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Sammanfattning 
Projektet genomförs för att se när på året det är bäst att sälja en lägenhet innanför tullarna i 
Stockholms stad. De två lägenhetstyper som jämförs är ett rum och kök samt fyra rum och 
kök. Jämförelsen görs delvis för Valueguard då de var intresserade av att det resultatet samt 
att det anses som en intressant jämförelse. 
 
Den här jämförelsen går att utöka till flera lägenhetstyper men det är endast två stycken som 
kommer att tas upp i denna rapport. Resultatet går att använda för både de som vill sälja och 
de som vill köpa en lägenhet. Detta eftersom när slutpriset är som högst är det alltså sämst att 
köpa en lägenhet för de som vill köpa. 
 
Resultatet är även intressant för mäklare som vill att lägenheter ska säljas för så mycket som 
möjligt. 
 
Frågeställningen är alltså när på året det är bäst att sälja en lägenhet för att få ett så högt pris 
som möjligt. 
 
Det visade sig att det är bäst att sälja en ett rums lägenhet i början av december och fyra rums 
lägenhet i slutet av september. Det var även generellt bättre att sälja de båda typerna av 
lägenheter i slutet av året och inte i slutet av sommaren som man skulle kunna tro. Detta beror 
antagligen på att under sommaren så är det många som vill flytta och sälja samtidigt och 
därav finns det många lägenheter ute som sänker slutpriserna. Efter det är det många som 
redan sålt sina lägenheter och det finns färre lägenheter till salu vilket ökar priserna. 
 



Abstract 
This project is made to see at which time at the year it’s best to sell an apartment inside the 
tolls in Stockholm city. The two types of apartments that are compared are one room and four 
rooms. The comparison is made at the request of Valuegard since they were interested in the 
result and it’s considered as a interesting comparison. 
 
This comparison can be extended to other amounts of rooms in an apartment. But in this 
project, only two types will be represented. The result can be used both for those who wants 
to sell and buy an apartment. This is because when the selling price is at it’s highest point it 
will be very bad for any one to buy an apartment for those who wants to buy. 
 
The result is also interesting for brokers because they want to sell an apartment for as much as 
possible. 
 
The question is therefore when it’s best to sell at the year to get as high price as possible. 
 
It turned out that it was best to sell an one room apartment in the beginning of December and 
an four room apartment in the end of September. It was also generally better to sell the both 
types in the end of the year and not in the end at the summer, which you could believe. 
Probably the reason is that under the summer there is so many humans that wants to move and 
sell and therefore there are many apartments for sale. Therefore the selling prices decreases. 
After the summer there is already many apartments that are sold and so many fewer 
apartments for sale, which increases the selling prices. 
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1. Inledning 
 
Ett ständigt diskuterat ämne i dagens samhälle är bostadspriser. Alla vill göra en bra affär, 
både som köpare och säljare. Förstående av hur marknadens mönster ser ut blir därför väldigt 
viktigt eftersom det visar när det lönar sig att investera och när bostaden ska läggas ut för 
försäljning. 
 
Detta arbete är inriktat på att besvara denna fråga med hjälp av matematiska och statistiska 
metoder. 
 

1.1. Bakgrund 
Detta projekt genomförs för att undersöka när på året som det generellt sätt är bäst att sälja. 
Det är inte bara relevant för de som vill sälja utan kan kopplas till när det är bäst att köpa! 
Mäklare som tjänar på att en fastighet säljs för mycket är så klart intresserad av när en 
lägenhet säljs för mest. 
 
Lägenheterna i denna rapport grundar sig på att de befinner sig innanför tullarna och därav är 
det främst personer som innehar en lägenhet i Stockholms innerstad som är intresserad eller 
som sagt de som vill införskaffa sig en lägenhet i Stockholms innerstad. 
 
För de som tänker långsiktigt och vill tjäna på sin lägenhet kan det vara av fördel att 
införskaffa sig en lägenhet när det är som bäst att köpa och sedan sälja lägenheten när det är 
som bäst att sälja. Visserligen betalas vinstskatt på den summan som lägenheten säljs mer för 
men då har personen fortfarande tjänat en del på det. För den lyckosamme kanske insatsen på 
15% fås tillbaka. 
 
Den här rapporten är inte endast till för privatpersoner och mäklare utan även Valuegard som 
har försett projektet med datamängd som resultatet grundar sig på. Resultatet kan användas 
för att göra vidare studier och undersökningar. 
 

1.2. Syfte och frågeställning 
Med data från Valuegard kommer det undersökas när på året det är bäst att sälja en lägenhet. 
Detta är relevant för alla som funderar på att sälja sin bostad. Dock är kravet att lägenheten 
finns belägen innanför tullarna i Stockholm. 
 
Då det är Valuegards datamängd som används för att genomföra det här arbetet så är dem 
intresserade av rapporten. Detta för att de inte har någon information om hur lägenhetspriser 
skiljer sig från varandra när det gäller att jämföra priserna med varandra och årstid. 
 
Lägenheterna jämförs på det sättet att slutpriset för ettor jämförs med till exempel slutpriset 
för en fyra med ett intervall på fem år (2010-2014). På så vis kan det överskådas hur en 
lägenhet beror av tiden. Frågeställningen i detta fall blir: 
 

• När på året är det bäst att sälja en lägenhet jämfört med andra lägenheter? 
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1.3. Lägenheter 
De lägenheter som kommer att undersökas är ett rum och kök samt fyra rum och kök. Detta 
för att få en tydlig skillnad på hur slutpriset skiljer sig åt mellan dessa beroende på vilken tid 
det är varje år. Genom att jämföra flera år kommer det förhoppningsvis finnas ett 
återkommande mönster för varje år som undersöks. 
 

1.4. Material 
Materialet som används erhålls av Valueguards dataregister och består av data på 170.729 
sålda lägenheter i Stockholms innerstad mellan januari 2005 och december 2014. Av datan 
har relevanta variabler valts ut som tros påverka slutpriset. 
 
Då det är för tidskrävande att använda avstånd till centralen för att tillämpa den geografiska 
aspekten kommer måttet ”SAMS” att användas. ”SAMS” är en rikstäckande 
områdesindelning framtagen av SCB i samarbete med kommunerna i Sverige. 
 
En del litteratur såsom Elements of Regression Analysis skriven av Harald Lang kommer att 
användas för att kunna sätta sig in i multipel linjär regressionsanalys samt olika problem som 
kan uppstå vid denna. 
 
Kursen SF2950 Tillämpad Matematisk Statistik på KTH studeras samtidigt med hjälp av 
återkommande föreläsningar under första halvan av terminens gång. Dessa föreläsningar hålls 
av läraren Harald Lang samt doktorandstudenten Felix Rios. 
 
För att lättare kunna förstå och använda programmet SPSS kommer hemsidan SPSS-akuten att 
användas som är skriven av två doktorander vid Göteborgs Universitet vid namn Anders 
Sundell och Rasmus Broms. Denna sida verkar trovärdig att använda just för att den är skapad 
av två stycken doktorander samt uppdateras kontinuerligt. 
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2. Metod 
Ett sätt att bestämma slutpriset för en lägenhet är att använda en multipel regressions analys. 
Där undersöks de variabler som misstänks ha någon påverkan på slutpriset. Självklart kan det 
uppstå en del problem med undersökningarna av kovariaten vilket kommer att behandlas. För 
att beräkna detta på snabbast möjliga sätt används programmet SPSS. 

2.1. Multipel regression 
För att undersöka om en sökt variabel har ett linjärt samband med ett antal förklarande 
variabler används multipel linjär regression. 
 

2.1.1. Formeln 
 
Detta går ut på att man skapar ett uttryck på formeln 

𝑦! = 𝛽! + 𝛽!𝑥!! +⋯+ 𝛽!𝑥!" + 𝑒!   , 𝑖 = 1,… ,𝑁 
 
där y är responsvariabeln som skall undersökas, 𝛽! är de konstanter som söks för att se hur 
stor påverkan varje kovariat 𝑥! har på responsvariabeln. 
 
För denna rapport gäller att y är det slutgiltiga lägenhetspriset, n är antalet kovariat som skall 
undersökas och x är de variabler som skall undersökas om de har någon påverkan på 
slutpriset. 
 
Då det aldrig kommer att gå att ta hänsyn till alla de olika kovariat som påverkar slutpriset 
kommer det att finnas ett fel som betecknas 𝜀. 
 
Variablerna 𝛽! skattas genom att mata in de kovariat som önskas tas hänsyn till för att göra 
multipel linjär regressionsanalys i programmet SPSS. Mer om hur SPSS fungerar tas upp 
senare i avsnitt II.VIII. SPSS. 
 

2.1.2. Signifikanstest 
 
När formeln är framtagen måste den även stämma överens med verkligheten. Det utförs 
genom att testa formeln med en hypotes där hypotesen är verkligheten. Signifikanstestet 
avläses av p-värdet som är ett mått på hur stor sannolikheten är att verkligheten skiljer sig från 
modellen. Detta betyder att ett lågt p-värde är önskvärt och därav gärna så nära 0 som 
möjligt1. 
 

2.2. Minsta kvadratmetoden 
När den multipla linjära regressions formeln är definierad och variablerna 𝛽! uppskattats skall 
det undersökas om detta var en bra uppskattning av variablerna. Detta genom att använda 
minsta kvadratmetoden (eng. ordinary least squares) som hädan efter kommer att förkortas 
MKV i denna rapport. MKV går ut på att skatta variablerna 𝛽!. Uppskattningen skall vara så 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sundell, Anders (2009): ”Guide: Regressionsanalys” spssakuten.se, hämtat 2014-04-17	  
https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/ 
2	  Gunnarson, Ronny (2002): ”Korrelation och regression” infovoice.se, hämtat 2015-04-15	  
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pass bra att felet för slutpriset y skall bli så litet som möjligt. Den nya sökta formeln kommer 
då att bli 
 

𝑦! = 𝛽!𝑥!" + 𝑒!

!

!!!

. 

 
Beräkningarna kommer att upprepas för varje indatavärde j som ger ett visst slutpris. Det 
betyder att om datamängden innehåller 100 rader med kovariat samt slutpris så kommer det 
att ge 100 stycken uppskattade värden 𝑦. För varje sådant uppskattat värde från 0 till j 
kommer det att fås ett fel 𝑒! . Detta fel 𝑒!  kommer att beteckna avståndet mellan det 
uppskattade värdet 𝑦! och det verkliga värdet 𝑦! som kallas för residual. Formeln för detta är 
på så vis 
 

𝑒! = 𝑦! − 𝑦! . 
 
För att minska felet så mycket som möjligt kommer MKV att användas. Det betyder att 
kvadraten av felet kommer att beräknas för alla 𝑒! 
 

𝑅𝑆𝑆 = 𝑒!!
!

!!!

. 

 
Anledningen till att man tar kvadraten ur felet är för att undgå att ungefär hälften av alla 
värden kommer att bli negativa. På det sättet fås endast positiva värden2. 

2.3. Test 
	  

2.3.1. t-test 
T-test används för att testa hypoteser av 𝛽-koefficienter. Ett ensidigt t-test testar hypoteser för 
en koefficient i taget. Ett tvåsidigt t-test undersöker om en 𝛽-koefficient egentligen bör vara 
noll och därmed exkluderas i modellen. Nollhypotesen, H0, är det utfall som inte förväntas 
medan det förväntade H1 värdet sätts som mothypotes. H0 förkastas om 
 

𝐻!:𝛽 = 0 
𝐻!:𝛽 ≠ 0 

För att beräkna t-värdet för varje skattning av 𝛽! koefficienten används följande ekvation: 

𝑡! =
𝛽!

𝑆𝐸(𝛽!)
      𝑗 = 1,2,… ,𝑛 

där 𝑆𝐸(𝛽!) är skattade standardavvikelsen för den skattade 𝛽-koefficienten. 𝐻! förkastas om 
𝑡! > 𝑡!.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Gunnarson, Ronny (2002): ”Korrelation och regression” infovoice.se, hämtat 2015-04-15	  
http://infovoice.se/fou/bok/statmet/10000053.shtml	  
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2.3.2. F-test 
För att få ett så exakt F-test som möjligt bör modellen ha skapats efter en minsta 
kvadratanpassning. F-testet är alltså en kvadratsumma mellan två stycken anpassade värden. 
Det gäller att kovariaten är normalfördelade och inte beroende av varandra och dessutom 
inneha en gemensam varians för att ett F-test skall ge önskade resultat. Om datamängden och 
resultaten på de beräknade 𝛽-koefficienterna inte är detta kommer det att ge ett F-test med 
höga värden. F-test beräknas enligt nedanstående formel. 
 

𝐹 =
𝛽! − 𝛽!!

𝑆𝐸(𝛽!)

!

 

 
Där SE står för standardfel. 
 

2.4. Heteroskedasticitet och homoskedasticitet 
Heteroskedasticitet är ett problem vid regressionsanalys. Variationen på den beroende 
variabeln y ska alltså vara så liten som möjligt när en regressionsanalys utförs. 
Heteroskedasticitet är ett fenomen som är tvärtemot det, variationen hos y är stor och det är 
inte önskvärt. Problemet är att den här variationen är residualerna vid en minsta kvadrat 
anpassning och där är målet att residualerna ska vara så små som möjligt och dessutom 
konstanta (homoskedastiska). 

	  
Figur 1. Hur heteroskedasticitet ser ut. 

Homoskedasticitet innebär motsatsen mot heteroskedasticitet – variationen hos den beroende 
variabeln y är små och dessutom konstanta. Det är detta som ger en bra regressionsformel när 
en minsta kvadrat anpassning har genomförts. 
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Figur 2. Hur homoskedasticitet ser ut. 

Anledningen till att heteroskedasticitet uppkommer kan beror på att en viktig variabel inte har 
tagits med. 
 
För att lösa problemet med heteroskedasticitet kan någon ny oberoende variabel i modellen 
tas med och då kan det ses om resultatet blir bättre. 
 
Ett alternativ till detta är att undersöka vilken variabel som är heteroskedastisk. Det görs 
enklast genom att skapa en scatterplot. En scatterplot är alltså en plot där man plottar varje 
datapunkt för den beroende variabeln mot en av de oberoende variablerna. Detta upprepas för 
varenda oberoende variabel som används i regressionsformeln. När den eller de variabler som 
var heteroskedastiska hittats kan dessa logaritmeras för att se om feltermerna blir 
homoskedastiska. 
 
Det går att undersöka om modellen är heteroskedastisk och det görs via hypotesprövning. Till 
exempel Breusch-Pagan testet3. 
 

2.5. Multikolinjäritet 
Multikolinjäritet är när två eller flera av de oberoende variablerna i regressionsmodellen är 
korrelerade med varandra i hög utsträckning. Det blir ett problem då det inte går att hålla isär 
effekterna av de två variablerna på den beroende variabeln. Multikolinjäritet kan upptäckas av 
att de skattade standardavvikelserna är väldigt stora för vissa koefficienter. Variance Inflation 
Factor (VIF) kan användas för att mäta detta. Allvarlig multikolinjäritet kan antas vid VIF>5. 
Detta medför att en ny regressionsmodell utan linjärt samband mellan de förklarande 
variablerna bör sökas. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Broms, Rasmus (2013): ”Guide: Regressionsdiagnostik – heteroskedasticitet, del 1” 
spssakuten.se, hämtat 2014-04-21	  https://spssakuten.wordpress.com/2013/02/04/guide-
regressionsdiagnostik-heteroskedasticitet-del-1/	  



	   7	  

2.6. Endogeneitet 
En variabel är endogen när den är korrelerad med fel-termen i en regressions modell. Det 
betyder att det finns ett samband mellan en av kovariaten och fel-termen. Det kan uppstå när 
en linjär regressionsmodell inte är optimal. Det enklaste och samtidigt svåraste sättet att 
undvika detta är att omformulera modellen genom att undersöka vilka kovariat som skulle 
kunna tas med i modellen. Går det inte att reda ut vad som har en koppling till fel-termen och 
vilken kovariat som man bör ta med är det enklaste sättet att ta bort det kovariatet men då 
kommer det att påverka resultatet. Annars går det att åtgärda med ett Wu-Haussman test. Ett 
Wu-Haussman test går ut på att undersöka om en koefficient till ett kovariat är konsistent 
genom att testa den mot nollhypotesen. Detta gör att det går att se om koefficienten är 
endogen 

2.7. SPSS 
Datorprogrammet SPSS är ett datorprogram som används vid statistisk analys. Programmet 
beräknar allt så länge datamängden används på rätt sätt. Beroende variabel och oberoende 
variabler behöver definieras samt vad som skall undersökas måste matas in. Så fort allt är valt 
beräknar SPSS allt. Är det något resultat som inte är önskvärt redigeras formeln eller liknande 
för hand i SPSS och sedan beräknas det en ny modell. 

2.8. P-p plot 
För att undersöka om given datamängd följer en testfördelning används p-p plot där två 
kumulativa fördelningsfunktioner plottas mot varandra. Matchar variabeln fördelningen 
kommer mätpunkterna samlas kring en rät linje. 

2.9. Förklaringsgrad, R2 
Förklaringsgraden, R2, är ett mått på hur bra en modell förklarar variansen i en 
responsvariabel. Förklaringsgraden beräknas med: 
 

𝑅! = 1−
𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎!"#$%&'(
𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎!"!#$!

 

 
 
För att få ett bra skatta värde ska förklaringsgraden vara så nära ett som möjligt, en dålig 
anpassning är således nära noll. 
 
 

2.10. AIC och BIC 
 
Akaike’s Information Criterion (AIC) och Bayesian Information Criterion (BIC) är ett 
alternativ till förklaringsgraden. Dessa modeller beräknas med: 
 

𝐴𝐼𝐶 = ln
𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎!"#$%&'(

𝑘 +
2(𝑛 + 1)

𝑘 	  

𝐵𝐼𝐶 = ln
𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎!"!"#$%&

𝑘 + ln  (𝑘)
(𝑛 + 1)
𝑘 	  

	  
där n är antalet förklarande variabler och k observationer. AIC och BIC beräknas för 
jämförelse mellan två modeller. Målet är att AIC och BIC ska minimeras. 
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3. Kovariat 
 
De kovariat som skall undersökas är: 
 

• Kontraktdatum 
• Antal rum 
• Halvrum 
• Area 
• Månadsavgift 
• Byggnadsår 
• Våningsplan 
• Totalt antal våningar 
• Hiss 
• Balkong 
• Sams-område 

 
En förklaring för vad varje kovariat står för kommer nedan: 
 
Kontraktdatum Det datum som köparen skrev på kontrakt för lägenheten. 
Antal rum  Antalet rum som finns i lägenheten. 
Halvrum  Om lägenheten innehåller ett halvt rum, till exempel 1,5:a. 
Area  Hur många kvadrat som lägenheten är på. 
Månadsavgift Vad lägenheten kostar per månad. 
Byggnadsår  Vilket år lägenheten är byggd. 
Våningsplan  Vilket våningsplan som lägenheten ligger på. 
Totalt antal våningar Totala antalet våningar som finns i lägenheten. 
Hiss  Om det finns hiss i huset där lägenheten finns. 
Balkong  Om lägenheten har balkong. 
Sams-område Vilket av de 222 områden lägenheten finns i. 
 
Utefter dessa variabler är hypotesen att halvrum kommer att påverka slutpriset ganska mycket 
då det kan anses som att det finns ett extra rum i lägenheten. Arean kommer också att ha en 
stor betydelse då större lägenheter generellt går för mer. Dock beror det självklart på slutpriset 
och därav vad kvadratmeterpriset blir. Antagligen kommer månadsavgiften att ha stor 
inverkan då det är attraktivt att få betala så lite som möjligt i månaden. Våningsplan brukar 
generellt vara att desto högre en lägenhet ligger desto mer attraktiv är den och detta på grund 
av att det blir en finare utsikt över staden. Hiss behöver inte nödvändigtvis betyda att en 
lägenhet är mer attraktiv för det beror självklart på vilken typ av människa det är som är 
intresserad av lägenheten. Balkong tros dock ha en stor påverkan då människor tycker om att 
kunna sitta ute på balkongen. 
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4. Genomförande 
 

4.1. Data 
För att genomföra projektet behövdes en datamängd införskaffas. Den del av datamängden 
som användes och analyserades redovisas här på vilket sätt den användes. 
 

4.1.1. Insamling av data 
För att få tag på data undersöktes varifrån data kunde tillhanda hållas. Möjliga platser och 
företag för detta var mäklare, booli.se, slutpris.se och valuegard.se. Då både booli.se och 
valuegard.se är hemsidor med data insamlat från alla mäklare i Stockholm var tanken att 
undersöka om det var möjligt att få data från dessa först. 
 
Förfrågan om data till dessa tre hemsidor gjordes via mail. Booli.se samt slutpris.se var 
snabba med att svara och skicka ut data. Dock innehöll inte den datamängden särskilt mycket 
data. Till exempel innehöll datamängden från slutpris.se endast lägenheter sålda från 2013 till 
2014. Det här ledde till att svar från valuegard.se inväntades. När de svarade ville de ha en 
utförlig beskrivning vad datamängden skulle användas till och varför. Projektbeskrivning och 
syfte skickades till dem vilket de godkände. Detta resulterade i en datamängd på lite över 
170.000 lägenheter. 
 

4.1.2. Kovariat 
Från början fanns det många olika kovariat som kunde undersökas. Men många av dessa 
kovariat var antingen onödiga, innehöll inte någon information eller så fanns det alldeles för 
lite lägenheter som innehöll denna information. De kovariat som fanns från början kan avläsas 
i avsnitt III. Kovariat tidigare i rapporten. 
 
Efter att ha plockat bort en del kovariat återstod det endast 10 stycken olika kovariat. Men 
efter att ha granskat all data som var kvar var det uppenbart att endast hälften av all vår data 
innehöll information om lägenheten hade balkong eller ej. Det ledde till att ett val om hälften 
av all data skulle plockas bort för att kunna använda detta kovariat eller att inte ta hänsyn till 
den. Trots vår datamängd på 170.000 stycken olika lägenheter som skulle motsvara en 
halvering till cirka 85.000 lägenheter togs valet att inte ta med kovariatet om balkong finns 
eller ej. Detta grundades på att då resultaten kommer att vara indelade i sju-dagarsperioder 
under totalt en fem års period kommer det inte att vara så mycket data kvar för att få en hyfsat 
bra uppskattning. Därav togs balkong bort. 
 
Sedan valdes kovariaten halvrum och hiss som dummyvariabler då de antingen har 
halvrum/hiss eller inte. Antal rum undersöks separat då all data för ett rum och kök undersöks 
för sig och så vidare. Därav används den inte som ett kovariat på det sättet. Kontraktdatumet 
kodades om i SPSS för att lättare kunna behandlas. Varje datum fick en siffra för att sju-
dagarsperioderna skulle vara lätta att plocka fram och räkna med. Dessa perioder valdes även 
som en dummy-variabel då de antingen har sålts inom detta intervall eller inte. 
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4.2. Lägenheter 
Datamängden för varje lägenhetstyp delades in årsvis (2010, 2011, 2012, 2013 och 2014) för 
att kunna skapa en regressions formel för vardera år. Detta eftersom procenthöjningen eller 
procentsänkningen skall plottas mot tiden och om en formel används med en tidsaxel på fem 
år kommer resultatet leda till att det ser ut som att lägenhetspriserna höjts från 2010. 
 
Därav plottas varje år i samma tidsskala på ett år (365 dagar, observera dock att vissa år är 
skottår och därav ibland 366 dagar). Första januari för varje år antages lägenheterna säljas för 
100%. Detta är inte ett korrekt antagande men det används för att kunna se hur 
lägenhetspriserna varierar genom tiden. 
 

4.2.1. Ett rum och kök 
För varje år skapades enskilda datamängder som användes i SPSS när regressionsanalysen 
skulle genomföras. Till att börja med användes alla områden, årtal och de kovariat som valts 
att användas. När regressionen genomförts undersöktes först signifikansen. De signifikanser 
som var över 0,1 togs bort för alla områden och sedan gjordes regressionen om vilket 
resulterade i att alla signifikanser för områdena hamnade under 0,5. 
 
Scatter-plotten visade hur bra anpassad modellen var till det verkliga problemet. För att 
undersöka om en bättre anpassad modell kunde erhållas logaritmerades först slutpriset. Detta 
gav en sämre anpassad modell vilket gjorde att slutpriset inte skall logaritmeras i modellen. 
Istället prövades kovariaten byggår och lägenhetsarea. Detta ledde till att scatter-plotten blev 
bättre och därav användes de två kovariaten logaritmerade i modellen. 
 
Efter att signifikansen kontrollerats undersöktes VIF-talen för att se att det inte fanns någon 
multikolinjäritet. VIF-talen som tidigare i och med signifikansen varit över fem hamnade nu 
under fem och därav fanns det ingen multikolinjäritet kvar. 
 
Nästa steg var att undersöka om det fanns någon heteroskedasticitet bland mätpunkterna. Det 
gjorde det inte då plotten över residualerna för modellen var homoskedastisk. 
 
Det slutade med att alla modeller för år 2010 till 2014 hade kovariaten area och byggår 
logaritmerade. 
 
För att ta del av signifikansnivåer, scatterplottar, p-plottar med mera för respektive år, 
vänligen se avsnittet Appendix. 
 

4.2.2. Fyra rum och kök 
Modellen för fyra rum och kök undersöktes på exakt samma sätt som för lägenheter med ett 
rum och kök. För den här lägenhetstypen varierade modellerna lite för varje år för att få ett så 
bra resultat som möjligt. För 2010, 2013 och 2014 logaritmerades kovariaten area och byggår. 
För 2011 logaritmerades varken den beroende variabeln eller någon oberoende variabel. För 
2012 logaritmerades den beroende variabeln slutpriset. 
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5. Resultat 
 

5.1. Kovariat 
Kovariatens koefficienter som beräknats med multipel linjär regressionsanalys gav likvärdiga 
värden genom den årsperiod som undersökts i denna rapport. 
 

5.1.1. Ett rum och kök 
Variabel 2010 2011 2012 2013 2014 

Månadsavgift 
 

-0,164 
 

-0,121 
 

-0,168 
 

-0,137 
 

-0,125 
 

Halvrum 
 

0,067 
 

0,064 
 

0,053 
 

0,06 
 

0,069 
 

Våning 
 

0,1 
 

0,087 
 

0,09 
 

0,093 
 

0,074 
 

Antal våningar - 
 

-0,09 
 

- 
 

-0,021 
 

- 
 

Hiss - 
 

0,023 
 

0,026 
 

- 
 

0,034 
 

Area 0,567 
 

0,537 
 

0,529 
 

0,546 
 

0,525 
 

Byggnadsår -0,071 
 

-0,752 
 

-0,085 
 

-0,076 
 

-0,11 
 

Område 𝛽! ,     
 

𝑗 = 1,… ,222    

Säljdatum(indelad i 7 
dagarsperioder) 

𝛽! ,     
 

𝑘 = 1,… ,53    

Tabell 1. Slutgiltiga kovariat för ettor. 
 
I tabellen ovan presenteras hur de koefficienter som den multipla linjära regressionsmodellen 
påverkar slutpriset. Variablerna är presenterade i vänstra spalten med värdet på koefficienten 
för varje år från 2010 till 2014. Man kan se att det genom åren påverkar ungefär lika mycket. 
Vissa kovariat togs bort eftersom de för det årtalet hade för hög signifikansnivå. 
 

5.1.2. Fyra rum och kök 
Variabel Fyror 2010 2011 2012 2013 2014 

Månadsavgift 
 

-,068 -0,067 
 

-0,079 
 

-0,065 
 

-0,088 
 

Halvrum 
 

0,015 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Våning 
 

0,093 
 

0,083 
 

0,073 
 

0,094 
 

0,059 
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Antal våningar -0,058 
 

-0,046 
 

-0,039 
 

-0,046 
 

-0,028 
 

Hiss 0,005 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0,018 
 

Area 0,333 
 

0,370 
 

0,248 
 

0,292 
 

0,305 
 

Byggnadsår -0,054 
 

-,065 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Område 𝛽! ,     
 

𝑗 = 1,… ,222    

Säljdatum(indelad i 7 
dagarsperioder) 

𝛽! ,     
 

𝑘 = 1,… ,53    

Tabell 2. Slutgiltiga kovariat för fyror. 
 
Samma resultat som för ett rum och kök gäller även här. Kovariaten som erhållits är ungefär 
desamma genom tidsperioden på ett år. 
 

5.2. Regressionsanalys 
En regressionsmodell för respektive lägenhetstyp och år beräknades vilket resulterade i 10 
stycken olika formler. I modellerna användes följande kovariat, där skillnader finns mellan 
formlerna (se tabell 1 och 2): 
 

• månadsavgift, 
• halvrum, 
• våningsplan, 
• antal våningar i byggnaden, 
• hiss, 
• boarea, 
• byggnadsår, 
• område och 
• säljdatum. 

 
I första steget sållades osignifikanta variabler bort. Sedan logaritmerades kovariaten för att få 
en regressionsmodell med bättre spridning bland residualpunkterna. Detta resulterade i att de 
modeller med ett rum och kök logaritmerades kovariaten byggnadsår samt boarea. Medan för 
fyra rum och kök logaritmerades byggnadsår och boarea för året 2010.. För 2011 års modell 
logaritmerades ingen variabel och för 2012 logaritmerades slutpriset. För år 2013 och 2014 
logaritmerades endast boarea 
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5.3. Lägenheter 

 
Figur 3. Alla regressionsmodeller. 
 
Det här resultatet är över en fem års period för varje regressionsmodell som tagits fram för ett 
rum och kök. 
 
	  

 
Figur 4. Medelpriset för ettor under ett år. 
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För den här lägenhetstypen går det att se ovan att priserna kan variera mellan att ha sjunkit -
2,70% eller ha stigit 1,60%. Det är alltså absolut bäst att sälja sin lägenhet i början av 
december. 
 

 
Figur 5. Alla regressionsmodeller. 
 
Resultatet ovan är hur mycket slutpriset på en lägenhet har stigit eller sjunkit från första 
januari 2010 till 31 december 2014. 
 

 
Figur 6. Medelvärde över priserna för fyror under ett år. 
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I den här figuren ovan ses slutresultatet som strävades att få. Det är en 
medelvärdesanpassning utifrån alla de punkter som erhållits utefter de fem multipla linjära 
regressionsmodellerna för åren 2010 till 2014. 
 
Utifrån det här resultatet är det lätt att se att det är bäst att sälja en lägenhet på fyra rum och 
kök i slutet av september. 
 
För båda lägenhetstyperna är det bäst att sälja i slutet av året (september för en fyra och 
december för en etta). 
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6. Diskussion 
 

6.1. Kovariat 
Koefficienterna för varje kovariat för ettor för varje år är ungefär detsamma. Självklart skiljer 
sig dessa lite men det är inte konstigt då det inte är exakt samma lägenheter som säljs vid 
exakt samma tidpunkt. 
 
Något intressant i detta är att man kan se att boarea har störst betydelse på vad slutpriset 
kommer att bli då den har en koefficient på 0,53 för ett rum och kök samt 0,37 för fyra rum 
och kök. Det betyder att slutpriset påverkas positivt av boarean och därav går det att dra 
slutsatsen att ju större boarea en lägenhet har desto större blir slutpriset. Dock påverkar arean 
för ett rum och kök slutpriset mer än vad det gör för fyra rum och kök. Detta måste betyda att 
för en lägenhet med fyra rum är det mer viktigt att ha så pass många rum så att alla i familjen 
får ett eget rum jämfört med en lägenhet på ett rum och kök där det endast bor (för det mesta) 
en person som vill ha så stor yta som möjligt att bo på. Hiss påverkar mer på slutpriset för 
ettor än för fyror vilket visar på att det är mer eftertraktad att ha hiss för ettor. 
 
Fler variabler som påverkar slutpriset positivt är om lägenheten har ett halvrum, vilken våning 
som lägenheten ligger på och om det finns hiss i huset. Vilket våningsplan som lägenheten 
ligger på påverkar mest efter boarea. Det är antagligen för att ju högre en lägenhet ligger 
desto finare utsikt och lägre risk för inbrott. Oftast ligger även de finaste lägenheterna längst 
upp då dessa kan inneha etage och högre takhöjd. Detta är dock något som inte har tagits med 
i beräkningarna i denna rapport då det inte funnits tillräckligt med data. 
 
För ettor år 2010, 2012 och 2014 gjorde antalet våningar ingen signifikant skillnad för 
slutpriset, däremot för fyror var det signifikant med negativt inslag. 
 
För fyror var det bara år 2010 halvrum var signifikant, i motsats till ettor där det var 
signifikant och påverkade slutpriset positivt för alla år. Detta betyder att halvrum påverkade 
mer för ettor, något som kan tyckas logiskt då det ger ett större rum och area ökning 
procentuellt. Dessutom spelade byggnadsåret större roll för ettor än för fyror och antalet 
våningar påverkade slutpriset mer för fyror. 
 
När lägenheten är såld grundar sig på när köpekontrakt för lägenheten har skrivits under. 
Detta betyder att lägenheten kan ha sålts några dagar tidigare. Detta framgår dock inte i 
datamängden som har införskaffats hos Valuegard. Något som även kan påpekas är att det 
inte framgår hur länge en lägenhet har funnits till försäljning. Därav stärker inte denna rapport 
att om en lägenhet läggs ut till försäljning i maj så kan man förvänta sig ett slutpris som är ett 
antal procent över eller under det slutpriset som finns för maj. Lägenheten kan lika väl bli såld 
i oktober. 
 

6.2. Lägenheter 
Det som gjordes för att genomföra detta projekt var att tidsperioderna delades in på sju dagar. 
Detta var för att få ett så bra slutresultat som möjligt när preocentsatsen av slutpriset plottades mot 
tiden. En sju dagars period resulterade i 52 punkter vilket ansågs vara bra för slutresultatet. Men 
detta ledde istället till en hög signifikans för varje tidsperiod vilket inte var önskvärt. För 
kovariaten områden togs de områden med en signifikans över fem procent bort. Men i fallet för 
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tidsperioden behölls dessa och grundades på att de är för viktiga för resultatet samt att 
koefficienten för varje kovariat ändå var så pass liten att de hade kunnat anses vara noll – utan en 
tidsperiod skulle inte det slutgiltiga diagrammet kunna redovisa ett slutpris för den tidsperioden. 
 

6.3. När är det bäst att sälja 

 
Figur 7. Varje regressionsmodell för ettor för varje år. 
 
Tanken från början var att plotta varje modell i ett diagram som i figuren ovan. Trots likvärdiga 
kovariat blev slutpriset för varje år ganska olika vilket gjorde det svårt att dra några slutsatser om 
när det skulle vara bästa att sälja. Som vi ser är det många spridda punkter för varje år och detta 
kan självklart ha olika påverkan från yttre faktorer som inte tagits med. Till exempel inflation med 
mera som är svårt att ta hänsyn till i en sådan här undersökning då det inte finns någon 
information om hur det påverkar. 
 
För att lösa problemet med att lättare kunna avläsa när det är bra att sälja användes minsta kvadrat 
metoden som gav figurerna för medelvärde i avsnitt V.IV. Lägenheter tidigare i rapporten. 
 
Resultatet blev att det är bäst att sälja i slutet av året – slutet av september för en fyra och början 
av december för en etta. 
 
Anledningen till att det är bäst att sälja i slutet av året kan bero på att det inte finns så många 
lägenheter till salu under denna period och på så går priserna upp eftersom efterfrågan på 
lägenheter fortfarande är ganska stor. Detta finns det dock inte något resultat grundat på utan är 
endast en hypotes. 
 
Men det är inte så många som vill flytta strax innan jul och därav inte vill sälja heller. Efter att jul 
har varit kan man däremot se en tydlig trend för både ettor och fyror att slutpriset sjunker och det 
måste bero på att fler personer kan tänka sig att flytta nu. 
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Priserna är generellt ganska låga det första halvåret för både ettor och fyror. Vilket leder till att det 
är sämst att sälja första halvåret – speciellt i juni för ettor och i juli för fyror. 
  
Det man kan se i resultatet för lägenheterna är att det är en hel del störningar i resultatet samt att 
det finns en växande trend. Detta leder till att resultaten inte är helt tillförlitliga eftersom 
inflationen påverkar resultatet och det lika väl kan vara en annan tidpunkt under året som är mest 
optimalt att sälja lägenheten på. 
 

6.4. Vad kunde ha gjorts bättre? 
Från föregående avsnitt 6.3 När är det bäst att sälja inses det att inflationen har en påverkan 
på resultatet. Detta hade kunnat åtgärdas genom att få bostadstprisindex från Valuegard om 
inflationen och sedan beräkna regressionen än en gång. 
	  
I denna undersökning antogs att ett halvrum var en oberoende variabel. Detta kan anses vara 
fel eftersom ett halvrum leder till att lägenheten generellt får större boarea och därav blir 
lägenheten dyrare. Dock har detta antagits för alla lägenhetstyper vilket leder till att samma 
antagande har gjorts för alla. Det är alltså inte en lägenhetstyp som har fått tillgodoräknat sig 
detta. Dock kan det ha påverkat resultatet och kanske skulle lägenhetstyperna ha delats in i ett 
rum och kök, ett och ett halvt rum och kök och så vidare för att få ett mer exakt resultat. 
 
Det som skulle kunna ha givit ett bättre resultat hade varit om tidsperioden hade varit lite 
större. I det här projektet användes en tidsperiod på sju dagar som gav en hög signifikansnivå 
och därav om tidsperioden hade ökats till den dubbla kanske detta hade givit en lägre 
signifikansnivå och ett noggrannare resultat. 
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Appendix 
 

1. Bilaga 1 – Ett rum och kök 2010 
 

1.1. P-plot 
 

 

1.2. Scatterplot 
 

 
Figur. 
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1.3. Modelsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,928a ,862 ,856 173317,412 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800033, 1830009, 1840039, 1840042, 
1830008, 1830007, 1800135, 1800088, 1840031, 1800081, 1830006, 
1840046, 40529, 1840003, 1840040, 1800017, 1800089, 1800095, 
1800105, 40179, 1800134, 1800019, 1800120, 1800123, 1840015, 
1800114, 1630004, 40536, 1800103, 1800141, 1800093, 1630009, 
1800104, 1630020, 1840043, 1800078, 1800122, 1800154, 1840013, 
1840038, 1830001, 1840004, 1800100, 1830003, 1800053, 1630031, 
1800151, 1800133, 1840019, 1840035, 1830004, 1840025, 1800064, 
1840036, 1840037, 1840045, 1840044, 1800002, 1800117, 1800005, 
40368, 1800102, 1800153, 1800132, 1840022, 1800056, 1800008, 
1830005, 1800085, 1840034, 1800086, 1800048, 1800028, 1630030, 
1800016, 1800092, 1800116, 1800118, 1800136, 1840033, 1800039, 
1800137, 1800046, 1840020, 40235, 40382, 1800018, 1800035, 1840005, 
1800021, 40291, 1800032, 1800009, 40256, 1800023, 40305, 1830010, 
40319, 1800084, 40466, 1800027, 40340, 1800045, 40207, 1800038, 
40473, 40200, 40354, 1800031, 40494, 1800011, 1800050, 40480, 40375, 
40445, 1800040, 40410, 1800047, 40452, 40501, 40333, 40242, 1800006, 
40270, 40522, 40389, 40508, 40515, 40277, 40424, 40361, 40417, 40487, 
40396, 40214, 1800013, 40228, 40298, 1800025, 40263, 40459, 
h_halfroom, 40221, 40438, 1800036, 40347, 40326, 1800014, 40284, 
h_floor, 1800044, 40431, 40249, LN_area, 40186, 1800030, 40403, 
b_elevator, 1800042, 40193, 1800001, h_monthlyfee, b_floors, 1800139 

b. Dependent Variable: t_price 
 

1.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 11223807,212 2329793,773  4,818 ,000   

h_monthlyfee -136,893 7,155 -,164 -19,134 ,000 ,495 2,022 
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h_halfroom 109669,911 10836,126 ,067 10,121 ,000 ,837 1,195 

h_floor 20469,798 1406,664 ,100 14,552 ,000 ,770 1,299 

b_floors - 

b_elevator - 

LN_area 1121716,863 16000,587 ,567 70,105 ,000 ,559 1,789 

LN_year -1851640,913 307162,258 -,071 -6,028 ,000 ,264 3,790 
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2. Bilaga 2 – Ett rum och kök 2011 
 

2.1. P-plot 
 

 
 

2.2. Scatterplot 
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2.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,922a ,850 ,842 188618,306 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800019, 1830008, 1800053, 
1830006, 1800078, 1840018, 1840001, 1800095, 1800018, 1830007, 
1840042, 1800090, 1800138, 1800101, 40544, 1800002, 1800076, 
1840046, 1800114, 1800089, 1800104, 1800120, 1800122, 1800100, 
1800105, 1840040, 1840015, 1800033, 1800017, 1840031, 1800121, 
40901, 1800005, 1800123, 1840035, 1800103, 1830003, 1800102, 
1800097, 1840043, 1840016, 1800093, 1800154, 1800008, 1800134, 
1800146, 1840036, 1800045, 1840047, 1840044, 1840038, 1800135, 
1800133, 1800086, 1800151, 1840002, 1840037, 1630005, 1830005, 
1840030, 1800125, 1630004, 1840024, 1840013, 1840019, 1800080, 
1830001, 1830004, 1800063, 1800116, 1800085, 1840033, 1800117, 
1800032, 1800071, 1840025, 1800142, 1800009, 1800055, 1840020, 
1800124, 1800132, 1800092, 1800136, 1800028, 1800039, 1840022, 
1800016, 1840005, 1800048, 1800027, 1800128, 1800023, 1800153, 
1800047, 40719, 40887, 1800137, 1800021, 40565, 40747, 40698, 40621, 
40740, 1800062, 1800038, 1800056, 40656, 40579, 1800035, 1800139, 
40642, 40607, 1800006, 1800046, 40754, 40712, 1800118, 40789, 
1800084, 40733, 40614, 1800031, 40558, 1840023, 40831, 1800011, 
40852, 40866, 40726, 1800040, 40796, 40817, 1800050, 40873, 40803, 
40705, 40824, 1800013, 40880, 40593, 40810, 40838, 40649, 40691, 
40894, 40663, 40586, h_halfroom, 40600, 1800014, 40761, 40551, 40572, 
40845, h_floor, 40635, 1800036, 40670, 40677, 1800025, 40859, 40775, 
1800044, LN_area, 40684, 1800030, 40782, b_elevator, 1800042, 40628, 
b_floors, h_monthlyfee, 1800001 
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2.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 14607586,622 2566013,013  5,693 ,000   

h_monthlyfee -101,292 8,093 -,121 -
12,516 

,000 ,480 2,082 

h_halfroom 79623,029 9246,100 ,064 8,612 ,000 ,804 1,244 

h_floor 18697,634 1628,239 ,087 11,483 ,000 ,788 1,269 

b_floors -6323,614 2101,493 -,029 -3,009 ,003 ,488 2,048 

b_elevator 22931,293 9007,957 ,023 2,546 ,011 ,537 1,863 

LN_area 1109331,310 19318,510 ,537 57,423 ,000 ,513 1,949 

LN_year -2285412,277 338492,325 -,079 -6,752 ,000 ,327 3,061 
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3. Bilaga 3 – Ett rum och kök 2012 
 

3.1. P-plot 
 

 
 

3.2. Scatterplot 
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3.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,922a ,849 ,843 184930,186 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800117, 40986, 41266, 1830008, 
1840039, 41273, 1800105, 1800018, 1800076, 1800075, 1800033, 
1800123, 1840015, 1840040, 1800100, 1800104, 1800017, 1800114, 
1830003, 1630031, 1800122, 1630009, 1800135, 1800002, 1800005, 
1840013, 1800095, 1800133, 1800097, 1800071, 1800134, 1840045, 
1800019, 1800102, 1630025, 1800045, 1630005, 1840037, 1800032, 
1800093, 1800151, 1800008, 1830004, 1800121, 1840038, 1800120, 
1630004, 1840019, 1830005, 1840033, 1840036, 1800132, 1840044, 
1800048, 1800129, 1840031, 1800031, 1800128, 1800039, 1800092, 
1800136, 41098, 1800028, 40972, 1800021, 1800137, 1630028, 1800063, 
41091, 1800035, 41112, 1800153, 1840034, 1800006, 41168, 41119, 
1800118, 1800009, 40916, 1840005, 41224, 41000, 1800038, 41161, 
1800011, 41105, 41259, 41238, 40993, 1800016, 1800046, 40944, 41245, 
41028, 1800027, 41056, 40909, 41007, 1800023, 41154, 40965, 1800040, 
41210, h_halfroom, 41021, 41084, 1800047, 40958, 40930, 41217, 40979, 
40951, 41070, 1800036, 41042, 41252, 40937, 1800013, 40923, 41147, 
41063, 41077, 1800084, 41133, 1800025, 41049, 41231, 41182, 1800014, 
41189, h_floor, 41126, 1800044, 41014, 1800030, 1800139, 41175, 
LN_area, 41035, 1800042, 41196, b_elevator, 1800001, b_floors, 41140, 
h_monthlyfee 
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3.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Model	   Unstandardized	  
Coefficients	  

Standardized	  
Coefficients	  

	   	   	   Collinearity	  
Statistics	  

	  

	   B	   Std.	  Error	   Beta	   t	   Sig.	   Tolerance	   VIF	  
(Constant)	   15505172,589	   2430702,270	   	   6,379	   ,000	   	   	  
h_monthlyfee	   -‐135,262	   7,351	   -‐,168	   -‐

18,401	  
,000	   ,492	   2,034	  

h_halfroom	   68026,567	   9039,220	   ,053	   7,526	   ,000	   ,837	   1,195	  
h_floor	   18817,618	   1498,414	   ,090	   12,558	   ,000	   ,798	   1,252	  
b_floors	   -‐	  
b_elevator	   25049,335	   8204,170	   ,026	   3,053	   ,002	   ,577	   1,734	  
LN_area	   1068298,551	   17419,706	   ,529	   61,327	   ,000	   ,548	   1,825	  
LN_year	   -‐2342859,263	   320481,999	   -‐,085	   -‐7,310	   ,000	   ,303	   3,298	  
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4. Bilaga 4 – Ett rum och kök 2013 
 

4.1. P-plot 
 

 
 

 

4.2. Scatterplot 
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4.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,934a ,872 ,865 184676,340 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800019, 1800138, 1800147, 
1800018, 1840001, 1830008, 1800057, 1830007, 1830017, 1800054, 
1840039, 1840042, 1800076, 1800150, 1800081, 1630029, 1630032, 
41275, 1800130, 1800082, 1630022, 1800033, 41639, 1800103, 1830002, 
1800114, 1800052, 1840047, 1630014, 1800089, 41632, 1800101, 
1800098, 1800135, 1800141, 1800058, 1800090, 1800097, 1800121, 
1630009, 1800095, 1800079, 1800123, 1800104, 1830006, 1800045, 
1630004, 1830003, 1840015, 1800100, 1840040, 1800088, 41625, 
1800017, 1800122, 1840029, 1800055, 1800105, 1800078, 1830012, 
1630007, 1840046, 1800075, 1840016, 1630024, 1630030, 1800093, 
1630031, 1800059, 1630020, 1800134, 1840037, 1840030, 1800065, 
1840035, 1800120, 1800070, 1800053, 1830010, 1830005, 1830014, 
1800061, 1800080, 1840043, 1840024, 1800151, 1800086, 1840031, 
1800146, 1630005, 1630021, 1800132, 1800005, 1800129, 1840025, 
1800125, 1800102, 1800154, 1840004, 1800066, 1840045, 1840044, 
1800071, 1800116, 1800133, 1630027, 1800032, 1840019, 1840023, 
1840033, 1800073, 1840036, 1840038, 1630016, 1830018, 1800143, 
1800149, 1800110, 1800136, 1800048, 1840034, 1800142, 1800117, 
1830004, 1800074, 1800063, 1800153, 1800092, 1800072, 1830001, 
1800016, 1800112, 1800035, 1840010, 1840022, 1800069, 1800039, 
1800056, 1840020, 41485, 1800085, 1800031, 1840005, 1840013, 
1800128, 1840026, 1800021, 1800137, 41310, 1800009, 1630028, 41394, 
1800038, 41562, 1800118, 1800155, 1800062, 41331, 1800064, 1800047, 
41443, 1800124, 41373, 41457, 41387, 1800023, 41464, 41422, 41408, 
41604, 41352, 41492, 1800011, 1800046, 41401, 41527, 41450, 41303, 
41429, 41345, 41471, 41618, 41597, 41436, 1800084, 41534, 41366, 
1800050, 41576, 41359, 41590, 41611, h_halfroom, 41282, 1800040, 
41506, 41324, 41338, 1800036, 41296, 41499, 41415, 1800139, 41380, 
1800014, 41317, 41478, 41548, 1800044, 41583, 1800111, h_floor, 
41569, 1800030, 41513, LN_area, 41520, 1800025, 1800001, 41555, 
b_elevator, 41289, b_floors, h_monthlyfee 
b. Dependent Variable: t_price 
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4.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 16853614,331 2402156,150  7,016 ,000   
h_monthlyfee -117,434 7,402 -,137 -

15,865 
,000 ,434 2,302 

h_halfroom 80362,245 8484,268 ,060 9,472 ,000 ,809 1,236 
h_floor 20620,088 1442,890 ,093 14,291 ,000 ,772 1,296 
b_floors -4662,113 1848,352 -,021 -2,522 ,012 ,482 2,076 
b_elevator - 
LN_area 1156819,147 16890,716 ,546 68,488 ,000 ,508 1,967 
LN_year -2426867,613 318012,845 -,076 -7,631 ,000 ,328 3,048 
 
 
  



	   32	  

5. Bilaga 5 – Ett rum och kök 2014 
 

5.1. P-plot 
 

 
 

5.2. Scatterplot 
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5.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,929a ,862 ,857 207008,199 
a. Predictors: (Constant), 1800079, 1840039, 1840031, 1840012, 1800114, 
1800104, 1800100, 1800002, 1630005, 41997, 1840015, 1800105, 
1630004, 1800154, 1800138, 1800028, 1800018, 1840045, 1830012, 
1800120, 1800095, 1800055, 1840046, 1840042, 1840040, 1800005, 
1840034, 1840010, 1840001, 1830007, 1840024, 1800103, 1800001, 
1840013, 1800151, 1840035, 1800071, 1800045, 1800121, 1840005, 
1830001, 1800033, 1840025, 1800135, 1800125, 1800110, 1800136, 
1800129, 1800089, 1800128, 1800123, 1800085, 1840019, 1800153, 
1800134, 1800093, 1800019, 1840020, 1800017, 1840023, 1800064, 
1800032, 1830003, 1630028, 1800102, 1840037, 1840038, 1800132, 
1800116, 1800009, 1800008, 1830004, 1800122, 1800040, 1840036, 
1800133, 1840033, 1830005, 1800016, 1800092, 1800021, 1800139, 
1800117, 1800118, 1800039, 1800046, 1800023, 1800031, 41983, 
1800050, 1800048, 1800027, 41913, 41941, 41850, 1800035, 41836, 
41752, 1800137, 41724, 41647, 41927, 41787, 1800006, 41899, 41640, 
41843, 41703, 1800011, 41829, 41801, 41822, 41773, 41661, 41808, 
1800038, 41906, 41990, 41920, 41815, 1800047, 41682, 1830006, 41696, 
41878, 1800013, 41675, 41689, 41668, 41731, 41794, 41857, 41745, 
41948, 1800014, 41766, h_halfroom, 41976, 1800036, 41892, 41717, 
41871, 41759, 41969, 1800042, 41780, 41885, 1800025, 41955, h_floor, 
41654, 1800030, 41738, 1800044, 41710, LN_area, b_elevator, 41962, 
41934, h_monthlyfee, b_floors, LN_year 
b. Dependent Variable: t_price 
 
 

5.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 25603437,855 2551824,793  10,033 ,000   
h_monthlyfee -119,926 7,974 -,125 -15,039 ,000 ,480 2,085 

h_halfroom 97272,250 9082,959 ,069 10,709 ,000 ,795 1,257 
h_floor 17017,593 1502,378 ,074 11,327 ,000 ,781 1,281 
b_floors - 

b_elevator 39074,719 8410,089 ,034 4,646 ,000 ,607 1,649 
LN_area 1243533,165 18926,292 ,525 65,704 ,000 ,517 1,936 
LN_year -3709469,469 336714,666 -,110 -11,017 ,000 ,330 3,033 
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6. Bilaga 6 – Fyra rum och kök 2010 
 

6.1. P-plot 
 

 

6.2. Scatterplot 
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6.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,928a ,862 ,856 173317,412 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800033, 1830009, 1840039, 
1840042, 1830008, 1830007, 1800135, 1800088, 1840031, 1800081, 
1830006, 1840046, 40529, 1840003, 1840040, 1800017, 1800089, 
1800095, 1800105, 40179, 1800134, 1800019, 1800120, 1800123, 
1840015, 1800114, 1630004, 40536, 1800103, 1800141, 1800093, 
1630009, 1800104, 1630020, 1840043, 1800078, 1800122, 1800154, 
1840013, 1840038, 1830001, 1840004, 1800100, 1830003, 1800053, 
1630031, 1800151, 1800133, 1840019, 1840035, 1830004, 1840025, 
1800064, 1840036, 1840037, 1840045, 1840044, 1800002, 1800117, 
1800005, 40368, 1800102, 1800153, 1800132, 1840022, 1800056, 
1800008, 1830005, 1800085, 1840034, 1800086, 1800048, 1800028, 
1630030, 1800016, 1800092, 1800116, 1800118, 1800136, 1840033, 
1800039, 1800137, 1800046, 1840020, 40235, 40382, 1800018, 1800035, 
1840005, 1800021, 40291, 1800032, 1800009, 40256, 1800023, 40305, 
1830010, 40319, 1800084, 40466, 1800027, 40340, 1800045, 40207, 
1800038, 40473, 40200, 40354, 1800031, 40494, 1800011, 1800050, 
40480, 40375, 40445, 1800040, 40410, 1800047, 40452, 40501, 40333, 
40242, 1800006, 40270, 40522, 40389, 40508, 40515, 40277, 40424, 
40361, 40417, 40487, 40396, 40214, 1800013, 40228, 40298, 1800025, 
40263, 40459, h_halfroom, 40221, 40438, 1800036, 40347, 40326, 
1800014, 40284, h_floor, 1800044, 40431, 40249, LN_area, 40186, 
1800030, 40403, b_elevator, 1800042, 40193, 1800001, h_monthlyfee, 
b_floors, 1800139 
b. Dependent Variable: t_price 
 
 

6.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 19451603,983 11123510,822  1,749 ,081   
h_monthlyfee -102,421 19,013 -,068 -5,387 ,000 ,517 1,934 
h_halfroom 211244,900 138985,265 ,015 1,520 ,129 ,835 1,198 
h_floor 70787,718 8816,689 ,093 8,029 ,000 ,603 1,659 
b_floors -37741,299 8798,912 -,058 -4,289 ,000 ,451 2,216 
b_elevator 20750,953 51936,242 ,005 ,400 ,690 ,524 1,908 
LN_area 4354620,173 152595,398 ,333 28,537 ,000 ,598 1,672 
LN_year -4801499,874 1457850,501 -,054 -3,294 ,001 ,303 3,296 
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7. Bilaga 7 – Fyra rum och kök 2011 
 

7.1. P-plot 
 

 
 

7.2. Scatterplot 
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7.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,922a ,850 ,842 188618,306 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800019, 1830008, 1800053, 
1830006, 1800078, 1840018, 1840001, 1800095, 1800018, 1830007, 
1840042, 1800090, 1800138, 1800101, 40544, 1800002, 1800076, 
1840046, 1800114, 1800089, 1800104, 1800120, 1800122, 1800100, 
1800105, 1840040, 1840015, 1800033, 1800017, 1840031, 1800121, 
40901, 1800005, 1800123, 1840035, 1800103, 1830003, 1800102, 
1800097, 1840043, 1840016, 1800093, 1800154, 1800008, 1800134, 
1800146, 1840036, 1800045, 1840047, 1840044, 1840038, 1800135, 
1800133, 1800086, 1800151, 1840002, 1840037, 1630005, 1830005, 
1840030, 1800125, 1630004, 1840024, 1840013, 1840019, 1800080, 
1830001, 1830004, 1800063, 1800116, 1800085, 1840033, 1800117, 
1800032, 1800071, 1840025, 1800142, 1800009, 1800055, 1840020, 
1800124, 1800132, 1800092, 1800136, 1800028, 1800039, 1840022, 
1800016, 1840005, 1800048, 1800027, 1800128, 1800023, 1800153, 
1800047, 40719, 40887, 1800137, 1800021, 40565, 40747, 40698, 40621, 
40740, 1800062, 1800038, 1800056, 40656, 40579, 1800035, 1800139, 
40642, 40607, 1800006, 1800046, 40754, 40712, 1800118, 40789, 
1800084, 40733, 40614, 1800031, 40558, 1840023, 40831, 1800011, 
40852, 40866, 40726, 1800040, 40796, 40817, 1800050, 40873, 40803, 
40705, 40824, 1800013, 40880, 40593, 40810, 40838, 40649, 40691, 
40894, 40663, 40586, h_halfroom, 40600, 1800014, 40761, 40551, 40572, 
40845, h_floor, 40635, 1800036, 40670, 40677, 1800025, 40859, 40775, 
1800044, LN_area, 40684, 1800030, 40782, b_elevator, 1800042, 40628, 
b_floors, h_monthlyfee, 1800001 
b. Dependent Variable: t_price 
 

7.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 4733751,088 1621873,056  2,919 ,004   
h_monthlyfee -107,842 20,565 -,067 -5,244 ,000 ,517 1,936 
h_halfroom - 
h_floor 68915,036 9871,049 ,083 6,982 ,000 ,601 1,663 
b_floors -33254,481 10001,408 -,046 -3,325 ,001 ,438 2,284 
b_elevator - 
h_area 50635,817 1691,617 ,370 29,933 ,000 ,558 1,793 
b_year -3431,337 817,680 -,065 -4,196 ,000 ,354 2,825 



	   38	  

8. Bilaga 8 – Fyra rum och kök 2012 
 

8.1. P-plot 
 

 
 

8.2. Scatterplot 
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8.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,922a ,849 ,843 184930,186 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800117, 40986, 41266, 1830008, 
1840039, 41273, 1800105, 1800018, 1800076, 1800075, 1800033, 
1800123, 1840015, 1840040, 1800100, 1800104, 1800017, 1800114, 
1830003, 1630031, 1800122, 1630009, 1800135, 1800002, 1800005, 
1840013, 1800095, 1800133, 1800097, 1800071, 1800134, 1840045, 
1800019, 1800102, 1630025, 1800045, 1630005, 1840037, 1800032, 
1800093, 1800151, 1800008, 1830004, 1800121, 1840038, 1800120, 
1630004, 1840019, 1830005, 1840033, 1840036, 1800132, 1840044, 
1800048, 1800129, 1840031, 1800031, 1800128, 1800039, 1800092, 
1800136, 41098, 1800028, 40972, 1800021, 1800137, 1630028, 1800063, 
41091, 1800035, 41112, 1800153, 1840034, 1800006, 41168, 41119, 
1800118, 1800009, 40916, 1840005, 41224, 41000, 1800038, 41161, 
1800011, 41105, 41259, 41238, 40993, 1800016, 1800046, 40944, 41245, 
41028, 1800027, 41056, 40909, 41007, 1800023, 41154, 40965, 1800040, 
41210, h_halfroom, 41021, 41084, 1800047, 40958, 40930, 41217, 40979, 
40951, 41070, 1800036, 41042, 41252, 40937, 1800013, 40923, 41147, 
41063, 41077, 1800084, 41133, 1800025, 41049, 41231, 41182, 1800014, 
41189, h_floor, 41126, 1800044, 41014, 1800030, 1800139, 41175, 
LN_area, 41035, 1800042, 41196, b_elevator, 1800001, b_floors, 41140, 
h_monthlyfee 
b. Dependent Variable: t_price 
 
 

8.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 13,547 ,393  34,474 ,000   
h_monthlyfee -3,231E-5 ,000 -

,079 
-6,577 ,000 ,532 1,879 

h_halfroom - 
h_floor ,014 ,002 ,073 6,297 ,000 ,582 1,717 
b_floors -,006 ,002 -

,039 
-2,962 ,003 ,452 2,213 

b_elevator - 
h_area ,009 ,000 ,248 21,787 ,000 ,596 1,678 
b_year - 
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9. Bilaga 9 – Fyra rum och kök 2013 
 

9.1. P-plot 
 

 
 

9.2. Scatterplot 
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9.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,934a ,872 ,865 184676,340 
a. Predictors: (Constant), LN_year, 1800019, 1800138, 1800147, 
1800018, 1840001, 1830008, 1800057, 1830007, 1830017, 1800054, 
1840039, 1840042, 1800076, 1800150, 1800081, 1630029, 1630032, 
41275, 1800130, 1800082, 1630022, 1800033, 41639, 1800103, 1830002, 
1800114, 1800052, 1840047, 1630014, 1800089, 41632, 1800101, 
1800098, 1800135, 1800141, 1800058, 1800090, 1800097, 1800121, 
1630009, 1800095, 1800079, 1800123, 1800104, 1830006, 1800045, 
1630004, 1830003, 1840015, 1800100, 1840040, 1800088, 41625, 
1800017, 1800122, 1840029, 1800055, 1800105, 1800078, 1830012, 
1630007, 1840046, 1800075, 1840016, 1630024, 1630030, 1800093, 
1630031, 1800059, 1630020, 1800134, 1840037, 1840030, 1800065, 
1840035, 1800120, 1800070, 1800053, 1830010, 1830005, 1830014, 
1800061, 1800080, 1840043, 1840024, 1800151, 1800086, 1840031, 
1800146, 1630005, 1630021, 1800132, 1800005, 1800129, 1840025, 
1800125, 1800102, 1800154, 1840004, 1800066, 1840045, 1840044, 
1800071, 1800116, 1800133, 1630027, 1800032, 1840019, 1840023, 
1840033, 1800073, 1840036, 1840038, 1630016, 1830018, 1800143, 
1800149, 1800110, 1800136, 1800048, 1840034, 1800142, 1800117, 
1830004, 1800074, 1800063, 1800153, 1800092, 1800072, 1830001, 
1800016, 1800112, 1800035, 1840010, 1840022, 1800069, 1800039, 
1800056, 1840020, 41485, 1800085, 1800031, 1840005, 1840013, 
1800128, 1840026, 1800021, 1800137, 41310, 1800009, 1630028, 41394, 
1800038, 41562, 1800118, 1800155, 1800062, 41331, 1800064, 1800047, 
41443, 1800124, 41373, 41457, 41387, 1800023, 41464, 41422, 41408, 
41604, 41352, 41492, 1800011, 1800046, 41401, 41527, 41450, 41303, 
41429, 41345, 41471, 41618, 41597, 41436, 1800084, 41534, 41366, 
1800050, 41576, 41359, 41590, 41611, h_halfroom, 41282, 1800040, 
41506, 41324, 41338, 1800036, 41296, 41499, 41415, 1800139, 41380, 
1800014, 41317, 41478, 41548, 1800044, 41583, 1800111, h_floor, 
41569, 1800030, 41513, LN_area, 41520, 1800025, 1800001, 41555, 
b_elevator, 41289, b_floors, h_monthlyfee 
b. Dependent Variable: t_price 
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9.3. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 12,292 2,295  5,355 ,000   
h_monthlyfee -2,863E-5 ,000 -,065 -7,524 ,000 ,569 1,758 
h_halfroom - 
h_floor ,018 ,002 ,094 11,019 ,000 ,596 1,679 
b_floors -,008 ,002 -,046 -4,644 ,000 ,432 2,317 
b_elevator - 
LN_area 1,017 ,030 ,292 34,198 ,000 ,591 1,691 
b_year - 
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10. Bilaga 10 – Fyra rum och kök 2014 
 

10.1. P-plot 
 

 
 

10.2. Scatterplot 
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10.3. Modellsummering 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,929a ,862 ,857 207008,199 
a. Predictors: (Constant), 1800079, 1840039, 1840031, 1840012, 1800114, 
1800104, 1800100, 1800002, 1630005, 41997, 1840015, 1800105, 
1630004, 1800154, 1800138, 1800028, 1800018, 1840045, 1830012, 
1800120, 1800095, 1800055, 1840046, 1840042, 1840040, 1800005, 
1840034, 1840010, 1840001, 1830007, 1840024, 1800103, 1800001, 
1840013, 1800151, 1840035, 1800071, 1800045, 1800121, 1840005, 
1830001, 1800033, 1840025, 1800135, 1800125, 1800110, 1800136, 
1800129, 1800089, 1800128, 1800123, 1800085, 1840019, 1800153, 
1800134, 1800093, 1800019, 1840020, 1800017, 1840023, 1800064, 
1800032, 1830003, 1630028, 1800102, 1840037, 1840038, 1800132, 
1800116, 1800009, 1800008, 1830004, 1800122, 1800040, 1840036, 
1800133, 1840033, 1830005, 1800016, 1800092, 1800021, 1800139, 
1800117, 1800118, 1800039, 1800046, 1800023, 1800031, 41983, 
1800050, 1800048, 1800027, 41913, 41941, 41850, 1800035, 41836, 
41752, 1800137, 41724, 41647, 41927, 41787, 1800006, 41899, 41640, 
41843, 41703, 1800011, 41829, 41801, 41822, 41773, 41661, 41808, 
1800038, 41906, 41990, 41920, 41815, 1800047, 41682, 1830006, 41696, 
41878, 1800013, 41675, 41689, 41668, 41731, 41794, 41857, 41745, 
41948, 1800014, 41766, h_halfroom, 41976, 1800036, 41892, 41717, 
41871, 41759, 41969, 1800042, 41780, 41885, 1800025, 41955, h_floor, 
41654, 1800030, 41738, 1800044, 41710, LN_area, b_elevator, 41962, 
41934, h_monthlyfee, b_floors, LN_year 
b. Dependent Variable: t_price 
 

10.4. Koefficienter, signifikansnivåer, VIF-tal med mera 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

   Collinearity 
Statistics 

 

 B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 14,454 ,281  51,518 ,000   
h_monthlyfee -3,809E-5 ,000 -,088 -9,723 ,000 ,576 1,738 
h_halfroom - 
h_floor ,011 ,002 ,059 7,172 ,000 ,694 1,441 
b_floors -,005 ,002 -,028 -3,034 ,002 ,549 1,823 
b_elevator ,022 ,011 ,018 1,943 ,050 ,550 1,820 
h_area ,010 ,000 ,305 32,912 ,000 ,556 1,799 
b_year - 
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