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Abstract 
 

A frequently asked question in real estate marketing is at what time of the year it is optimal 

to invest or sell. The aim of the project was to answer this question and to generate a 

prediction model over real estate located in the centre of Stockholm that takes seasons into 

account. With acquired sales statistics in Stockholm between 2010 and 2013 it was possible 

to perform a linear least square regression, also known as Ordinary Least Square (OLS), with 

describing qualities and season of sale as parameters. Statistical problems such as 

Multicollinearity and Heteroskedasticity have been taken into account when deriving the 

model. The result was a highly accurate prediction model indicating the profitability of 

investing in real estate during the summer and selling during the autumn. 

  



 
 

Sammanfattning 
 

En vanlig fråga beträffande bostadsmarknaden är vilka tider på året som är optimala för 

investering och försäljning av bostadsrätter.  Arbetets syfte var att besvara denna fråga och 

konstruera en prediktionsmodell för bostadsrätter i Stockholms innerstad med hänsyn till 

årstider. Detta har möjliggjorts genom att analysera sålda lägenheter i Stockholm mellan 

2010-2013. I arbetet har statistiska metoder såsom minsta kvadrat-skattningar, även kallat 

Ordinary Least Squares (OLS), använts. Undersökningen har tagit kända statistiska problem 

som Heteroskedasticitet och Multikolliniaritet till akt. Parametrar som användes i studien var 

karakteristiska egenskaper hos lägenheten och bostadshuset samt i vilken årstid lägenheten 

såldes. Resultatet blev en prediktionsmodell med hög precision för Stockholms innerstad. 

Studien visade att det är lönsamt som konsument att köpa en lägenhet på sommaren och 

sälja på hösten. 
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1 Introduktion 
 

Ett omdiskuterat ämne i massmedia är bostadspriser. En vanlig fråga som ställs är när på 

året bästa tiden för investering respektive försäljning av en bostad är. Ifall man är ute efter 

att investera i en lägenhet kan det vara av intresse att veta när på året det är tid för detta. 

  

I detta arbete har ett försök på matematisk väg att besvara denna fråga. Med hjälp av 

matematiska och statistiska metoder har en beräkningsmodell över bostadspriser 

konstruerats. Modellen innehåller specificeringsparametrar tillsammans med 

årstidsparametrar som möjliggör för användaren att studera ifall tänkt tid för investering 

eller försäljning är optimal. 

  

Arbetet har inriktats på bostadsrätter i Stockholms innerstad för att försäkra sig om att få en 

så marknadsenlig modell som möjligt. En restriktion som denna har gjorts då modellen inte 

tagit hänsyn till läget på bostaden. 

  

Med erhållen försäljningsstatistik från Valueguard inom området har det varit möjligt att 

med multipel linjär regression kunna konstruera denna modell. En modell som ska ge svar på 

den omtalade frågan om när bästa tiden för försäljning och investering är. 



2 
 

2 Teori 

2.1 Linjär Regression 

Linjär regression är en metod där ett försök till att anpassa observerade data till en linjär 

ekvation utförs. I det enkla fallet studerar man ett linjärt samband mellan två variabler, 

ekvationen skrivs enligt 

 

 0 1 1,y xβ β= +  (2.1) 

 

där 𝛽1 är lutningen på linjära anpassningen och 𝛽0 dess skärning med y-axeln.  

I fallet för multipelt beroende presenteras modellen enklast med matrisnotation på 

formen[1] 

 

 ,Y X β ε= +  (2.2) 

 

där ingående parametrar har följande betydelser 

 

 

𝑌 = �

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑛

� , 𝑋 = �

1 𝑥1,1 … 𝑥1,𝑘

1 𝑥2,1 … 𝑥2,𝑘

⋮
1

⋮
𝑥𝑛,1

⋱      ⋮     
… 𝑥𝑛,𝑘

� ,   

 

𝛽 = �

𝛽0
𝛽1
⋮
𝛽𝑘

�  , 𝜀 = �

𝜀1
𝜀2
⋮
𝜀𝑛

�. 

(2.3) 

 

I ekvation (2.2) är X-matrisen en datamängd med oberoende variabler, Y-vektorn den 

motsvarande mängden beroende variabler och 𝜀 är en vektor med feltermer. Vidare i 

rapporten kommer en kolumn i X-matrisen ovan skrivas som 𝑋𝑖, som vidare benämns 

kovariat. 
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Gauss-Markovs antaganden 

För att konstruera en korrekt modell, krävs vissa antaganden. Dessa kallas för Gauss-

Markovs antaganden[2] och det är väsentligt att dessa uppfylls för att få en väntevärdesriktig 

skattning. Antaganden lyder enligt följande: 

 
1. Beroende variabeln kan skrivas som en linjär funktion av K stycken oberoende 

förklarande variabler samt en felterm 𝜀, även kallad residual, enligt 

 0 1 1, 2 2, 3 3, , ,   1, , .i i i i K K i iy x x x x i nβ β β β β ε= + + + + + + = 
 (2.4) 

   

2. Mätdata antas vara oberoende i första antagandet. 

3. Varians existerar i mätdata x, var 𝑥𝑖   𝑖 = 1,⋯ ,𝑛 inte alla antar samma värde. 

4. För väntevärdet av residualen 𝜀 följer 

 ( )| 0.E Xε =  (2.5) 

   

5. Residualen 𝜀𝑖 är homoskedastisk, vilket förklaras närmare i avsnittet om 

heteroskedastisitet, enligt 

 ( )2 ,   1, , .iVar i nσ ε= =   (2.6) 

   

Vilket leder till att 𝜀 har en normalfördelning 

 ( )2 ~ 0, ,   1, , .i N i nε σ =   (2.7) 

 

Estimering (Ordinary Least Squares, OLS) 

För att uppskatta koefficienterna, 𝛽, används OLS estimering. Detta görs genom 

matrisoperationer enligt[1] 

 

 ( ) 1ˆ ,t tX X X Yβ
−

=  (2.8) 
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där �̂� är kolumnvektorn med estimering av samtliga 𝛽𝑖. Närmare är �̂� det värde på 𝛽 som 

minimerar summan av kvadraterna hos residualerna 𝜀̂𝑡𝜀̂ = |𝜀̂|2. Estimeringen av residualen 

är given av 𝜀̂ = 𝑌 − 𝑋�̂� och uppfyller normalekvationen 𝑋𝑡𝜀̂ = 0�  som säger att de 

oberoende variablerna 𝑋 är ortogonala mot felet 𝜀̂.  

 

Kovariansmatrisen för �̂� beräknas enligt följande 

 

 

1 2Cov( | X) (X X) ,tβ σ−=  (2.9) 

 

där den väntevärdesriktiga skattningen av variansen 𝜎2 benämns 𝑠2. Skattningen beräknas 

enligt  

 

 

22 1 | |,
1

s
n k

ε=
− −

 (2.10) 

 

där n är antalet observationer och k antalet kovariat.  

 

Estimerade standardavvikelsen för en godtycklig �̂�-koefficient beräknas enligt 

 

  SE( ) diag(Cov( | X))i iβ β= . (2.11) 

 

Prediktion 

En färdigkonstruerad linjäranpassningsmodell har ett flertal användningsområden, ett av 

dem är prediktion. Prediktion är en metod för att approximera värdet på en beroende 

variabel, baserat på kända förklaringsvärden. Givet en radvektor 𝑥0 ges det predikterade 

värdet av 𝑦, 𝑦𝑝, av ekvationen[1] 

 

 0
ˆ,py x β=  (2.12) 

 

där residualen 𝜀 antas ha värdet noll. 
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Residualanalys 

Som nämnt i tidigare delavsnitt definieras skattningen av residualen 𝜀 som 𝜀̂ = 𝑌 − 𝑋�̂� och 

kan tolkas grafiskt enligt Figur 2.1.1. 

 

 
Figur 2.1.1: Grafisk tolkning av residualer[3].  

 

Inom regressionsanalys är det av intresse att studerera så kallade residualplottar. En 

residualplot visar korrelationen mellan residualerna och den oberoende variabeln, vilket kan 

användas för att upptäcka icke-linjära samband mellan beroende variabeln och kovariaten. I 

Figur 2.1.2 ser vi att fall a) tyder på att ett icke-linjärt samband finns, närmare bestämt ett 

kvadratiskt samband, medan fall b) antyder att det är ett linjärt samband. 

 

 
Figur 2.1.2: Residualplottar a) och b) som åskådliggör att icke-linjära samband kan förekomma.   
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2.2 Förklaringsgrad, R2 

Per definition av variansen och dess karakteristiska linjära egenskaper kan variansen av den 

beroende variabeln 𝑦 uttryckas enligt följande[1] 

 

 ( ) ( ) ( )ˆ ˆ .Var y Var x Varβ ε= +  (2.13) 

 

Ett mått på hur väl datapunkterna speglar den statistiska modellen definieras enligt 

 

 
( )
( )

( )
( )

2
ˆ ˆ

1 ,
Var x Var

R
Var y Var y

β ε
= = −  (2.14) 

 

där 𝑅2 ∈ [0,1] och ett högre värde betyder att den linjära regressionsmodellen passar 

observerad data väl. 𝑅2 kan också tolkas som kvadraten av korrelationskoefficienten mellan 

beroende variabeln och kovariaten[1]. 
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2.3 Heteroskedasticitet 

Standardantagandet vid linjärregressionsanalys är att alla residualer 𝜀𝑖 har samma 

standardavvikelse 𝜎 för alla i, homoskedasticitet. Detta är sällan fallet och istället råder 

heteroskedasticitet, dvs. att residualernas standardavvikelse är annorlunda för varje 

datapunkt enligt[1]  

 

 ( )| 0 iE Xε =  och ( ) 2 | .t
i i iE Xε ε σ=  (2.15) 

 

I Figur 2.2.1 och Figur 2.2.2 presenteras skillnaden mellan heteroskedastiska och 

homoskedastiska residualer. Figur 2.2.1 visar homoskedastiska residualer som är 

normalfördelade medan heteroskedastiska residualerna tillhör en annan distribution. 

Liknande samband påvisas i Figur 2.2.2 där residualerna jämförs med en teoretisk 

normalfördelning, även kallat Normal Q-Q Plot[4]. 

 
Figur 2.2.1: Jämförelse mellan heteroskedastiska och homoskedastiska residualer. Residualen plottas mot en kovariat. 
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Figur 2.2.2: Residualer från en regression gentemot en teoretisk normalfördelad linje. 

 

Konsekvensen med att göra en regressionsmodell baserat på heteroskedastiska residualer 

utan att ta hänsyn till detta leder till att hypotesprövningar och beräknade 

standardavvikelser för 𝛽-koefficienterna blir inkonsekventa, med andra ord missanpassade 

estimeringar[1]. 

 

Det finns ett flertal tillvägagångssätt att bemöta heteroskedasticitet. En metod som 

rekommenderas som första angreppssätt är transformation av beroende variabeln. 

Transformationen innebär att beroende variabeln logaritmeras. Heteroskedasticiteten för 

modellen kvarstår, däremot av en mindre grad[1]. 

 

En fullständig lösning på problemet är att använda metoder såsom GLS (Generalized Least 

Squares) och robust regression.  Robust regression, även benämnt Whites 

estimatormetod[3], är en vidareutveckling av OLS. Den vanliga OLS-regressionen förutsätter, 

enligt tidigare anslagna antaganden, att alla residualer är oberoende och tillhör en 

normalfördelning.  Till skillnad från GLS-regressionen kräver inte Whites kännedom om 
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formen på heteroskedasticiteten, vilket gör den lätthanterlig. Whites-estimatorn används för 

att beräkna den korrekta varians-kovarians-matrisen ifall heteroskedasticitet är närvarande 

och datamängden är stor[3]. Estimatorn beräknas enligt följande  

 

  (2.16) 

 

För att beräkna den korrekta matrisen utförs, förutom vanlig OLS-regression, 

hjälpregressioner på formen 

 

 1 0 2 2 3 3 K KX X X uXα α α α= + + + + +  (2.17) 

   

för samtliga kovariat (𝑋1,𝑋2,𝑋3,⋯ ,𝑋𝐾). Detta leder till att de korrekta estimerade 

standardavvikelserna för �̂�-koefficienterna kan beräknas enligt 

 

  (2.18) 

där residualerna 𝜀 och 𝑢 beräknas från definitionen av residualer. 

 

För att undersöka ifall heteroskedasticitet existerar i modellen kan Breusch-Pagans test 

utföras[5]. Breusch-Pagans test undersöker ifall estimerade variansen av residualerna från 

linjära regressionen är beroende av kovariaten. Ponera att vi utgår från ekvation (2.2) och 

gör en OLS-regression för att erhålla residualerna 𝜀𝑖. Sedan utförs en hjälpregression över 

den kvadrerade residualen som beroende variabel gentemot 𝑋𝑖 enligt 

 

 2
0 1 1, 2 2, 3 3, , ,   1, , ,i i i i K K i ix x x x u i nε γ γ γ γ γ= + + + + + + =   (2.19) 

 

där 𝑢𝑖  är residualen för regressionen. För att sedan analysera existensen av 

heteroskedasticitet beräknas förklaringsgraden för given kvadratisk residual, 𝑅𝜀�𝑖2
2 . 
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Förklaringsgraden ligger sedan till grund för hypotesprövningen ifall samtliga 𝛾-

koefficienterna är noll.  Hypotesprövningen ställs upp enligt följande  

 

 
0 1 2 3:     0,KH γ γ γ γ= = = = =  

1 :     0 iH γ ≠ för något 1, , .i n=    

(2.20) 

(2.21) 

 

Om nollhypotesen 𝐻0 förkastas på vald signifikansnivå avslås hypotesen om 

homoskedasticitet, annars inte. 
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2.4 Multikolliniaritet 

I vissa modeller uppstår korrelation mellan kovariat, vilket betyder att en av kovariaten kan 

beskrivas som en linjärkombination av en eller flera andra. Problem uppstår i och med att 

regressionen inte kan skilja hur dessa korrelerade variabler påverkar den beroende. 

Resultatet blir en missanpassning gentemot datapunkterna.[1] 

 

Ifall en regression görs utan att ta hänsyn till detta kommer de estimerade 

standardavvikelserna för de korrelerade variablerna bli väldigt stora. Detta är ett sätt att 

undersöka och påvisa förekomsten av multikolliniaritet. Lösningen till detta problem är att 

de korrelerade variablerna måste omformuleras[1]. 

 

En annan metod att identifiera multikollinaritet är att beräkna Variance Inflation Factor 

(VIF)[3]. VIF bygger på att en hjälpregression görs där en av kovariaten används som 

beroende variabel vid skattning av resterande kovariat. Antag att vi utgår från modellen 

 

 0 1 1 2 2 3 3 .K KY X X X Xβ β β β β ε= + + + + + +  (2.22) 

 

En hjälpregression kan sedan utföras för varje enskild kovariat (𝑋1,𝑋2,𝑋3,⋯ ,𝑋𝐾) enligt 

ekvation (2.17). Ur varje regression erhålls 𝑅𝑖2 som används för att beräkna 𝑉𝐼𝐹𝑖 genom 

 

 2

1 .
1i

i

VIF
R

=
−

 (2.23) 

 

Det värde VIF antar av given regressions 𝑅2 beskriver hur den skattade kovariaten beror på 

de andra. Om man studerar ekvation (2.23) påvisar 𝑉𝐼𝐹1 hur 𝑋1 beror av de övriga 

kovariaten i högerledet. Ett högt VIF-värde betyder ett större linjärberoende. En riktlinje är 

att ett VIF-värde större än 10 betyder att multikollinaritet existerar[3]. 
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3 Metod 

3.1 Grundmodell 

Data som använts i regressionsanalysen har sin grund i data erhållen från Valueguard med 

211 524 stycken sålda objekt i Stockholm med omnejd mellan åren 2005-2013. Av dessa har 

16 640 objekt använts belägna i Stockholms innerstad, enligt Bilaga 1, under säljperioden 

2010-2013. 

 

I undersökningen har en grundmodell konstruerats utifrån datakategorier, kovariat, från 

datamängden med sålda objekt i Stockholm. Denna modell ser ut enligt följande 

 

 

ln _t_price = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽2ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 + 𝛽3
ℎ𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑒

ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎
+ 𝛽4ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟

+ 𝛽5ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝛽6𝑏𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝛽7𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝑠 + 𝛽8𝑏𝑦𝑒𝑎𝑟

+ 𝛽9𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ10 + 𝛽10𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽11𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 + 𝛽12𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛 + 𝜀,   

(3.1) 

 

där en förklaring av parametrar specificeras i avsnittet om parameterförklaring. Intressanta 

parametrar såsom balkong och havsutsikt var tvungna att exkluderas ur modellen på grund 

av bristfällig data.  

 

Vid undersökandet om residualerna i modellen tillhör en normalfördelning som följd av det 

femte Gauss-Markov antagandet, ekvation (2.7), har Normal Q-Q Plots använts. Med hjälp av 

dessa diagram har så kallade outliers, datapunkter som har en markant avvikelse från övriga, 

identifierats och eliminerats. Detta för att försöka minska uppkomsten av 

heteroskedastistiska residualer. 

 

Ett problem beträffande datamängden var att den för vissa parametrar, såsom hiss och 

våningsplan, behövde korrigeras då informationen stod specificerat i en annan kolumn. 

Detta var dock inget problem, då Excel har bra inbyggda sorteringsverktyg, men däremot 

tidskrävande att gå igenom och korrigera till tusentals objekt. 
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Parameterförklaring 

I Tabell 3.1.1 följer samtliga införda kovariat med förklaring och förväntat bidrag på 

försäljningspriset: 

 

Kovariat Förklaring Förväntat bidrag 
ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎 Lägenhetens boarea Positivt 
ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 Antalet rum i lägenheten Positivt 

ℎ𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑒/ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎 Månadsavgift per boarea Negativt 
ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 Bostadens våningsplan ifall hiss finns Positivt 
ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟_𝑛𝑜_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 Bostadens våningsplan ifall hiss inte finns Negativt 

𝑏𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 Dummy-variabel för hiss i byggnaden Positivt 
𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝑠 Antal våningsplan i byggnaden Negativt 
𝑏𝑦𝑒𝑎𝑟 Byggnadsår Negativt 

𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ10 
Försäljningstidpunkt i månader efter januari 

2010 
Positivt 

𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 Dummy-variabel för våren Positivt 
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 Dummy-variabel för sommaren Positivt 
𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛 Dummy-variabel för hösten Negativt 

 
Tabell 3.1.1: Tabell över införda kovariates med förklaring och förväntat bidrag. 

 

Det är ett faktum att större lägenheter i en fastighet har högre månadsavgift gentemot en 

mindre lägenhet i samma fastighet, dvs. en korrelation mellan månadshyra och boarea finns. 

Detta är ett problem och reds ut genom att införa en ny kovariat, månadsavgift per 

kvadratmeter. 

 

Ursprungligen existerade inte ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 eller ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟_𝑛𝑜_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟, utan endast kovariaten 

ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟. Det är av intresse att inför de två förstnämnda variablerna i och med att det 

förväntas att bidra olika ifall hiss finns eller inte. Värt att notera är att ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 inte får kvarstå i 

grundekvationen i och med stark korrelation med de två nyinförda parametrarna existerar. 

 

Kovariaten 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ10 har införts för att studera påverkan på priset över tid. Intresse kan 

finnas ifall bostadspriserna stiger med tiden.  
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Vid analys av årstiders inverkan på bostadsrättspriset har tre nya dummy-variabler införts. 

En dummy-variabel är en variabel bestående av endast 1 och 0, där 1 indikerar sant och vice 

versa. Årstiderna har definierats enligt Metereologiska årstider på norra halvklotet[6]. Vinter 

har valts att använda som referenspunkt för de övriga årstiderna. Vilket görs i och med att 

det måste finnas en årstid att jämföra prispåverkningen med. Detta leder till att 

koefficienternas storlek är relativa vintern, med andra ord är en korrelation mellan 

årstiderna förväntad. Beträffande det förväntade bidraget antas att vår, sommar och höst 

har en positiv inverkan på försäljningspriset i förhållande till vintern.  

 

Vid relevans för prediktionsmodellen har bostäder med byggnadsår, 𝑏_𝑦𝑒𝑎𝑟, innan 1500 

exkluderats ur datamängden. Dessa har betraktats som outliers då majoriteten av 

datamängdens byggnadsår är under 1800-1900 talet. 

 

Avslutningsvis har försäljningspriset, ln _𝑡_𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒, logaritmerats i syfte av att minska 

förekomsten av heteroskedasticitet. 

 

R Project 
I analysen av datamängden har programmeringsspråket R använts. Funktionsdatabasen har 

kompletterats med paketen; car, lmtest och stats samt en beräkningsfunktion, se Bilaga 2, 

skriven av John Fox som bygger på car-paketet och beräknar de korrekta residualerna med 

Whites estimatormetod vid förekomsten av heteroskedasticitet.  
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4 Analys 
 

Utifrån den bearbetade datamängden och regressionsanalysen erhölls ett resultat. Detta har 

möjliggjort fastställandet av en slutsats till projektet. Resultaten som visas nedan är 

presenterad i kronologisk ordning hur modellen har ändrats under det gångna arbetet. 

Beträffande värdet på 𝑅2 för den slutgiltiga modellen har ett värde på över 0.9 erhållits, 

vilket kan anses vara ett värde som ger en god förutsättning att erhålla en korrekt 

prediktion. 

 

4.1 Grundmodell utan kvadratiska kovariat 

Resultatet på regressionen av grundmodellen, ekvation (3.1), kan ses i Figur 4.1.1. Figuren 

visar att linjäranpassningen till datapunkterna inte kan ses som linjär samt Normal Q-Q som 

påvisar att det finns en mängd datapunkter som approximativt inte tillhör en 

normalfördelning, med andra ord är förekommandet av heteroskedasticitet bland 

residualerna en möjlighet. 

 
 

 
 

Figur 4.1.1: Linjäranpassning och Normal Q-Q plot av datamängd   
 

Med Figur 4.1.1 identifierades och eliminerades 57 outliers, vilket resulterade i en ny 

regression med resultat presenterat i Figur 4.1.2 
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Figur 4.1.2: Linjäranpassning och Normal Q-Q plot av reducerad datamängd. 
 

I en jämförelse med Figur 4.1.1 ses en tydlig förbättring i Normal Q-Q, då den bättre 

approximeras till en normalfördelning än tidigare. Gällande linjäranpassningen observeras 

ingen tydlig förbättring och kan därför inte anses vara linjär.  

 

Vidare studerades resultatet från VIF och Breusch-Pagans test. Dessa resultat presenteras 

nedan. 

 

VIF values 

  h_area 5.664157 
h_rooms 5.457015 
h_monthlyfee.h_area 1.173645 
h_floor_no_elevator 2.488738 
h_floor_elevator 1.378096 
b_elevator 3.008133 
b_floors 1.301441 
b_year 1.253892 
month10 1.049396 
spring 1.729723 
summer 1.613440 
autumn 1.776765 
 

studentized Breusch-Pagan test 

 BP = 1772.08, df = 12, p-value < 2.2e-16 
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För de beräknade VIF-värdena kan en viss korrelation mellan ℎ_𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 och ℎ_𝑎𝑟𝑒𝑎 

identifieras. Men enligt riktlinjen för storleken på VIF som presenterades i avsnittet om 

multikollinaritet indikerar resultatet att det inte existerar någon hög grad av 

multikollinaritet. I och med detta har inga åtgärder vidtagits. Breusch-Pagans test tyder på 

att heteroskedasticitet finns, vilket är förväntat med tanke på utseendet av Normal Q-Q i 

Figur 4.1.2. 

 

Nedan presenteras en sammanställning av regressionen på grundmodellen gjord i R. 

 

Residuals: 
    Min 1Q Median 3Q Max 

 -0.80994 -0.08890 -0.00158 0.09062 0.61890 
 

      Coefficients: 
    

 
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

 (Intercept) 1.591e+01 6.733e-02 236.388 < 2e-16 *** 
h_area 1.091e-02 9.254e-05 117.848 < 2e-16 *** 
h_rooms 7.773e-02 2.604e-03 29.846 < 2e-16 *** 
h_monthlyfee.h_area -3.271e-03 9.710e-05 -33.688 < 2e-16 *** 
h_floor_elevator 5.709e-05 6.782e-04 0.084 0.9329  
h_floor_no_elevator 8.151e-04 1.310e-03 0.622 0.5339  
b_elevator 2.974e-02 4.910e-03 6.058 1.41e-09 *** 
b_floors -8.215e-03 8.860e-04 -9.273 < 2e-16 *** 
b_year -8.558e-04 3.588e-05 -23.855 < 2e-16 *** 
month10 4.168e-03 8.260e-05 50.457 < 2e-16 *** 
spring 1.656e-03 3.324e-03 0.498 0.6184  
summer -8.419e-03 3.623e-03 -2.324 0.0201 * 
autumn 1.407e-03 3.380e-03 0.416 0.6771  
--- 

     Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.1486 on 16570 degrees of freedom 
Multiple R-squared:   0.89, Adjusted R-squared:  0.8899  
F-statistic: 1.117e+04 on 12 and 16570 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 

Från utdraget ses att de kovariat med högst signifikans, elementen med lägst 𝑃𝑟(> |𝑡|)-

värde, var ℎ_𝑎𝑟𝑒𝑎, ℎ_𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠, ℎ_𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦𝑓𝑒𝑒/ℎ_𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑏_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟, 𝑏_𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝑠, 𝑏_𝑦𝑒𝑎𝑟 och 

𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ10. Med andra ord var dessa de viktigaste kovariaten för skattning av grundmodellen. 

Kolumnen Estimate i utdraget representerar de skattade koefficienterna �̂�𝑖, beräknade 

enligt ekvation (2.8). Std. Error är den skattade standardavvikelsen från regressionen och 

beräknade enligt ekvation (2.11). Nämnvärt är att förklaringsgraden, 𝑅2, antar värdet 0,89 

vilket skulle indikera att modellen förklarar datamängden med god precision. 

 

 



18 
 

 

Med hjälp av residualplottar, Bilaga 3, för grundmodellen har kvadratiska samband mellan 

ln _𝑡_𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 och kovariaten ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎, ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 och 𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 identifierats. Detta har åtgärdats genom 

att införa tre nya kovariat (ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎)2, (ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠)2 och �𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟�
2
. Med detta bidrag bör 

reservation för kollinjärt beroende mellan de kvadratiska termerna och deras ursprung tas. 

Eftersom modellen har utökats har ovan nämnd heteroskedasticitet valts att inte åtgärdats. 
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4.2 Grundmodell med kvadratiska kovariat 

Med de nya kvadrerade kovariaten förväntas den slutgiltiga modellen ha utseendet enligt 

 

 

ln _t_price = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽2ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 + 𝛽3
ℎ𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑒

ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎
+ 𝛽4ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟

+ 𝛽5ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝛽6𝑏𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝛽7𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝑠 + 𝛽8𝑏𝑦𝑒𝑎𝑟

+ 𝛽9𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ10 + 𝛽10𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽11𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 + 𝛽12𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛

+ 𝛽13(ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎)2 + 𝛽14(ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠)2 + 𝛽15�𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟�
2

+ 𝜀 

(4.1) 

 

Den slutgiltiga regressionen på ekvation (4.1) gav resultatet presenterat i Figur 4.2.1 där en 

signifikant förbättring gällande linjeanpassningen och Normal Q-Q har uppstått. Däremot 

förekom det datapunkter som kan påvisa heteroskedasticitet. 

 
 

Figur 4.2.1: Linjäranpassning och Normal Q-Q plot av reducerad datamängd med kvadratiska kovariat.    
 
 
Nämnvärt är att inga stora avvikelser från normalfördelningskurvan förekommer i Figur 4.2.1 

och därför har inga ytterligare datapunkter exkluderats. Samt att i Bilaga 4 ses en signifikant 

förbättring gentemot grundmodellen i residualplottarna. 
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Vidare har förekommandet av multikollinaritet och heteroskedasticitet studerats på samma 

sätt som för grundmodellen. Resultatet presenteras nedan. 

 
VIF values 

  h_area 33.360145 
h_rooms 33.952288 
h_monthlyfee.h_area 1.196762 
h_floor_no_elevator 2.488984 
h_floor_elevator 1.378490 
b_elevator 3.062771 
b_floors 16.644364 
b_year 1.265119 
month10 1.049713 
spring 1.730069 
summer 1.613679 
autumn 1.776937 
h_area_squared 28.012438 
h_rooms_squared 30.860026 
b_floors_squared 15.791381 
  

 

studentized Breusch-Pagan test 

 BP = 618.2327, df = 15, p-value < 2.2e-16 
 

VIF-värdena påvisar korrelationer mellan förväntade kovariat. I övrigt förekom ingen hög 

grad av kollinaritet. Breusch-Pagans test indikerade att heteroskedasticitet fanns och har 

därför medfört en robust regression med resultat presenterat nedan. 

 

Residuals: 
     Min       1Q Median 3Q Max 

  -0.56262 -0.07899 -0.00416 0.07504 0.55091 
        Coefficients: 

      
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

 (Intercept) 1.581e+01 7.982e-02 198.014 < 2e-16 *** 
h_area 1.896e-02 2.034e-04 93.246 < 2e-16 *** 
h_rooms 1.285e-01 5.866e-03 21.905 < 2e-16 *** 
h_monthlyfee.h_area -2.583e-03 8.318e-05 -31.048 < 2e-16 *** 
h_floor_elevator 4.528e-04 5.841e-04 0.775 0.438 

 h_floor_no_elevator 1.845e-04 1.003e-03 0.184 0.854 
 b_elevator 3.155e-02 3.907e-03 8.075 7.21e-16 *** 

b_floors -4.253e-02 2.757e-03 -15.429 < 2e-16 *** 
b_year -9.235e-04 4.257e-05 -21.690 < 2e-16 *** 
month10 4.138e-03 6.994e-05 59.154 < 2e-16 *** 
spring -4.237e-04 2.764e-03 -0.153 0.878 

 summer -5.517e-03 3.012e-03 -1.832 0.067 . 
autumn 1.989e-03 2.834e-03 0.702 0.483 

 h_rooms_squared -1.503e-02 1.158e-03 -12.977 < 2e-16 *** 
h_area_squared -4.399e-05 1.255e-06 -35.051 < 2e-16 *** 
b_floors_squared 2.633e-03 1.993e-04 13.207 < 2e-16 *** 
--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.1247 on 16567 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9226, Adjusted R-squared:  0.9225  
F-statistic: 1.16e+04 on 15 and 16567 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
Note: Heteroscedasticity-consistent standard errors using adjustment hc0 
 

 

Från utdraget ses det att de kovariat med hög signifikans var samma som för grundmodellen 

inklusive de tillagda kvadratiska. Beträffande signifikans för årstiderna visade resultatet att 

de inte hade hög påverkan på priset. En anmärkningsvärd ökning av förklaringsgraden på tre 

procent erhölls. Detta tydde på att de nyinförda kovariaten gav ett positivt bidrag till en 

bättre linjäranpassning 

  

I en jämförelse med Tabell 3.1.1 och resultatet ovan noteras avvikelser. Det förväntades att 

ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟_𝑛𝑜_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 skulle bidra till modellen negativt, resultatet visade däremot ett 

kovariat med positivt bidrag. Gentemot ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 har ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟_𝑛𝑜_𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 ett 

mindre positivt bidrag, vilket betyder att det är fördelaktigt att bo på ett högre våningsplan 

med hiss än utan. Gällande kovariat för årstider visade det sig ha motsatt bidrag gentemot 

det förväntade. Explicit resulterade det i att höst bidrog positivt till modellen medan vår och 

sommar negativt. Mellan vår och sommar gav den sistnämnda en mer negativ påverkan. 
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4.3 Resultat 

Den slutgiltiga modellen erhölls genom exponentiering av ekvation (4.1) för att få 𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 som 

beroende variabel istället för dess logaritmerade värde. Detta resulterade i den slutgiltiga 

modellen som erhöll följande form  

 

tprice = 𝑒𝛽0 ∗ 𝑒𝛽1ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑒𝛽2ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 ∗ 𝑒𝛽3
ℎ𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑒

ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑒𝛽4ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑒𝛽5ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟

∗ 𝑒𝛽6𝑏𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑒𝛽7𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝑠 ∗ 𝑒𝛽8𝑏𝑦𝑒𝑎𝑟 ∗ 𝑒𝛽9𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ10 ∗ 𝑒𝛽10𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑒𝛽11𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟

∗ 𝑒𝛽12𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛 ∗ 𝑒𝛽13(ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎)2 ∗ 𝑒𝛽14(ℎ𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠)2 ∗ 𝑒𝛽15�𝑏𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝑠�
2
∗ 𝑒𝜀 

 

där 𝑡𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 har enheten SEK. 

 

Med resultatet erhållet i avsnitt 4.2 kan slutsatsen fastställas att det i Stockholms innerstad 

är fördelaktigt att sälja sin bostadsrätt på hösten och investera på sommaren. 
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5 Diskussion 

5.1 Prediktion med slutgiltig modell 

Med den slutgiltiga modellen i avsnitt 4.3 har en prediktion utförts, enligt ekvation (2.12), 

för en godtycklig lägenhet där resultatet presenteras i Tabell 5.1.1. 

 

Kovariat Sommar Höst Differens 

h_area 110 110 - 

h_rooms 4 4 - 

h_monthlyfee.h_area 6000/110 6000/110 - 

h_floor_elevator 6 6 - 

h_floor_no_elevator 0 0 - 

b_elevator 1 1 - 

b_floors 8 8 - 

b_year 2004 2004 - 

month10 42 46 - 

spring 0 0 - 

summer 1 0 - 

autumn 0 1 - 

h_rooms_squared 16 16 - 

h_area_squared 12100 12100 - 

b_floors_squared 64 64 - 

    Predikterat slutpris (SEK) 6 399 543 6 555 357 155 814 

 
Tabell 5.1.1: Prisjämförelse för en prediktion av en godtycklig lägenhet i Stockholms innerstad. 

 

Prediktionen visade en skillnad på drygt 2,5 % i jämförelse på slutpriset mellan de mest 

avvikande årstiderna. En skillnad som måste anses vara betydelsefull fastän den låga 

signifikansen för årstider som resultatet i avsnitt 4.2 påvisade. Beroende på det slutgiltiga 

försäljningspriset kan detta betyda en stor besparing eller vinst inom bostadshandel.  
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5.2 Utvecklingsmöjligheter 

Beträffande den slutgiltiga modellen, presenterad i avsnitt 4.3, erhölls en förklaringsgrad på 

drygt 92 %. Detta värde indikerar att modellen beskriver datamängden med mycket god 

noggrannhet. Trots det kan det vara av intresse att införa ytterligare kovariat. Intressanta 

faktorer såsom balkong och sjöutsikt ingick i datamängden men, som nämnt i kapitel 3, har 

exkluderats i modellen på grund av bristfällig kvalité. Det hade även varit intressant att 

undersöka reporäntans bidrag till modellen. Reporäntan är den ränta som Sveriges riksbank 

lånar ut pengar till andra svenska banker[7]. Denna ränta kan därför ha en indirekt  påverkan 

på bostadspriset då reporäntan styr bolånsräntan. Tillskottet av dessa parametrar behöver 

nödvändigtvis inte betyda en ökning förklaringsgrad. 

 

Då detta arbete endast har undersökt säsongsberoendet i Stockholm skulle en intressant 

vidareutveckling vara att undersöka påverkan i andra storstäder i Sverige såsom Göteborg 

och Malmö. Ifall samma resultat skulle påvisas i fler av Sveriges större städer skulle en 

rikstäckande slutsats kunna fastställas gällande vilka årstider som är optimala för investering 

och försäljning av bostadsrätter. 
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Programvara 

The R Project for Statistical Computing- Version 3.0.3 

”R is a free software environment for statistical computing and graphics” 

http://www.r-project.org 

 

Microsoft Excel- Kalkylbladsprogram från Microsoft Corporation 

http://office.microsoft.com/sv-se/excel/ 

http://www.kalender-365.se/sasonger-arstider.html
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporanta-tabell/
http://www.r-project.org/
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Område 
 
 

 
 

Figur 1: Område över Stockholm där datapunkter har hämtats från, exklusive datapunkterna inom området som tillhör 
Solna. 
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Bilaga 2: R-kod 
 
 
## ----------------------------------------------------------------------## 
## Author: John Fox   ##                                                                       
## Source: http://r.789695.n4.nabble.com/R-extend-summary-lm-for-hccm-
td815004.html         ## 
## Adapted by Tony Cookson. ##                                                                  
##        -- Only Change Made: Changed the name of the function (unwisely 
maybe)            ## 
##           to summaryR from summaryHCCM.lm.  I also changed the spelling 
of consistent    ## 
## ----------------------------------------------------------------------## 
  
summaryR <- function(model, type=c("hc3", "hc0", "hc1", "hc2", "hc4"), 
...){ 
  
   if (!require(car)) stop("Required car package is missing.") 
  
   type <- match.arg(type) 
   V <- hccm(model, type=type) 
   sumry <- summary(model) 
   table <- coef(sumry) 
   table[,2] <- sqrt(diag(V)) 
   table[,3] <- table[,1]/table[,2] 
   table[,4] <- 2*pt(abs(table[,3]), df.residual(model), lower.tail=FALSE) 
  
   sumry$coefficients <- table 
   p <- nrow(table) 
   hyp <- cbind(0, diag(p - 1)) 
   sumry$fstatistic[1] <- linearHypothesis(model, 
hyp,white.adjust=type)[2,"F"] 
  
   print(sumry) 
   cat("Note: Heteroscedasticity-consistent standard errors using 
adjustment", type, "\n") 
  
   } 

 
> ## Example of Linear Regression 
>  
> R1013 = read.csv2("R1013seasons_new.csv", header=TRUE) ## Load datafile 
to R 
>  
> OLS1013 <- (lm(ln.t_price.~month10 + spring + summer + autumn +  h_rooms 
+ h_rooms_squared + b_floors + b_floors_squared + h_area + h_area_squared + 
b_year + h_floor_no_elevator + h_floor_elevator + b_elevator + 
h_monthlyfee.h_area, data=R1013)) ## Performing a Linear Regression 
>  
> summary(OLS1013) ## Summary of predicted coefficients 
> 
> library(”package name”) ## Loading package 
>  
> vif(OLS1013) 
>  
> bptest(OLS1013) 
> 
> summaryR(OLS1013, type="hc0") 
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Bilaga 3: Residualplottar för grundmodell 
 

 
 

Figur 1: Residualplottar för grundmodell utan kvadratiska kovariat. 
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Figur 2: Residualplottar för grundmodell utan kvadratiska kovariat. 
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Bilaga 4: Residualplottar för grundmodell med kvadratiska kovariat 
 

 
 

Figur 1: Residualplottar för grundmodell med kvadratiska kovariat. 
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Figur 2: Residualplottar för grundmodell med kvadratiska kovariat. 
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