en
normalfördelningskurva har lagts in över denna för
jämförelse.

Figur 5. Histogram över residualerna för landmodellen

I figur 6 finns en plot över de predikterade värde-
na för varje datapunkt jämfört med dessa residual.
Här antyds en viss heteroskedaskitet.

Figur 6. Scatterplot över de ac modellen predikterade värdene
jämfört med motsvarande residual för landmodellen

För landmodellen erhölls ett justerat R2-värde
på 0,430 och ett standard fel på 0,57. VIF-värden
för denna modellen låg på 1,011 som lägst och på
1,767 som högst. Condition index för denna modell
hamnade 4,935.

Vi testar våra modeller utifrån nollhypotesen att
varje β = 0 var för sig genom att göra ett t-test.
Även detta syns i tabellen, med tillhörande signi-
fikanser. För att testa hela modellen genomfördes
även ett ANOVA-test, som visas i tabell III.

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1975,586 13 151,968 457,298 ,000
Residual 2609,359 7852 ,332
Total 4584,945 7865

Tabell III
ANOVA FÖR LANDMODELLEN



Variabel β std. error Beta t sig lower bound upper bound
(Constant) 4,514 ,016 288,342 ,000 4,483 4,545
justalkhalt 16,608 ,674 ,237 24,649 ,000 15,287 17,929
justålder ,111 ,003 ,337 36,640 ,000 ,105 ,117

Ekologisk -,133 ,026 -,043 -5,045 ,000 -,185 -,081
box -1,175 ,047 -,217 -24,898 ,000 -1,268 -1,083

Skruvkapsyl -,501 ,025 -,186 -20,211 ,000 -,550 -,453
Frankrike ,523 ,019 ,307 27,141 ,000 ,485 ,560

Italien ,211 ,019 ,123 10,993 ,000 ,173 ,249
Australien ,168 ,036 ,044 4,733 ,000 ,099 ,238
Tyskland ,710 ,035 ,201 20,115 ,000 ,641 ,779

Chile -,168 ,037 -,041 -4,532 ,000 -,241 -,095
Österrike ,526 ,042 ,114 12,600 ,000 ,444 ,607
Argentina -,164 ,042 -,035 -3,939 ,000 -,246 -,083

Usa ,460 ,030 ,147 15,524 ,000 ,402 ,518
Tabell II

RESULTATET FRÅN REGRESSION AV LANDMODELLEN

B. Druvmodellen
Resultatet i druvmodellen presenteras på samma

sätt som landmodellen, i tabell IV.
Precis som tidigare visas nedan ett histogram

över de residualer som producerades av regres-
sionen, i figur 7. Även här har en normalfördel-
ningskurva lagts in över denna för att jämföra med
normalfördelningen

Figur 7. Histogram över residualerna för druvmodellen

I figur 8 finns också en plot över de predikterade
värdena för varje datapunkt jämfört med dessa re-
sidual. Man kan se antydan till heteroskedaskicitet.
Notera likheterna med scatterplotten från landmo-
dellen i figur 6.

Även för druvmodellen gjordes en Variansanalys
som presenteras i tabell V.

Figur 8. Scatterplot över de av modellen predikterade värdene
jämfört med motsvarande residual för druvmodellen

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 594,353 23 25,841 80,444 ,000
Residual 627,372 1953 ,321
Total 1221,725 1976

Tabell V
ANOVA FÖR DRUVMODELLEN

För druvmodellen erhölls ett justerat R2-värde
på ,48, vårt standard error blev 0,56. Annat värt
att notera i druvmodellen är att fler druvor låg
över signifikansnivån på 0,05. VIF-värden för denna
modellen låg på 1,024 som lägst och på 3,676 som
högst. Condition index för denna modell hamnade
6,451.



B Std. Error Beta t sig Lower Bound Upper Bound
(Constant) 4,691 ,039 121,322 ,000 4,615 4,767

alkhalt 13,578 1,512 ,190 8,980 ,000 10,613 16,543
ålder ,120 ,008 ,291 15,227 ,000 ,104 ,135

Ekologisk -,187 ,053 -,058 -3,521 ,000 -,292 -,083
box -1,208 ,070 -,294 -17,142 ,000 -1,346 -1,070

Skruvkapsyl -,542 ,035 -,286 -15,652 ,000 -,610 -,474
ShirazSyrah ,018 ,052 ,008 ,352 ,725 -,084 ,121

Merlot -,029 ,077 -,007 -,377 ,706 -,181 ,123
Chardonnay ,132 ,049 ,062 2,680 ,007 ,035 ,228

Riesling ,538 ,061 ,213 8,837 ,000 ,419 ,658
SauvignonBlanc -,037 ,063 -,012 -,583 ,560 -,160 ,086

Garnatxa -,151 ,109 -,024 -1,392 ,164 -,365 ,062
PinotNoir ,537 ,053 ,218 10,153 ,000 ,433 ,640
Mourvèdre -,339 ,236 -,024 -1,434 ,152 -,802 ,124

CabernetFranc ,294 ,159 ,031 1,845 ,065 -,019 ,607
Malbec -,254 ,086 -,053 -2,964 ,003 -,423 -,086
Viognier -,072 ,129 -,009 -,559 ,576 -,325 ,181

PetitVerdot ,441 ,347 ,021 1,272 ,204 -,239 1,122
Rondinella 1,038 1,099 ,029 ,945 ,345 -1,117 3,194
Aragónez -,550 ,075 -,137 -7,350 ,000 -,697 -,404
Zinfandel -,276 ,077 -,066 -3,593 ,000 -,426 -,125

Sangiovese -,054 ,075 -,013 -,717 ,474 -,200 ,093
Corvina -,495 ,323 -,048 -1,530 ,126 -1,129 ,139

Carménère -,232 ,464 -,008 -,501 ,616 -1,141 ,677
Tabell IV

RESULTATET FRÅN REGRESSION AV DRUVMODELLEN

V. DISKUSSION

Anledningen till att regressionen delades upp i
två delar var dels att det finns en koppling mellan
länder och druvor. Ett exempel på det är druvan
Airén, som i stort sett enbart förekommer i Spanien.
Det här ger lätt upphov till multikolliniaritet i datan
och kan göra modellen mindre precis ifall både
länder och druvor tas med i samma regression.
Dels var vi främst intresserade av att jämföra den
beskrivande förmågan i druvsorter jämfört med
länder.

Eftersom vi utgick från Kennedys [9] fem
antaganden när vi skapade modellerna diskuterar
vi modellerna utifrån dessa antaganden.

Det första antagandet handlade om huruvida
modellen är korrekt specifierad. Systembolagets
sortimentfil är väldigt utförlig och många relevanta
variabler har nog tagits med. Variabler vi saknar
är mått på vinets kvalitet ur konsumentsynpunkt,
så som betyg. Även försäljningsstatistik hade varit
intressant. Interaktionseffekter av land och druvor

är eventuellt intressant. Exempelvis skulle ett
Chardonney-vin från Frankrike kunna vara dyrare
än ett från Tyskland. Men interaktionseffekter
introducerar en stor mängd variabler, i den här
rapporten hade det initialt behövts nästan 200
variabler bara för interaktioneffekter. Skulle alla
dessa vara inkluderade skulle vår modell bli
ohanterligt stor.

Det andra antagandet behandlade väntevärdet på
feltermen, närmare bestämt att väntevärdet skall
vara noll. Detta har vi försökt uppnå genom ett
speciallfall av Box-Coxtransformen, vilket råkar
vara den vanliga logaritmen av vår beroende
variabel. Om residualerna är normalfördelade
tyder detta på att väntevärdet av feltermen är noll.
Hur bra transformen lyckades går att avläsa i
residualhistogramen från kapitlet ovan. Man ser
tydligt att feltermerna är nära normalfördelningen.
Histogrammen som jämför den beroende variabeln
innan och efter att den transformerades 3 visar
hur mycket mer normalfördelad den tranformerade
variabeln är.



Det tredje antagandet är att heterskedasticitet
och autokorrelation ej förekommer. Om
heteroskedasticitet förekommer införs bias i
koefficienternas varians. Om autokorellation
förekommer blir koefficienternas varians stor.
För att se om heteroskedasticitet förekommer
kan man undersöka residualplottarna, som finns
ovan 3. I den transformerade datan ser man
en liten tendens till heterskedasticitet, men
överlag är residualerna väldigt normalfördelade.
Autokorrelation förekommer främst i tidsseriedata
och eftersom vår data inte är av sådan natur så
oroar vi oss ej för autokorrelation.

Det fjärde antagandet är att mätningarna går
att upprepa. Eftersom ingen av våra oberoende
variabler är stokastisk går mätningarna att upprepa.

Det femte angagandet behandlar
multikolliniaritet. Om variablerna är korrelerade
med varandra kan det uppstå problem med
beräkning av koefficienterna, vid perfekt korrelation
blir det t.o.m. omöjligt att beräkna koefficienterna.
Föreligger multikollineratitet i modellen ser
man en stor varians hos koefficienterna och för
hela modellen. För de flesta av vaiablerna i
landmodellen fanns ett standardfel som var en
bråkdel av koefficientens värde. Den stora variansen
finns framför allt hos druvorna, där den i vissa
fall är i samma storleksordning som koefficienten.
Detta i sin tur ledar till at signifikansen blir låg för
dessa variabler, vilket syns tydligt i tabellen med
koefficienter. Våra VIF-värden låg mellan 1 och 3,
vilket är bra [9]. Det samma gäller för condition
index, som låg på ungefär fyra och sex, över tio
är dåligt [9]. Detta tyder på att modellerna inte
lider av ett multilinearitetsproblem, trots den höga
variansen i druvorna.

De variabler som tydligt påverkar priset i båda
modellerna var alkoholhalten och huruvida vinet
var förpackat i box. För varje extra procent alkohol
över 13,5% kom priset att ändras med en faktor
1,18 respektive 1,14 för de två modellerna. Detta

är förståeligt då det är dyrare att framställa vin
med hög alkoholhalt p.g.a. den längre jäsningen.
Om vinet var förpackat i Box kostade det i snitt
ungefär 30% mindre. Den främsta orsaken till detta
är med stor sannolikhet att de viner som finns
på systembolaget som är förpackade i box helt
enkelt är billigare. Dyrare viner förpackas inte i
box, de förpackas i flaskor. Samma sak gäller för
de viner som är förslutna med skruvkork, de kostar
i allmänhet 60% av priset jämfört med viner med
naturkork. Orsaken till detta är sannolikt den samma
som för boxviner, skruvkork förekommer på de
billiga vinerna, de dyra vinerna har naturkork. Ålder
påverkar vinet med en faktor 1,12 för varje år äldre
vinet är. Det uppvisades också att ekologiska viner
var något billigre än icke-ekologiska med en faktor
ungefär 0,85. Detta beror troligtvis på att de riktigt
dyra vinerna inte är ekologiska, inte att egenskapen
ekologisk drar ned priset.

A. Landmodellen

Den här modellen tar med allt i vår data utom
vilken druva vinet innehåller, det vill säga alkohol-
halt, ålder, ekologisk, förpackning, kork och land.
Denna modell blir därför det närmaste vi kommer
en modell som bara baserar sig på vad man ser på
hyllan på systembolaget.

Koefficienterna i landmodellen var alla mycket
signifikanta. Detta tyder på att det finns stark kopp-
ling mellan pris och produktionsland. Som basfall
användes viner från Spanien. De länder vars viner
kostade mest var Frankrike och Tyskland, som kos-
tade ungefär 60% till 100% mer än viner från Spani-
en. Även amerikanska, australiensiska och italienska
viner var dyrare än de från Spanien. Viner från Chile
och Argentina var billigare. De länder vars viner är
dyrare är de som är klassiska vinproducenter och
ofta förknippas med vin. De billigare länderna är de
som är nya vinproducenter och ligger långt borta.

De värden som uppvisades för landmodellen ty-
der på att modellen är bra. De signifikanta koef-
ficienterna tyder på att vår modell har identifierat
många faktorer som påverkar priset på vin. Genom
att behandla samtliga antaganden har vi garderat oss
mot bias och onödigt stor varians i koefficienterna.
Precision i modellen är medelmåttig. Vi har ett



R2 = 0, 43, vilket i för sig var väntat då vi
förväntade oss att vinpriser skulle fluktuera mycket
eftersom priserna i slutändan sätts av människor.
Standardfelet var på 0,57, vilket är i samma storlek
som flera av länderna. Eftersom residualerna är nor-
malfördelade kan vi tolka detta som att för en given
uppsättning variabler med medelvärde µ så kommer
ca. 68% av priserna att ligga inom prisintervallet
[µ+ 1.77µ, µ− 0.56µ].

B. Druvmodellen

Denna modell innehöll de variabler som berör
i första hand vinet i sig självt, det vill säga
alkoholhalt, ålder, och druvinnehåll. De variabler
utöver dessa som togs med var ekologiskt,
förpackning och korktyp, då dessa har en stor
inverkan på priset. Dessa tre variabler är med i
båda modellerna och är ungefär lika stora i de två.

Eftersom data om druvor saknades för flertalet
rader kan det uppstå bias om de viner som hade data
inte var representativa för systembolagets sortiment.
1926 viner är dock en ansenlig mängd, även om
det inte är lika många som landmodellens 7865 och
risken för bias är rimligtvis låg.

Ett problem med denna modell är druvornas låga
signifikans. Flera druvor låg över 0,05 och är såle-
des inte signifikanta. För de flesta druvor saknades
en tillräckligt stor mängd datapunkter vilket kan på-
verka signifikansen negativt för dessa koefficienter.
Det är med tanke på detta svårt att säga hur mycket
de olika druvorna påverkar priset på ett vin. För
de signifikanta druvvariablerna är det dock tydligt
nog för att säga vilka druvor som påverkar priset
positivt och vilka som påverkar priset negativt.

Det är några druvor som har hög signifikans,
dessa är Chardonney, Riesling, Pinot Noir, Cabernet
Franc, Malbec, Aragonez och Zinfandel. De flesta
av dessa påveakr priset med ungefär 10% upp eller
ned. Undantagen är Riesling och Pinot Noir som är
ungefär 60% dyrare än basfallet och Aragonez som
visar ett pris på ungefär 60% av basfallet.

Druvmodellen hade inte lika många signifikanta
variabler som landmodellen men har ändå viss be-
skrivande förmåga då det trots allt finns signifikanta

variabler. Precisionen är likvärdig med landmodel-
len då druvmodellen har ett R2 = 0, 48 och ett
standardfel på 0,56, vilket även här är i samma
storlek som druvorna. Eftersom vi har gått igenom
antagandena för modellen, bl.a. kollat att den höga
variansen i koefficienterna inte beror på multikoli-
nearitet, så är det möjligt att vissa druvor helt enkelt
inte har någon särskild beskrivande förmåga.

VI. SLUTSATSER

Vilken modell var bäst?

De faktorer som i denna undersökning visade
sig förklara priset på vin var alkoholhalt, ålder,
huruvida det var ekologiskt eller inte, vilken typ av
förpackning det hade samt vilken typ av förslutning
som användes. Det visades i den första modellen
att landet som vinet är från påverkar vad vinet
kostar i hög grad men att druvor inte gör detta
i lika stor omfattning. Vi såg att mycket av det
vi hade förväntat oss stämde, såsom att Franska
viner var dyrare och Box-viner var billiga. Även det
motsatta observerades, såsom att ekologiska viner
var billigare.

Hur går man vidare?

Någonting som saknades i denna undersökning
var variabler som troligtvis påverkar priset men inte
fanns tilgängliga i datan, såsom betyg av viner.
Detta skulle kunna användas både som instrument-
variabel eller beroende variabel och ge intressanta
resultat.
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