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Sammanfattning

I denna uppsats tillämpas multipel regressionsanalys med syfte att
predikera huspriser i Falun. Data som består av dels priset vid ett antal
husförsäljningar och dels ett antal eventuellt samvarierande förklarande
variabler analyseras. Två lämpliga, modeller som på ett så precist och
enkelt sätt som möjligt förutsäger en kommande försäljning av ett hus tas
fram. I den första finns en mäklarfirmas utropspris med som förklarande
variabel i den andra inte. Prediktionsförmågan för de båda modellerna
blir inte användbar i praktiken men bättre då utropspris finns med. De
förklarande variablerna blir för modellen med utropspris också boarea, om
huset har garage och om huset ligger i stadsdelen Slätta. För modellen
utan utropspris är de förklarande variablerna taxerat markvärde, taxerat
byggnadsvärde och tomtarea.
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Abstract

This paper applies multiple regression analysis to predict house prices
in Falun. Data consisting of sales price and a number of possible explana-
tory variables is analyzed. Two appropriate, models that are as precise
in predicting and simple as possible are developed. In the first model a
home sales office’s starting price is included as an explanatory variable
in the other not. The predictive ability of the two models is not useful
in practice, but better when starting price is included. The explanatory
variables are for the model with the starting price included also living
area, if the house has a garage or not and if the house is located in the
district Slätta. For model without starting price the explanatory variables
are taxed land value, taxed building value and land area.

3



Innehåll
1 Bakgrund 5

2 Syfte 6

3 Material och Metod 7
3.1 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Datorprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Multipel Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.4 Parameterskattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.5 Hypotesprövning och stegvis regression . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.5.1 Stegvis regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.6 Prediktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.7 Korsvaliering med Leave one out Cross Validation . . . . . . . . 10
3.8 Modelldiagnosverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.8.1 Cook-avstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.8.2 Normalsannolikhetsplott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Resultat 12
4.1 Variabelval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2 Datainspektion och inledande plotter . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.3 Bergränsning av analys och modeller . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4 Analys med utropspris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.5 Analys utan utropspris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5 Slutsatser 18

6 Diskussion 21

7 Bilaga 24
7.1 Inledande plotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.2 Begränsning av modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.3 Analys Med Utrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7.3.1 responsvariabel Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.3.2 responsvariabel logaritmerat pris . . . . . . . . . . . . . . 42

7.4 Analys utan Utropspris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.4.1 pris som responsvariabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.4.2 logaritmerat pris som responsvariabel . . . . . . . . . . . 57

4



1 Bakgrund

Vad är ett hus värt? Husköp har för många människor blivit den största och
viktigaste affären i livet men priset är svårt att förutsäga för både köpare och
säljare. Den här uppsatsen undersöker om det är möjligt att med hjälp av statis-
tisk analys av tidigare husförsäljningar förutsäga priset för en ny husförsäljning
i staden Falun. Genom att kolla på ett hus egenskaper så som boarea, antal
rum, uppvärmningstyp och så vidare byggs en statistisk modell som förutsäger
dess pris. Vilka variabler ska då en säljare eller köpare basera en sin förutsä-
gelse på? Och hur precis blir denna förutsägelse? Dessa frågor ska besvaras i
uppsatsen.
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2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ta fram en prediktiv modell över huspriser
i Falun. Med multipel regression analyseras data från Skandiamäklarnas för-
säljningar av hus i staden under perioden januari 2006 till januari 2011. Data
består av dels försäljningspriset och dels ett antal variabler som eventuellt sam-
varierar med priset på ett hus. Analysen görs dels då utropspris finns med som
förklarande variabel och dels då utropspriset uteslutits. Undersökningen avgör
vilka av variablerna som på ett enkelt sätt samvarierar med priset och som kan
användas för att bygga en så precis prediktiv modell som möjligt. Modellen ska
sekundärt vara så enkel som möjligt.
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3 Material och Metod

3.1 Data

Data som analyserats kommer från Skandiamäklarnas i Faluns arkiv och består
av mäklarfirmans husförsäljningar i staden under perioden januari 2006 till janu-
ari 2011. Materialet valdes därför att mäklarfirman var intresserade av att delta
i undersökningen då de välkända mäklarfirmorna i Falun tillfrågades. Totalt 34
stycken hus finns med i materialet. Förutom försäljningspriset för var och ett av
husen så finns utropspris, antal rum, boarea, tomtarea, byggnadsår, hustyp det
vill säga om huset är ett radhus, fristående eller kedjehus, kontraktskrivnings-
månad, taxerat markvärde, taxerat byggnadsvärde, taxeringsår, vilket område
huset ligger i, antal plan, typ av uppvärmning, om det finns tillhörande garage
eller carport samt vilken driftskostnad huset har. Insamling skedde manuelt från
arkivmappar till textfil som sparades i dator.

3.2 Datorprogram

Alla beräkningar och plotter i detta arbete har utförts med hjälp av programmet
Minitab 13.

3.3 Multipel Regression

I undersökningen har den multipla regressionsmodellen tillämpats. Detta inne-
bär att en responsvariabel y antas bero på ett antal kvantitativt förklarande
variabler x1, . . . , xm. I den matematiska modellvärlden medför varje observa-
tion av responsvariabeln att en slumpterm ε adderas och det som syns är en
den stokastiska responsvariabeln Y . Slumptermerna ε från olika observationer
antas alla vara oberoende, normalfördelade och med lika varians σ2. Då n styc-
ken observationer av responsvariabeln görs fås ekvationerna

Yi = α+ β1(x1,i − x̄1) + . . .+ βm(xm,i − x̄m) + εi εi ∼ N(0, σ2) (1)
i = 1, . . . , n

där α, βi och σ2 är modellens okända parametrar. x̄i är aritmetiska medelvärdet
av xi. Väntevärdet av Yi är enligt modellantagantet

E[Yi] = α+ β1(x1,i − x̄1) + . . .+ βm(xm,i − x̄m) (2)

Modellen är linjär i parametrarna βi men inte nödvändigtvis i de förklarande
variablerna x1, . . . , xm.

3.4 Parameterskattning

Eftersom parametrarna i den multipla regressionsmodellen (1) är okända skat-
tas dessa så att modellen förklarar de observerade värdena i datamaterialet så
bra som möjligt. Med minstakvadratmetoden innebär detta att α och βk, k =
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1, . . . ,m väljs genom att minimera summan av den kvadratiska avvikelsen mel-
lan modell och de observerade värdena Yi.

minimera Σn
i (Yi − α− β1(x1,i − x̄1)− . . .− (βmxm,i − x̄m))2 (3)

Minimeringsproblemet kan till exempel lösas genom partiell derivation. Lösning-
en ger att parametrarna väljs så att

α̂ =
Σn

i Yi
n

= Ȳ. (4)

β̂ = (XtX)−1XtY (5)

där

X =

 (x1,1 − x̄1) · · · (xm,1 − x̄m)
...

...
(x1,n − x̄1) · · · (xm,n − x̄m)

 (6)

Där Ȳ är det aritmetiska medelvärdet av Yi och i = 1, . . . , n.

Som skattning av den okända slumpvariansen σ2 väljs

σ̂2 =
1

n−m
Σn

i (Yi − α̂− β̂1(x1,i − x̄1)− . . .− (β̂mxm,i − x̄m))2 (7)

Denna skattning är en väntevärdesriktig modifikation av stickprovsvariansen.

3.5 Hypotesprövning och stegvis regression

För att testa hypoteser i regressionsmodellen behövs en teststorhet med känd
fördelning och en på förhand vald signifikansknivå som anger hur sannolikt det
är att en hypotes förkastas trots att den är sann. Test för om hela regressions-
ekvationen (1) beskriver variationen i responsvariabeln Y görs med hypotesen
H0 : β1 = . . . = βm = 0 och i detta fall är teststorheten

R2/m

(1−R2)(n−m− 1)
∼ F (m,n−m− 1) (8)

Här är F F-fördelningen med m respektive n −m − 1 frihetsgrader och R2 är
förklaringsgraden för modellen. Förklaringsgraden är ett jämförelsemått på hur
stor del av variationen som förklaras av modellen och definieras som

R2 =
Kvs(modell)

Kvs(totalt)
=

Σn
i (Ŷi − Ȳ )2

Σn
i (Yi − Ȳ )2

(9)

Där Ŷi är det skattade medelvärdet för observation i som fås genom att använda
de skattade parametrarna i modell (1). Om hypotesen H0 : β1 = . . . = βm =
0 är sann så är alltså teststorheten F (m,n − m − 1)-fördelad och av detta
skäl observeras värden större än kvantilen Fp(m,n−m− 1) med sannolikheten
p. Hypotesen förkastas på signifikansnivå p då teststorheten är större an Fp-
kvantilen.
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Att en viss förklarande variabel xi inte har någon signifikant samvariation
med responsvariabeln y testas med hypotestesten H0 : βi = 0. Testet utförs
med en teststorhet som är t-fördelad om hypotesen är sann. Metoden kallas
konfidensmetoden[4, s. 66] och enligt denna ska hypotesen förkastas på signifi-
kansnivån p om intervallet

β̂i ± tp/2(n−m− 1)σ̂2
√

(XtX)−1
ii (10)

inte innehåller värdet 0. tp/2(n−m−1) är t-kvantilen med n−m−1 frihetsgrader.
(XtX)−1

ii är diagonalelement i i matrisen i ekvation (6). En observation av β̂i
större än tp/2(n−m− 1) eller mindre än tp/2(n−m− 1), om βi = 0, inträffar
alltså med sannolikhet p.

3.5.1 Stegvis regression

Det är eftersträvansvärt att ha så få förklarande variabler som möjligt i predik-
tionsmodeller. Orsakerna är flera. För det första blir modellen enklare att tolka,
för det andra blir en prediktion enklare att genomföra då färre parametervärden
behöver samlas in och till sist så blir alla parameterskattningar säkrare vilket
medför att en prediktion av ett kommande värde också blir säkrare[4, s. 67] .
I detta arbete har metoden stegvis regression används för att reducera anta-
let förklarande variabler. Metoden utgår från en modell helt utan förklarande
variabler. Enkla regressionsmodeller för var och en av de tänkbart förklarande
variablerna xi anpassas till data, vartefter ett hypotestest H0 : βk = 0 tes-
tas för varje modell k = 1, . . . ,m. Den variabel som är mest signinfikant, eller
ekvivalent, den modell som ger högst förklaringsgrad R2 väljs ut. Proceduren
upprepas sedan men i steg två har utgångsmodellen med den mest signifikanta
variablen från steg ett. Efter varje steg i metoden, med undantag för det förs-
ta, görs ett signifikanstest för att testa om alla ditills inkluderade förklarande
variabler fortfarande är signifikanta. Om de inte är signifikanta elimineras de ur
modellen.

3.6 Prediktion

Prediktion av ett nytt huspris Yny baserat på regressionsmodellen (1) med skat-
tade parametrar kan göras om man antar att alla yttre omständigheter är lika
då man predikerar som då modelldata hämtades in [6, s. 43]. Yttre omständig-
heter är allt som kan tänkas påverka priset men som inte finns med i modellen.
Exempel i detta arbete kan vara fabriksnedläggning eller ränteshock. Vidare
får de förklarande variablerna xny = (x1,ny, . . . , xm,ny) som prediktionen ska
göras för inte vara en extrapolation från regressionsmodellen, vilket i princip
innebär att huset man vill predikera priset för måste ha en kombination på de
förklarande variablerna som också finns representerat i datamaterialet. En in-
dikation på om kombinationen (x1,ny, . . . , xm,ny) är en extrapolation fås genom
dess hävstångsvärde hny,ny. Där

hny,ny = xt
ny(XtX)−1xny (11)
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Hävstångsvärdet hny,ny får inte vara större än de övriga hävstångsvärdena hi,i,
de observationer modellen bygger på [3, p. 378].

Med hjälp av de skattade parametrarna i regressionsmodellen fås prediktio-
nen

Ŷny = α̂+ β̂1(x1,ny − x̄1) + . . .+ β̂m(xm,ny − x̄m) (12)

För att säga något om precisionen av prediktionen introduceras prediktions-
felet

e = Yny − Ŷny (13)

som är skillnaden mellan det sanna okända värdet på den nya observationen och
skattningen av densamma. Variationen i prediktionsfelet består av två källor.
Dels är parametrarna som prediktionen bygger på okända men skattade, dels
tillkommer slumtermen ε vid varje ny observation. Eftersom varje ny observation
antas oberoende av de tidigare kan denna variation delas upp

V ar(e) = V ar(Yny − Ŷny) = V ar(Yny) + V ar(Ŷny) = (14)
= σ2 + σ2xny

t(XtX)−1xny

Avänds skattningen σ̂2 från ekvation (7) kan alltså prediktionsfelsvariansen s2{e}
skattas. Prediktionsfelet dividerat med dess skattade standardavikelse är t-fördelat.

e

s{e}
∼ t(n−m) (15)

Att denna storhet är t(n −m)-fördelad medför att ett prediktionsintervall kan
byggas med hjälp av lämpliga t-kvantiler. Med sannolikhet 1 − p innehåller
intervallet

Ŷny ± tp/2(n−m)s{e} (16)

det sanna okända värdet på den kommande observationen Yny.

3.7 Korsvaliering med Leave one out Cross Validation

Ett mått på hur bra en specificerad modell predikerar är PRESS-värdet. Detta
mått bygger på att en stympad regression görs med en specificerad modell där
alla värden utom ett, Yi är med. Den utgående residualen di är skillnaden mellan
den stympade regressionsmodellens skattade väntevärdet för Ŷi(i) och det sanna
observerade, uteslutna värdet.

di = Ŷi(i) − Yi (17)

Upprepes proceduren för alla observationer i = 1, . . . , n och om summation av
kvadraterna av de utgående residualer görs fås modellens PRESS-värde.

PRESS = Σn
i=1d

2
i (18)

Denna metod kallas ”Leav one out Cross Validation”.
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För att jämföra modeller med samma responsvariabel men med olika antal ob-
servationer införs typiskt prediktionsfel

spred =

√
PREES

n
(19)

3.8 Modelldiagnosverktyg

3.8.1 Cook-avstånd

Skattningarna av parametrarna α, β1, . . . , βm i modell (1) görs med minstakvadrat-
metoden genom att minimera avståndet mellan skattat väntevärde och observe-
rat värde i kvadrat. Detta medför att stora avstånd mellan skattade väntevärden
och observerade förstärks av kvadreringen. Skattningarna av parametrarna kan
därför bli känsliga för observationer som är ovanliga eller vars värden ligger
långt ifrån de övriga i datamaterialet. Att en observation är inflytelserik inne-
bär att då den utesluts ur regressionen så ändras regressionsekvationen betydligt
[3, s. 378]. Att en enda observation får stort inflytande på regressionsmodellen
och därmed kommande prediktioner bör undvikas. Ett verktyg som upptäcker
observationer som är inflytelserika är Cook-avståndet.

Di =
Σn

j=1(Ŷj − Ŷj(i))2

(m+ 1)MSE
(20)

där MSE är medelkvadratsumman för residualerna

MSE =
Σn

i=1(Yi − Ŷi)2

n−m− 1
(21)

Cook-avståndet mäter observation i:s inflytande på de övriga skattade vänte-
värdena Ŷj [3, s. 380].

3.8.2 Normalsannolikhetsplott

För att se om modellantagandet om normalfördelade slumptermer ε är upp-
fyllt används normalsannolikhetsplotten där storlekssorterade residualer res =
Ŷi,sort−Yi,sort plottas mot dess förväntade värde. En rak plottlinje tyder på att
antagandet är uppfyllt medans en ej rak plottlinje tyder på en fördelning för ε
av annan typ än normalfördelning.
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4 Resultat

4.1 Variabelval

Regressionsanalys förutsätter att de förklarade variablerna är av kvantitativ typ
eller binär typ. De kategoriska variablerna område, typ och uppvärmningstyp
måste göras om till antingen kvantitativa eller till dummyvariabler för att kunna
behandlas. Mäklaren Johanna Wikström och hennes kollegor menar att läget
har stor betydelse för huspriset [5]. Enligt dem är området Slätta/Vargården
populärt bland barnfamiljer och därmed är huspriser generellt sett högre där.
Av detta skäl skapas en dummy-variabel Slätta som alltså anger om huset lig-
ger i det populära området. Vidare anser Wikström att jord/bergvärme är
den uppvärmningstyp som är mest värdefull således skapas en dummy-variabel
jord/bergvärme. Och slutligen anser Johanna Wikström att friliggande villor är
mer värdefulla än kedjehus och radhus. Kedjehus anses i sin tur vara mer vär-
defulla än radhus som en följd av lyhördhet. Två stycken dummy-variabler hade
behövts för att ange de tre olika fallen för hustyp men på grund av datamateria-
lets begränsade omfattning och att den stora majoriteten av husförsäljningarna
var av typen friligande hus så införs endast dummy-variabeln Friliggande. Samt-
liga variabler med deras benämning och typ visas i tabell 4.1

Det visar sig ofta i regressionsmodeller av typen som behandlas i detta arbete
att prisvariationen stiger med ökat pris [1, s. 83]. Detta kalas hetroskedasticitet
och är ett brott mot modellens antagande om lika varians för slumptermen ε.
En lösning är att transformera prisvariabeln genom att logaritmera denna med
följden att slumtermen ε:s variation förhoppningsvis blir konstan. För att testa
hypotesen om ökande prisvariation införs en alternativ responsvariabel log y som
är naturliga logaritmen av huspriset.

Misstanken om att sambandet mellan pris och vissa kvantitativa variabler är
linjärt gör att då responsvariabeln är logaritmerat pris så används förutom
responsvariablerna själva också deras logaritmerade värden. Denna misstanke
gäller för responsvariablerna utropspris, boarea, tomtarea, kontraktsskrivnings-
månad, taxerat markvärde, taxerat byggnadsvärde och driftskostnad.

Bakgrunden till denna uppsats är att ge köpare och säljare en prediktion av
priset vid husförsäljning. Den förklarande variabeln utropspris är också en typ
av prediktion gjord av en mäklarfirma. Att en annan prediktion av huspriset
är med som förklarande variabel kan vara tveksamt. Om inte annat så blir en
modell utan utropspris betydligt mycket enklare för en köpare eller säljare att
använda eftersom han eller hon inte behöver fråga en mäklarfirma efter deras
utropspris. Analysen kommer därför att delas upp i två fall, ett där utropspris
är med som förklarande variabel och ett utropspris inte är med.

4.2 Datainspektion och inledande plotter

Samtliga förklarande variabler plottas mot de två responsvariablerna y och log y.
Att observation nummer 6 har värdet 147 på variabel byggnadsår är orimligt och
behandlas som ett missat värde. Missade värden behandlas genomgående i ar-
betet med uteslutning som är den vanligaste metoden vid regressionsanalys [2].
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variabel benämning typ

huspris y kvantitativ
logaritmen av husrpris log y kvantitativ

utropspris Utrop kvantitativ
logaritmen av utropspris logUtrop kvantitativ
antal rum Rum kvantitativ
boarea Area kvantitativ
logaritmen av boarea logArea kvantitativ
tomtarea Tomt kvantitativ
logaritmen av tomtarea logTomt kvantitativ
år då huset byggdes Byggår kvantitativ
kontraktskrivningsmånad, januari 2006 = 1 Månad kvantitativ
logaritmen av kontraktsskrivningsmånad logMånad kvantitativ
taxerat markvärde Mark kvantitativ
logaritmen av taxerat markvärde logMark kvantitativ
taxerat byggnadsvärde Byggnad kvantitativ
logaritmen av taxerat byggnadnsvärde logByggnad kvantitativ
taxeringsår Taxår kvantitativ
antal plan Plan kvantitativ
1 om garage eller carport finns Garage Dummy
driftskostnad Drift kvantitativ
logaritmen av driftskostnad logDrift kvantitativ
1 om huset ligger i Slätta/Varggården Slätta Dummy
1 om huset är friliggande Fri Dummy
antal rum * antal rum Rum2 kvantitativ

Tabell 1: Använda variabler i regressionsanalysen

Sambandet mellan Rum och Pris och mellan Rum och logaritmerat Pris visas
i bilaga. I plotterna har en linjär och en kvadratisk regressionslinje anpassats.
Eftersom den kvardatiska regressionen anpassar sig bättre och förklarar 33.6 %
av variationen medans den linjära endast förklarar 21.9 % då responsvariabeln
är pris så införs en förklarande variabel Rum2 som är värdet på Rum-variabeln
i kvadrat. Även i för logaritmerat pris införs Rum2-variabeln, här är förkla-
ringsgraden 54 % för den kvadratiska regressionen medans den är 28 % för den
linjära.

I plotterna syns hus 8 som en extrem observation eftersom priset var 195 000
för detta hus vilket är betydligt lägre än prisen på övriga hus i datamateria-
let.

13



4.3 Bergränsning av analys och modeller

Det naturliga steget att gå vidare i analysen är att anpassa en multipel regres-
sionsmodell med alla förklarande variabler inkluderande, detta för att förstå
hur stor del av den total variationen i responsvariabeln som kan förklaras av
de förklarande variablerna tillsammans och för att testa hypotesen att de inte
förklarar variationen. Enligt[3, s. 330] finns dok en tummregel som säger att
antalet observationer i en regressionsmodell bör vara 6-10 gånger fler än anta-
let variabler. Eftersom antalet observationer i datamaterialet är 34 så följer att
max fem förklarande variabler bör finnas med i de modeller som undersöks i
detta arbete. Mot den bakgrunden blir istället nästa steg låta metoden steg-
vis regression med de två alternativa responsvariablerna y och log y välja vilka
förklarande variabler som ska ingå i modellen.

För responsvariabeln y blir resultatet av den stegvisa regressionen att endast
förklarande variabel Utrop är signifikant då signifikansnivån är p = 0,5 och p =
0,10. Då signifikansnivån höjs till p = 0,15, vilket gör det lättare för förklarande
variabler att inkluderas så tas Utrop, Area, Rum, Byggnad, Garage, Drift och
Rum2 med i modellen. Detta är för många enligt tidigare nämnd tummregel.
De två variablerna Drift och Rum2 stryks på grund av att de är de två mest
icke-signifikanta. I denna modell är Cook-avståndet för hus 8 D8 = 0,45 medans
det näst största Cook-avståndet är D26 = 0,28 vilket gör hus 8 till den klart
mest inflytelserika observationen. I modellen med endast Utrop som förklarande
variabel är Cook-avståndet för hus 8 D8 = 0,33 medans det näst största är D7 =
0,28 vilket betyder att även här är hus 8 den mest inflytelserika observationen
på regressionekvationenekvationen.

Då responsvariabeln är log y och signifikansnivå för inkludering och eliminering
i den stegvisa regressionsmetoden vald till p = 0,05 är variablerna logUtrop och
Area de som väljs. Här blir Cook-avståndet för hus 8 D8 = 4,95 medans näst
största Cook-avståndet är D5 = 0,27. Då signifikansnivån höjs till p = 0,10
respektive p = 0,15 är förutom logUtrop och Area också Rum signifikant. Också
i denna modell blir hus 8 en alltför inlytelserik observation som en följd av att
dess Cook-avstånd är D8 = 3,95 jämfört med näst största D7 = 0,31.

# Responsvariabel variabler D8 Dnäst störst spred

1 y Utrop, Rum, Area,
Byggnad, Garage

0,328 0,283 239.89

2 y Utrop 0,445 0,284 256.91

3 log y logUtrop, Area 4,947 0,270 0,24694

4 log y logUtrop, Area, Rum 3,948 0,263 0,24142

Hus 8 utesluts ur datamaterialet och följden blir att regressionsmodellerna som
hädanefter anpassas inte längre kan användas för att predikera huspriser som
är så låga som 195 000 kr.
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4.4 Analys med utropspris

Resultatet av stegvis regression med responsvariabel Pris och signifikansnivå
p = 0,15 för både inkludering och eliminering är att variablerna Utrop, Slätta,
Garage och Area väljs. Då signifikansnivån sänks till p = 0.10 respektive p =
0.05 och det därmed blir svårare att ta sig in modellen väljs endast Utrop som
förklarande variabel av den stegvisa regressionen.

Med responsvariabel log y och signifikansnivå vald till p = 0,15 för inklude-
ring och eliminering väljs de förklarande variablerna logUtrop, logArea, Garage,
Rum2, Drift, logDrift, Fri och Utrop. Eftersom detta är för många förklaran-
de variabler enligt tumregel [3, s. 330] sänks signifikansnivån till p = 0,10 och
resultatet blir att de förklarande variablerna logUtrop, logArea, Garage och
Slätta väljs ut. Samma resultat fås då signifikansnivån sänks ytterligare till
p = 0,05.

# Responsvariabel variabler R2 σ̂ spred

5 y Utrop, Slätta, Area,
Garage

85,7 % 209,9 220,36

6 y Utrop 78,7 % 234,6 253,66

789 log y logUtrop, logArea, Ga-
rage, Slätta

88,3 % 0,09962 0,10658

Anledningen till att responsvariabeln log y är med i undersökningen var misstan-
ken om att med prisvariationen stiger med priset, det vill säga responsvariabeln
y. Ur plotter i uppsatsens bilaga, standardiserade residualer mot anpassat värde
för modell 5 och 6 där responsvariabeln är y syns små tecken på hetrsoskedas-
ticitet för modell 5 och 6 men den bedöms inte som allvarlig. Modell 5 och 6
ser ur normalsannolikhetsplotter ut att uppfylla normalfördelningsantagandet.
Normalsannolikhetsplotten för modell 789 är något S-formad vilket tyder på
annan fördelning än normalfördelning för slumpfelen ε. Modell 5 predikerar lite
bättre än modell 6 på grund av lägre spred-värde men har fler förklarande va-
riabler. Modell 5 är dok att föredra då huvudsyftet med undersökningen är att
predikera precist.

4.5 Analys utan utropspris

Stegvis regression med y som responsvariabel ger att de förklarande variablerna
Byggnad, Mark och Tomt är signifikanta då nivån väljs till p = 0.15 och p = 0.10
för både inkludering och eliminering. Hus 4 och 18 syns som extrema ur plotten
standardiserade residualer mot Tomt. Båda husen har tomtareor närmare 5000
m2 vilket är betydligt större än för övriga hus. Att hus 4 har stor tomt kan bero
på att det ligger i Bergsgården några kilometer utanför Falun. Hus 8 ligger i
Långhagen, troligt är att också detta hus ligger en bit utanför själva staden.
Cook-avstånd för hus 4 är D4 = 0,36 medans näst största Cook-avståndet är
D34 = 0,13. Hus nummer fyra utesluts. I regressionen på de kvarvarande syns
hus 18, det andra huset med stor tomtarea som en inflytelserik observation på
grund av dess stora Cook-avstånd D18 = 0,97 jämfört med det nu näst största
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Cook-avståndet D34 = 0,13. En begränsad modell med hus vars tomtarea är
mindre än 3000 m2 och alltså utan hus 4 och 18 anpassas.

Med signifikansnivån vald till p = 0,05 inkluderar den stegvisa regressionen
variablerna Byggnad och Mark.

I Tabell 2 redovisas storheter för de tre modellerna med pris som respon-
svariabel som modell nummer 10, 11 och 12. Jämförs modell 10 med 11 syns
att typsika prediktionsfelet spred sjönk från 380.1 tusen kronor till 356.7 tusen
kronor då tomtarean begränsades. Detta är en förhållandevis liten förbättring.
Förklaringsgraden R2 steg också något vilket är eftersträvansvärt. Koefficien-
ten för Tomt βtomt steg anmärkningsvärt mycket. Mot den bakgrunden så bör
en modell som har med tomtarea som förklarande variabel vara mycket försik-
tig med hus som ligger i utkanten av Falun. Modell 12:s prediktionsförmåga är
något sämre men jämförbar med modell 10:s.

# Modell variabler spred R2 σ̂

10 y Byggnad 380.1 55,1% 352,5 βTomt = 0,114

Mark
Tomt

11 y tomtarea Byggnad 356.7 61,0% 338,4 βTomt = 0,306

< 3000m2 Mark
Tomt

12 y Byggnad 391.6 48,7% 370,2
Mark

17 log y Byggnad 0,2039 54,4% 0,1919
Mark

logTomt

18 log y Byggnad 0,1737 59,0% 0,1612
pris Mark
> 1 milj logTomt

16 log y Byggnad 0,2124 46,8% 0,2036
Mark

Tabell 2: Jämförelse mellan prediktionsmodeller utan förklarande variabel ut-
ropspris

Stegvis regression med log y som responsvariabel och signifikansnivå för inklude-
ring och eliminering vald till p = 0,15 och p = 0,10 resulterar i att de förklarande
variablerna Byggnad, Mark och logTomt väljs. Hus nummer 29 har osannolikt
stor negativ standardiserad residual -3,04 och har samtidigt det största Cook-
avståndetD29 = 0.188 jämfört med det näst störstaD25 = 0,100 vilket gör huset
till det klart mest inflytelserika på regressionsekvationen (1). Kanske fanns nå-
got speciellt med detta hus som gjorde att priser blev så lågt som 900 000 kr.
Tänkbart är att andra variabler än de som är med i denna analys kan ha spe-
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lat in på husets låga pris så som renoveringsbehov eller dylikt. En ny modell
där huspriset begränsas till över 1000 000 kr anpassas, en modell där hus 29 är
uteslutet.

Jämförs modell 17 med 16 syns att skattade standardavikelsen σ̂ och standar-
diserade prediktionsfelet spred sjunker marginellt då logTomt inkluderas. Då
modell 17 begränsas till modell 18 ökar prediktionsförmågan nämnvärt. Stan-
dardprediktionsfelet spred sjunker då från 0,2039 till 0,1737 vilket är en klar
förbättring. Också skattade standardavikelseskattningen σ̂ sjunker från 0,1919
till 0,1612 vilket gör prediktioner mer precisa då prediktionsinterevallen blir
snävare enligt ekvationen (16).

Ur residualplotter syns inga tecken på ökande varians med ökat pris varför mo-
dellerna 10, 11 och 12 satisfierar modellantagandet om lika varians. Ur normal-
sannolikhatsplotter i bilaga syns inga allvarliga tecken på brott mot normalför-
delningsantagandet för dessa modeller. Möjligtvis med undantag för modell 17
där den extrema observationen hus 29 sticker ut. Modell 11 är den bäst lämpade
att predikera huspriser på grund av minst standardiserat prediktiosnsfel samt
skattad varians och att den satisfierar alla modelantaganden väl.
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5 Slutsatser

Då tillgång till utropspriset finns visades i avsnitt 4,4 att modell 5 med utrops-
pris, boarea, om huset ligger i Slätta och om huset har garage som förklarande
variabler är den som är bäst lämpad att predikera huspriser.

Yny = 610− 3,52xArea,ny − 207xGarage,ny (22)
−207xSlätta,ny + 1,18xutrop,ny + ε

ε ∼ N(0, σ̂2)

spred = 220,36

σ̂ = 209,9

Då säljare eller köpare inte har tillgång till utropspris visades i avsnitt 4,5 att
modell 11 med taxerat byggnadsvärde, taxerat markvärde och tomtarea som
förklarande variabler är bäst lämpad att predikera huspriser. Modell 11 är dess-
utom begränsad till hus vars tomter mindre än 3000 m2.

Yny = 623 + 0,823xByggnad,ny + 1,38xMark,ny + 0,306xTomt,ny + ε (23)
ε ∼ N(0, σ̂2)

spred = 356,7

σ̂ = 338,4

Ekvation (22) och (23) inte är skriven på samma forma som i ekvation (1).
De skattade koefficienterna β̂ är samma som i ekvation (1) däremot är 610
respektive 623 de skattade interceptet a till ekvationerna och inte den skattade
parametern α̂. De relateras med

a = α̂− β̂1x̄1 − . . .− β̂mx̄m (24)

En uppfattning om precisionen i prediktionsförmågan för dessa två modeller fås
genom att göra prediktionsintervall för nya husförsäljningar där de nya husen är
exakta kopior på husen i det analyserade materialet. Dessa nya hus kan därför
omöjligen vara en extrapolation av regressionsekvationen. Prediktionsintervallen
tillsammans med det verkliga priset för modell 5 och 11 visas i nedan.

prediktionsintrevall för modell 5, med utropspris

pris PLIM-låg PLIM-högs
1900 1298,83 2221,90
2000 1949,99 2818,87
2875 2099,67 2973,49
1810 1470,21 2323,94
1500 1028,92 1991,01
1950 1496,07 2424,99
2700 2433,84 3383,16
1840 1668,27 2521,69
2550 * *

18



1700 1440,45 2294,54
1850 1633,16 2496,28
1850 1355,21 2212,13
2000 1455,38 2401,06
2560 1777,06 2636,28
2325 * *
1730 1116,29 1998,97
2205 1957,75 2822,40
2600 1958,39 2882,79
1570 1208,21 2080,30
1625 1295,65 2176,12
1275 762,23 1687,86
1600 1140,88 2084,45
1620 906,15 1807,53
1650 1205,76 2143,49
2200 1851,60 2824,03
1920 1446,14 2304,02
1775 1511,59 2446,29
900 545,79 1467,86
2560 1892,49 2755,24
2200 1493,92 2349,55
1490 1236,76 2101,24
1050 599,03 1529,95
3040 2391,03 3301,86

Prediktionsintervall modell 11, utan utropspris, begränsad tomtarea.

pris PLIM-låg PLIM-hög
1900 934,63 2374,74
2000 1617,79 3124,52
2875 2014,96 3709,89
1810 * *
1500 898,26 2374,57
1950 1029,79 2493,12
2700 1436,12 2917,64
1840 1396,69 2815,71
2550 1593,01 3231,93
1700 1020,35 2439,58
1850 1382,90 2894,34
1850 1213,33 2689,30
2000 1635,13 3130,95
2560 1426,70 2850,25
2325 1395,42 2891,67
1730 907,14 2361,46
2205 * *
2600 1512,62 3032,98
1570 1037,61 2480,25
1625 1051,74 2485,59
1275 646,05 2109,31
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1600 608,21 2076,22
1620 643,96 2116,81
1650 467,49 1960,11
2200 1490,83 2949,69
1920 1189,63 2621,06
1775 1537,94 2978,33
900 874,06 2316,81
2560 1316,93 2740,03
2200 1442,33 2862,40
1490 1286,62 2699,23
1050 661,42 2121,77
3040 1879,89 3410,19

Samtliga prediktionsintervall täcker över det sanna priset utom intervall nummer
34 i modell 11. Hus 34 är det dyraste huset i datamaterialet och prediktions-
intervallet ligger lite för lågt. Att ett intervall missar det sanna värdet är inte
allvarligt utan istället till och med sannolikt. Orsaken är att med den valda sig-
nifikansnivån p = 0,05 för prediktionsintervallen är det sannolikt att ungefär ett
intervall på tjugo missar det sanna värdet. Prediktionsintervallen är snävare i
modell 5 än i modell 11 vilket visar att den förstnämda är bättre på att predike-
ra. Detta stämmer väl överens med modellernas skattade standardavikelse σ̂ och
det typiska prediktionsfelet spred som båda är lägre för modell 5. Finns tillgång
till utropspriset för ett hus så bör alltså modell 5 med boarea, utropspris, om
huset ligger i Slätta och om huset har garage som förklarande variabler väljas
som prediktionsmodell för en kommande husförsäljning. Annars bör modell 11
med taxerat byggnadsvärde, taxerat markvärde och tomtarea som förklarande
variabler användas. Den senare modellen kräver att tomtarean är mindre än
3000 m2.

Innan en prediktion av huspriset för ett nytt hus görs så är det starkt rekomen-
derat att först kolla dess hävstångsvärde (11) om detta är för högt kan modellen
i fråga inte tillämpas.
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6 Diskussion

Prediktionsintervallen för de två modellerna 5 och 11 är för breda för att göra
dem praktiskt användbara för köpare eller säljare av hus. Att intervallen är för
breda beror på att den skattade variationen σ̂ är stor och anledning till det kan
vara flera. Eventuellt finns förklarande variabler som bättre samvarierar med
priset på hus än de förklarande variabler som är med i denna undersökning.
Till exempel kan renoveringsbehov, närhet till samhällsservice, grannar, insyn
tänkas spela in på huspriset. Också variabler som inte är direkt kopplade till ett
hus som till exempel det allmänna läget i ekonomin och arbetsmarknadssitua-
tionen i Falun med omnejd tänkas ha betydelse för priset på ett hus i staden.
Flera av dessa variabler är svåra att kvantifiera och finns troligtvis inte sparade
medans andra förmodligen finns sparade i andra källor än den mäklarfirma som
samarbetade i detta arbete. En annan tänkbar orsak till stor variation är att
funktionssammbandet mellan förklarande variabler och pris har en mer kom-
plicerad form än den i huvudsak linjära som används i detta arbete. Ingenting
i spridningsdiagrammen tydde på annan funktionsform men de kan ändå ha
missats, fler observationer hade hjälp för att upptäcka andra funktionsformer.
Slutligen kan slumpen spela så stor roll som den faktiskt gjorde i de framtagna
modellerna.

Fler observationer hade också hjälp för att avgöra om tendensen till hetroske-
dasticitet som modell 5 och 6 visade var allvarlig. Vidare hade fler observatio-
ner givit att diagnosverktyget histogram över standardiserade resiudaler kunnat
användas för att avgöra om modellantagandet om normalfördelning för slumtp-
termen ε uppfyllts. En annan fördel med större datamängd är att den skatta-
de variationen eventuellt kan sänkas genom att datamaterialet delas upp. En
uppdelning efter de 19 områderna hade varit intressant då huspriserna varie-
rar kraftigt mellan områden. En uppdelning efter hustyp hade eventuellt också
sänkt den skattade variationen för modellerna.

De två modeller som togs fram med hjälp av stegvis regression var de två som
var bäst på at predikera, det vill säga hade lägst typiskt prediktionsfel spred
och lägst skattad varians σ̂. Om större hänsyn hade tagits till enkelhet hade
andra modeller valts. De förklarande variabler som valdes ut av den stegvisa
regressionen är de som är bäst på att predikera för just de data som analyssera-
des och för just de bergrännsingar som infördes. Om liknade data samlas in på
nytt med samma uppsättning variabler så är det möjligt att andra förklarande
variabler kommer att väljas ut av den stegvisa regressionen. Då utropspris fanns
med som förklarande variabel var denna signifikant i samtliga modeller som togs
fram vilket medför att utropspris troligtvis väljs ut som förklarande variabel vid
en ny liknade undersökning. Då utropspris uteslutits valdes de två förklarande
variablerna taxerat byggnadsvärde och taxerat markvärde in i samtliga under-
sökta modeller vilket medför att också dessa två variabler troligtvis väljs ut vid
en liknande undersökning. Kanske kan dessa två slås ihop till en enda variabel
taxerat värde och på så sätt förenkla modellerna.

Att teorin med dess antagande om oberoende och normalfördelade slumpter-
mer med lika stor varians kan tillämpas på de data som analyserades är plau-
sibelt. Inga tecken på brott mot modellens antaganden upptäcktes ur residu-
alplotter och normalsannolikhetsplotter. Därmed är preditkionsmodellerna på-
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litliga.

Att den skattade koefficienten βSlätta blev negativ betyder inte att påståendet
från Johanna Wikström om att hus i Slätta är dyrare är felaktigt. I multipla
regressionsmodeller kan denna kanske oväntade effekt uppstå. Kanske finns en
förklarande variabel som påverkar priset på hus negativt och som dessutom
samvarierar med Slätta-variablen, detta är kolinjäritet om variabeln är med i
regressionsmodellen. Vidare kan orsakssamband inte visas med denna typ av
regressionsanalys.

Att undersökningen inkluderade en transformation log y av responsvariabeln y
var ett arbetsmetodfel eftersom standardiserade residualplotter från ursprungs-
modellen med y som responsvariabel hade, om det funnits, avslöjat hetroske-
dasticitet, det vill säga ökande varians med ökande husprispris. Inga eller små
men ej allvarliga tecken på hetroskedasticitet fanns varför analysen med loga-
ritmerat huspris som responsvariabel var onödig. Om däremot en jämförelse på
prediktionsförmåga för modeller med de olika responsvariablerna funnits så hade
analysen med log y som responsvariabel vara till nytta, då hade nämligen ännu
fler tänkbara modeller funnits med vid valet av den som bäst predikerar.
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7 Bilaga

7.1 Inledande plotter

Figur 1: Spridningsdiagram pris mot rum Byggnadsår

Figur 2: Spridningsdiagram logaritmerat pris mot rum Byggnadsår
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Figur 3: Spridningsdiagram pris mot rum med anpassad linjär regression.

Figur 4: Spridningsdiagram pris mot rum med anpassad kvadratisk regression.
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Figur 5: Spridningsdiagram logaritmerat pris mot rum med anpassad linjär
regression.

Figur 6: Spridningsdiagram logaritmerat pris mot rum med anpassad kvadratisk
regression.

26



7.2 Begränsning av modell

Stepwise Regression: pris versus utrop; rum; ...

Alpha-to-Enter: 0,1 Alpha-to-Remove: 0,1

Response is pris on 15 predictors, with N = 30
N(cases with missing observations) = 4 N(all cases) = 34

Step 1
Constant 38,27

utrop 1,103
T-Value 11,87
P-Value 0,000

S 248
R-Sq 83,41
R-Sq(adj) 82,82
C-p 14,2
PRESS 2056417
R-Sq(pred) 80,17

Stepwise Regression: pris versus utrop; rum; ...

Alpha-to-Enter: 0,05 Alpha-to-Remove: 0,05

Response is pris on 15 predictors, with N = 30
N(cases with missing observations) = 4 N(all cases) = 34

Step 1
Constant 38,27

utrop 1,103
T-Value 11,87
P-Value 0,000

S 248
R-Sq 83,41
R-Sq(adj) 82,82
C-p 14,2
PRESS 2056417
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R-Sq(pred) 80,17

Regression Analysis: pris versus utrop

The regression equation is
pris = 56 + 1,10 utrop

32 cases used 2 cases contain missing values

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 55,7 156,3 0,36 0,724
utrop 1,09823 0,09109 12,06 0,000

S = 243,3 R-Sq = 82,9\% R-Sq(adj) = 82,3\%
PRESS = 2112040 R-Sq(pred) = 79,65\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 1 8601855 8601855 145,36 0,000
Residual Error 30 1775283 59176
Total 31 10377138

Cook’s distance

COOK1
0,000293
0,135021
0,099552
0,000938
0,136751
0,014565
0,007652
0,445342
0,020571
*
0,005552
0,004800
0,001206
0,004922
0,043962
*
0,045979
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0,028895
0,065892
0,000408
0,011808
0,015619
0,001543
0,018553
0,000001
0,284263
0,000054
0,004077
0,010496
0,022399
0,031062
0,012883
0,020611
0,020555
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Stepwise Regression: pris versus utrop; rum; ...

Alpha-to-Enter: 0,15 Alpha-to-Remove: 0,15

Response is pris on 15 predictors, with N = 30
N(cases with missing observations) = 4 N(all cases) = 34

Step 1 2 3 4 5 6 7
Constant 38,27 226,57 108,58 256,37 349,25 187,18 -623,30

utrop 1,103 1,241 1,210 1,093 1,134 1,121 1,035
T-Value 11,87 9,56 9,57 7,62 8,31 8,56 7,67
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

area -3,1 -5,1 -8,3 -9,7 -11,0 -11,4
T-Value -1,49 -2,22 -2,76 -3,35 -3,84 -4,12
P-Value 0,148 0,035 0,011 0,003 0,001 0,000

rum 87 110 133 137 532
T-Value 1,74 2,18 2,71 2,91 2,30
P-Value 0,093 0,039 0,012 0,008 0,031

byggnad 0,50 0,62 0,73 0,81
T-Value 1,59 2,06 2,49 2,83
P-Value 0,125 0,050 0,020 0,010

garage -209 -257 -308
T-Value -2,06 -2,54 -3,04
P-Value 0,051 0,018 0,006

drift 0,0089 0,0095
T-Value 1,78 1,98
P-Value 0,088 0,060

rum2 -38
T-Value -1,74
P-Value 0,096

S 248 243 234 227 214 205 196
R-Sq 83,41 84,67 86,28 87,53 89,40 90,69 91,81
R-Sq(adj) 82,82 83,54 84,69 85,54 87,19 88,26 89,21
C-p 14,2 13,2 11,3 10,2 7,7 6,6 5,9
PRESS 2056417 2076866 2077320 1976382 1827780 1791458 1774105
R-Sq(pred) 80,17 79,97 79,97 80,94 82,37 82,72 82,89

Regression Analysis: pris versus utrop; rum; area; byggnad; garage
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The regression equation is
pris = 365 + 1,17 utrop + 121 rum - 9,55 area + 0,539 byggnad - 204 garage

32 cases used 2 cases contain missing values

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 365,5 195,2 1,87 0,072
utrop 1,1750 0,1243 9,45 0,000
rum 121,38 45,66 2,66 0,013
area -9,551 2,628 -3,63 0,001
byggnad 0,5394 0,2674 2,02 0,054
garage -204,16 98,87 -2,07 0,049

S = 208,6 R-Sq = 89,1\% R-Sq(adj) = 87,0\%
PRESS = 1841508 R-Sq(pred) = 82,25\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 5 9245563 1849113 42,49 0,000
Residual Error 26 1131574 43522
Total 31 10377138

Cook’s distance

0,000230
0,091279
0,014003
0,000533
0,044092
0,018082
0,283380
0,328018
0,008742
*
0,003629
0,008127
0,019015
0,000420
0,027148
*
0,036136
0,006384
0,140489
0,070951
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0,000910
0,000764
0,001969
0,118073
0,001369
0,112727
0,007549
0,000243
0,012344
0,021590
0,019124
0,013022
0,005490
0,160335
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Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,05 Alpha-to-Remove: 0,05

Response is logpris on 14 predictors, with N = 31
N(cases with missing observations) = 3 N(all cases) = 34

Step 1 2
Constant -1,907 -2,903

logUtrop 1,27 1,46
T-Value 12,26 11,19
P-Value 0,000 0,000

area -0,0031
T-Value -2,20
P-Value 0,037

S 0,199 0,187
R-Sq 83,82 86,20
R-Sq(adj) 83,26 85,21
C-p 2,8 0,4
PRESS 2,11586 1,94644
R-Sq(pred) 70,25 72,63

Regression Analysis: logpris versus logUtrop; area

The regression equation is
logpris = - 2,90 + 1,46 logUtrop - 0,00304 area

32 cases used 2 cases contain missing values

Predictor Coef SE Coef T P
Constant -2,8982 0,8373 -3,46 0,002
logUtrop 1,4626 0,1288 11,36 0,000
area -0,003041 0,001370 -2,22 0,034

S = 0,1845 R-Sq = 86,1\% R-Sq(adj) = 85,2\%
PRESS = 1,95135 R-Sq(pred) = 72,58\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 2 6,1297 3,0648 90,08 0,000
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Residual Error 29 0,9867 0,0340
Total 31 7,1164

Cook’s distance

0,00233
0,04198
0,00066
0,00061
0,26995
0,00474
0,19419
4,94723
0,01043
*
0,00233
0,01684
0,00164
0,07735
0,00718
*
0,04323
0,01385
0,00612
0,00038
0,00017
0,00001
0,00250
0,10698
0,00066
0,07586
0,00071
0,00335
0,06844
0,00125
0,00814
0,00111
0,00001
0,00104
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Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,15 Alpha-to-Remove: 0,15

Response is logpris on 14 predictors, with N = 31
N(cases with missing observations) = 3 N(all cases) = 34

Step 1 2 3
Constant -1,907 -2,903 -2,637

logUtrop 1,27 1,46 1,41
T-Value 12,26 11,19 10,89
P-Value 0,000 0,000 0,000

area -0,0031 -0,0047
T-Value -2,20 -2,92
P-Value 0,037 0,007

rum 0,071
T-Value 1,83
P-Value 0,078

S 0,199 0,187 0,180
R-Sq 83,82 86,20 87,72
R-Sq(adj) 83,26 85,21 86,36
C-p 2,8 0,4 -0,4
PRESS 2,11586 1,94644 1,86974
R-Sq(pred) 70,25 72,63 73,71

Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,1 Alpha-to-Remove: 0,1

Response is logpris on 14 predictors, with N = 31
N(cases with missing observations) = 3 N(all cases) = 34

Step 1 2 3
Constant -1,907 -2,903 -2,637

logUtrop 1,27 1,46 1,41
T-Value 12,26 11,19 10,89
P-Value 0,000 0,000 0,000
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area -0,0031 -0,0047
T-Value -2,20 -2,92
P-Value 0,037 0,007

rum 0,071
T-Value 1,83
P-Value 0,078

S 0,199 0,187 0,180
R-Sq 83,82 86,20 87,72
R-Sq(adj) 83,26 85,21 86,36
C-p 2,8 0,4 -0,4
PRESS 2,11586 1,94644 1,86974
R-Sq(pred) 70,25 72,63 73,71

Regression Analysis: logpris versus rum; area; logUtrop

The regression equation is
logpris = - 2,63 + 0,0719 rum - 0,00469 area + 1,41 logUtrop

32 cases used 2 cases contain missing values

Predictor Coef SE Coef T P
Constant -2,6345 0,8135 -3,24 0,003
rum 0,07193 0,03771 1,91 0,067
area -0,004691 0,001571 -2,99 0,006
logUtrop 1,4067 0,1267 11,10 0,000

S = 0,1766 R-Sq = 87,7\% R-Sq(adj) = 86,4\%
PRESS = 1,86510 R-Sq(pred) = 73,79\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 3 6,2431 2,0810 66,73 0,000
Residual Error 28 0,8733 0,0312
Total 31 7,1164

Cooks distance

0,00007
0,02985
0,00011
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0,00038
0,26250
0,00057
0,30524
3,94801
0,00442
*
0,00002
0,01717
0,00009
0,04398
0,00498
*
0,03500
0,01231
0,00277
0,02839
0,00047
0,00001
0,00547
0,10785
0,00036
0,06594
0,00652
0,03025
0,06569
0,00086
0,00609
0,00667
0,00016
0,04249

7.3 Analys Med Utrop

7.3.1 responsvariabel Pris

Stepwise Regression: pris versus utrop; rum; ...

Alpha-to-Enter: 0,15 Alpha-to-Remove: 0,15

Response is pris on 14 predictors, with N = 29
N(cases with missing observations) = 4 N(all cases) = 33

Step 1 2 3 4
Constant 182,5 274,5 372,8 610,7

utrop 1,025 0,993 1,027 1,189
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T-Value 10,15 9,95 10,53 9,70
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

slätta -181 -204 -205
T-Value -1,66 -1,94 -2,06
P-Value 0,109 0,064 0,050

garage -191 -210
T-Value -1,81 -2,10
P-Value 0,083 0,047

area -3,6
T-Value -2,00
P-Value 0,057

S 240 233 223 211
R-Sq 79,23 81,23 83,40 85,77
R-Sq(adj) 78,46 79,78 81,41 83,40
C-p 15,2 13,4 11,1 8,6
PRESS 1828275 1746311 1618083 1438352
R-Sq(pred) 75,58 76,67 78,38 80,79

Regression Analysis: pris versus utrop; slätta; garage; area

The regression equation is
pris = 610 + 1,18 utrop - 207 slätta - 207 garage - 3,52 area

31 cases used 2 cases contain missing values

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 609,9 189,5 3,22 0,003
utrop 1,1833 0,1145 10,34 0,000
slätta -207,17 94,78 -2,19 0,038
garage -207,28 95,92 -2,16 0,040
area -3,523 1,550 -2,27 0,032

S = 202,9 R-Sq = 85,7\% R-Sq(adj) = 83,5\%
PRESS = 1408199 R-Sq(pred) = 81,20\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 4 6421761 1605440 39,01 0,000
Residual Error 26 1070043 41156
Total 30 7491805
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Figur 7: Standardiserade residualer plottade mot anpassat värde i modell 5

Figur 8: Normalsannolikhetsplott för residualer i modell 5
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Stepwise Regression: pris versus utrop; rum; ...

Alpha-to-Enter: 0,1 Alpha-to-Remove: 0,1

Response is pris on 15 predictors, with N = 29
N(cases with missing observations) = 4 N(all cases) = 33

Step 1
Constant 182,5

utrop 1,03
T-Value 10,15
P-Value 0,000

S 240
R-Sq 79,23
R-Sq(adj) 78,46
C-p 12,9
PRESS 1828275
R-Sq(pred) 75,58

Stepwise Regression: pris versus utrop; rum; ...

Alpha-to-Enter: 0,05 Alpha-to-Remove: 0,05

Response is pris on 15 predictors, with N = 29
N(cases with missing observations) = 4 N(all cases) = 33

Step 1
Constant 182,5

utrop 1,03
T-Value 10,15
P-Value 0,000

S 240
R-Sq 79,23
R-Sq(adj) 78,46
C-p 12,9
PRESS 1828275
R-Sq(pred) 75,58
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Regression Analysis: pris versus utrop

The regression equation is
pris = 202 + 1,02 utrop

31 cases used 2 cases contain missing values

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 202,4 171,3 1,18 0,247
utrop 1,01837 0,09842 10,35 0,000

S = 234,6 R-Sq = 78,7\% R-Sq(adj) = 78,0\%
PRESS = 1866022 R-Sq(pred) = 75,09\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 1 5895105 5895105 107,07 0,000
Residual Error 29 1596700 55059
Total 30 7491805

Figur 9: Standardiserade residualer plottade mot anpassat värde i modell num-
mer 6
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Figur 10: Normalsannolikhetsplott för modell 6

7.3.2 responsvariabel logaritmerat pris

Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,15 Alpha-to-Remove: 0,15

Response is logpris on 21 predictors, with N = 30
N(cases with missing observations) = 3 N(all cases) = 33

Step 1 2 3 4 5 6 7
Constant 0,8484 1,0136 0,8855 1,1082 1,5286 2,7171 2,8748

logUtrop 0,903 1,053 1,092 1,058 1,060 0,984 0,980
T-Value 10,56 10,51 11,33 11,69 12,09 10,36 10,67
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

logArea -0,262 -0,278 -0,265 -0,373 -0,538 -0,593
T-Value -2,43 -2,73 -2,80 -3,30 -3,73 -4,13
P-Value 0,022 0,011 0,010 0,003 0,001 0,000

garage -0,106 -0,120 -0,121 -0,131 -0,149
T-Value -2,07 -2,52 -2,63 -2,94 -3,34
P-Value 0,048 0,018 0,015 0,007 0,003
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sl?tta -0,110 -0,098 -0,082 -0,065
T-Value -2,31 -2,09 -1,78 -1,43
P-Value 0,030 0,047 0,088 0,167

rum2 0,0034 0,0044 0,0045
T-Value 1,63 2,11 2,22
P-Value 0,116 0,046 0,037

byggnad 0,00021 0,00025
T-Value 1,74 2,07
P-Value 0,096 0,050

drift 0,00000
T-Value 1,59
P-Value 0,125

S 0,125 0,116 0,109 0,101 0,0980 0,0941 0,0911
R-Sq 79,93 83,54 85,88 88,35 89,51 90,73 91,69
R-Sq(adj) 79,21 82,32 84,25 86,49 87,33 88,31 89,04
C-p 26,1 18,8 14,7 10,3 9,2 8,1 7,6

Step 8 9 10 11 12
Constant 3,028 9,618 10,986 11,297 8,807

logUtrop 0,986 0,992 1,023 0,960 1,541
T-Value 10,50 11,16 12,64 12,68 4,63
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

logArea -0,650 -0,574 -0,493 -0,445 -0,430
T-Value -4,60 -4,12 -4,78 -4,77 -4,81
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

garage -0,147 -0,142 -0,135 -0,140 -0,136
T-Value -3,22 -3,28 -3,19 -3,72 -3,78
P-Value 0,004 0,003 0,004 0,001 0,001

sl?tta
T-Value
P-Value

rum2 0,0051 0,0054 0,0051 0,0044 0,0039
T-Value 2,51 2,79 2,70 2,57 2,37
P-Value 0,019 0,011 0,013 0,018 0,027

byggnad 0,00029 0,00013
T-Value 2,43 0,87
P-Value 0,023 0,391

drift 0,00000 0,00003 0,00003 0,00003 0,00004
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T-Value 1,93 2,26 3,39 3,88 4,43
P-Value 0,066 0,034 0,003 0,001 0,000

logDrift -0,74 -0,94 -0,95 -1,09
T-Value -1,93 -3,10 -3,54 -4,07
P-Value 0,067 0,005 0,002 0,001

fri 0,097 0,117
T-Value 2,67 3,21
P-Value 0,014 0,004

utrop -0,00038
T-Value -1,79
P-Value 0,088

S 0,0932 0,0881 0,0877 0,0779 0,0742
R-Sq 90,92 92,23 91,95 93,93 94,73
R-Sq(adj) 88,55 89,75 89,86 92,00 92,72
C-p 7,6 6,2 4,9 1,8 1,7

Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,1 Alpha-to-Remove: 0,1

Response is logpris on 21 predictors, with N = 30
N(cases with missing observations) = 3 N(all cases) = 33

Step 1 2 3 4
Constant 0,8484 1,0136 0,8855 1,1082

logUtrop 0,903 1,053 1,092 1,058
T-Value 10,56 10,51 11,33 11,69
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

logArea -0,262 -0,278 -0,265
T-Value -2,43 -2,73 -2,80
P-Value 0,022 0,011 0,010

garage -0,106 -0,120
T-Value -2,07 -2,52
P-Value 0,048 0,018

sl?tta -0,110
T-Value -2,31
P-Value 0,030
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S 0,125 0,116 0,109 0,101
R-Sq 79,93 83,54 85,88 88,35
R-Sq(adj) 79,21 82,32 84,25 86,49
C-p 26,1 18,8 14,7 10,3

Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,05 Alpha-to-Remove: 0,05

Response is logpris on 21 predictors, with N = 30
N(cases with missing observations) = 3 N(all cases) = 33

Step 1 2 3 4
Constant 0,8484 1,0136 0,8855 1,1082

logUtrop 0,903 1,053 1,092 1,058
T-Value 10,56 10,51 11,33 11,69
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

logArea -0,262 -0,278 -0,265
T-Value -2,43 -2,73 -2,80
P-Value 0,022 0,011 0,010

garage -0,106 -0,120
T-Value -2,07 -2,52
P-Value 0,048 0,018

sl?tta -0,110
T-Value -2,31
P-Value 0,030

S 0,125 0,116 0,109 0,101
R-Sq 79,93 83,54 85,88 88,35
R-Sq(adj) 79,21 82,32 84,25 86,49
C-p 26,1 18,8 14,7 10,3

Regression Analysis: logpris versus garage; sl?tta; logArea; logUtrop

The regression equation is
logpris = 1,12 - 0,118 garage - 0,111 sl?tta - 0,262 logArea + 1,05 logUtrop
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31 cases used 2 cases contain missing values

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 1,1203 0,5170 2,17 0,040
garage -0,11818 0,04668 -2,53 0,018
sl?tta -0,11146 0,04663 -2,39 0,024
logArea -0,26220 0,09286 -2,82 0,009
logUtrop 1,05489 0,08883 11,88 0,000

S = 0,09962 R-Sq = 88,3\% R-Sq(adj) = 86,4\%
PRESS = 0,340780 R-Sq(pred) = 84,49\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 4 1,93907 0,48477 48,85 0,000
Residual Error 26 0,25803 0,00992
Total 30 2,19710

Figur 11: Standardiserade residualer plottade mot anpassat värde i modell num-
mer 789
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Figur 12: Normalsannolikhetsplott för modell 789

7.4 Analys utan Utropspris

7.4.1 pris som responsvariabel

Stepwise Regression: pris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,15 Alpha-to-Remove: 0,15

Response is pris on 14 predictors, with N = 31
N(cases with missing observations) = 2 N(all cases) = 33

Step 1 2 3
Constant 1080,0 720,8 614,9

byggnad 1,20 1,03 0,96
T-Value 4,41 4,01 3,81
P-Value 0,000 0,000 0,001

mark 1,45 1,58
T-Value 2,57 2,89
P-Value 0,016 0,008

tomt 0,105
T-Value 1,81
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P-Value 0,082

S 407 372 358
R-Sq 40,12 51,55 56,78
R-Sq(adj) 38,06 48,09 51,97
C-p 12,3 6,8 5,4
PRESS 5389330 4837583 4626227
R-Sq(pred) 32,70 39,59 42,23

Stepwise Regression: pris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,1 Alpha-to-Remove: 0,1

Response is pris on 14 predictors, with N = 31
N(cases with missing observations) = 2 N(all cases) = 33

Step 1 2 3
Constant 1080,0 720,8 614,9

byggnad 1,20 1,03 0,96
T-Value 4,41 4,01 3,81
P-Value 0,000 0,000 0,001

mark 1,45 1,58
T-Value 2,57 2,89
P-Value 0,016 0,008

tomt 0,105
T-Value 1,81
P-Value 0,082

S 407 372 358
R-Sq 40,12 51,55 56,78
R-Sq(adj) 38,06 48,09 51,97
C-p 12,3 6,8 5,4
PRESS 5389330 4837583 4626227
R-Sq(pred) 32,70 39,59 42,23

The regression equation is
pris = 644 + 0,873 byggnad + 1,65 mark + 0,114 tomt

Predictor Coef SE Coef T P
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Constant 644,4 230,8 2,79 0,009
byggnad 0,8730 0,2341 3,73 0,001
mark 1,6509 0,5353 3,08 0,004
tomt 0,11356 0,05602 2,03 0,052

S = 352,4 R-Sq = 55,1\% R-Sq(adj) = 50,4\%
PRESS = 4767567 R-Sq(pred) = 40,54\%
typsikt prediktionsfel =

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 3 4416554 1472185 11,85 0,000
Residual Error 29 3602148 124212
Total 32 8018702

Figur 13: Standardiserade residualer plottade mot tomtarean i modell nummer
10
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Figur 14: Standardiserade residualer plottade mot anpassat värde i modell num-
mer 10

Figur 15: Normalsannolikhetsplott för modell 10
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Cooks distance

0,002431
0,095165
0,099322
0,359789 stort inflytande
0,001896
0,016752
0,108042
0,005548
0,012092
0,000232
0,002645
0,011760
0,086826
0,021067
0,000153
0,006458
0,001090
0,068630
0,000895
0,005717
0,006234
0,011435
0,009513
0,068724
0,000003
0,000446
0,016762
0,067416
0,033563
0,000641
0,016665
0,039211
0,134763

-------------------hus 4 uteslutet-----------------------------

Regression Analysis: pris versus byggnad; mark; tomt

The regression equation is
pris = 640 + 0,860 byggnad + 1,55 mark + 0,176 tomt
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Predictor Coef SE Coef T P
Constant 639,6 226,0 2,83 0,009
byggnad 0,8600 0,2293 3,75 0,001
mark 1,5492 0,5285 2,93 0,007
tomt 0,17558 0,06872 2,55 0,016

S = 345,1 R-Sq = 58,3\% R-Sq(adj) = 53,8\%
PRESS = 4792903 R-Sq(pred) = 40,07\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 3 4663056 1554352 13,05 0,000
Residual Error 28 3334816 119101
Total 31 7997872

Cooks distance

COOK2
0,004136
0,088528
0,064588
0,003002
0,014897
0,111657
0,006206
0,022505
0,000183
0,007936
0,009005
0,081492
0,021555
0,001771
0,005005
0,977689 stort inlytande
0,066724
0,001977
0,004906
0,005318
0,014124
0,012158
0,075335
0,000009
0,000254
0,022679
0,076328
0,033986
0,000515
0,017941
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0,037436
0,129886

----------------------------------hus 4 och 18 uteslutet-----------------------------

Regression Analysis: pris versus tomt; mark; byggnad

The regression equation is
pris = 623 + 0,306 tomt + 1,38 mark + 0,823 byggnad
pris = 644 + 0,873 byggnad + 1,65 mark + 0,114 tomt

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 622,6 222,0 2,80 0,009
tomt 0,3059 0,1122 2,73 0,011
mark 1,3781 0,5315 2,59 0,015
byggnad 0,8225 0,2264 3,63 0,001

S = 338,4 R-Sq = 61,0\% R-Sq(adj) = 56,7\%
PRESS = 3944846 R-Sq(pred) = 50,28\%
typiskt predfel = 356.72552

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 3 4841376 1613792 14,09 0,000
Residual Error 27 3092784 114548
Total 30 7934160
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Figur 16: Normalsannolikhetsplott för modell 11

Stepwise Regression: pris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,05 Alpha-to-Remove: 0,05

Response is pris on 14 predictors, with N = 31
N(cases with missing observations) = 2 N(all cases) = 33

Step 1 2
Constant 1080,0 720,8

byggnad 1,20 1,03
T-Value 4,41 4,01
P-Value 0,000 0,000

mark 1,45
T-Value 2,57
P-Value 0,016

S 407 372
R-Sq 40,12 51,55
R-Sq(adj) 38,06 48,09
C-p 12,3 6,8
PRESS 5389330 4837583
R-Sq(pred) 32,70 39,59
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Regression Analysis: pris versus mark; byggnad

The regression equation is
pris = 767 + 1,52 mark + 0,935 byggnad

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 767,3 233,9 3,28 0,003
mark 1,5221 0,5584 2,73 0,011
byggnad 0,9348 0,2438 3,83 0,001

S = 370,2 R-Sq = 48,7\% R-Sq(adj) = 45,3\%
PRESS = 5061714 R-Sq(pred) = 36,88\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 2 3906162 1953081 14,25 0,000
Residual Error 30 4112540 137085
Total 32 8018702

Figur 17: Standardiserade residualer mot taxerat byggnadsvärde för modell 12
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Figur 18: Standardiserade residualer mot anpassat värde för modell 12

Figur 19: Normalsannolikhetsplott för modell 12
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7.4.2 logaritmerat pris som responsvariabel

Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,1 Alpha-to-Remove: 0,1

Response is logpris on 19 predictors, with N = 32
N(cases with missing observations) = 1 N(all cases) = 33

Step 1 2 3
Constant 7,122 6,907 6,422

byggnad 0,00059 0,00050 0,00045
T-Value 4,00 3,64 3,41
P-Value 0,000 0,001 0,002

mark 0,00083 0,00077
T-Value 2,70 2,61
P-Value 0,012 0,014

logTomt 0,081
T-Value 2,00
P-Value 0,055

S 0,226 0,205 0,195
R-Sq 34,76 47,84 54,37
R-Sq(adj) 32,59 44,24 49,48
C-p 9,9 4,3 2,5

Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,15 Alpha-to-Remove: 0,15

Response is logpris on 19 predictors, with N = 32
N(cases with missing observations) = 1 N(all cases) = 33

Step 1 2 3
Constant 7,122 6,907 6,422

byggnad 0,00059 0,00050 0,00045
T-Value 4,00 3,64 3,41
P-Value 0,000 0,001 0,002

mark 0,00083 0,00077
T-Value 2,70 2,61
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P-Value 0,012 0,014

logTomt 0,081
T-Value 2,00
P-Value 0,055

S 0,226 0,205 0,195
R-Sq 34,76 47,84 54,37
R-Sq(adj) 32,59 44,24 49,48
C-p 9,9 4,3 2,5

Regression Analysis: logpris versus byggnad; mark; logTomt

The regression equation is
logpris = 6,41 +0,000449 byggnad +0,000772 mark + 0,0825 logTomt

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 6,4146 0,2580 24,86 0,000
byggnad 0,0004493 0,0001272 3,53 0,001
mark 0,0007725 0,0002912 2,65 0,013
logTomt 0,08248 0,03771 2,19 0,037

S = 0,1919 R-Sq = 54,4\% R-Sq(adj) = 49,6\%
PRESS = 1,33048 R-Sq(pred) = 43,13\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 3 1,27173 0,42391 11,51 0,000
Residual Error 29 1,06784 0,03682
Total 32 2,33958

Cooks Distance

0,018167
0,062293
0,032298
0,031236
0,004958
0,017543
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0,068762
0,004628
0,007133
0,000059
0,002015
0,000543
0,059015
0,012873
0,012264
0,005417
0,011293
0,050687
0,002605
0,002720
0,008524
0,029172
0,033356
0,100320
0,000014
0,000374
0,019363
0,188152 stort pga billigt hus
0,021998
0,000605
0,018651
0,094799
0,030970

stdzres

SRES1
0,86153
-1,17349
0,61513
-0,68347
-0,36647
0,77293
1,31199
-0,64649
0,21500
-0,07554
-0,25115
-0,10762
-1,19805
1,00520
0,50018
0,47296
0,42648
1,32448
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-0,37907
-0,40706
-0,51280
0,88951
0,89168
1,45693
-0,02263
0,15718
-1,08326
-3,03802 stor negativ residual, "för" billigt hus
1,33751
0,22483
-1,44424
-1,54938
0,68396

Figur 20: Standardiserade residualer mot anpassade för modell 17
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Figur 21: Normalsannolikhetsplott för modell 17

---------begränsning av modell pris över 1 milj, hus 29 uteslutet--------

Regression Analysis: logpris versus byggnad; mark; logTomt

The regression equation is
logpris = 6,45 +0,000386 byggnad +0,000680 mark + 0,0908 logTomt

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 6,4549 0,2171 29,74 0,000
byggnad 0,0003858 0,0001083 3,56 0,001
mark 0,0006797 0,0002460 2,76 0,010
logTomt 0,09080 0,03177 2,86 0,008

S = 0,1612 R-Sq = 59,0\% R-Sq(adj) = 54,6\%
PRESS = 0,934789 R-Sq(pred) = 47,31\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 3 1,04614 0,34871 13,41 0,000
Residual Error 28 0,72799 0,02600
Total 31 1,77413
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Figur 22: Standardiserade residualer mot anpassade för modell 18

Figur 23: Normalsannolikhetsplott för modell 18
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Stepwise Regression: logpris versus rum; area; ...

Alpha-to-Enter: 0,05 Alpha-to-Remove: 0,05

Response is logpris on 19 predictors, with N = 32
N(cases with missing observations) = 1 N(all cases) = 33

Step 1 2
Constant 7,122 6,907

byggnad 0,00059 0,00050
T-Value 4,00 3,64
P-Value 0,000 0,001

mark 0,00083
T-Value 2,70
P-Value 0,012

S 0,226 0,205
R-Sq 34,76 47,84
R-Sq(adj) 32,59 44,24
C-p 9,9 4,3

Regression Analysis: logpris versus mark; byggnad

The regression equation is
logpris = 6,91 +0,000844 mark +0,000481 byggnad

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 6,9128 0,1287 53,73 0,000
mark 0,0008436 0,0003071 2,75 0,010
byggnad 0,0004815 0,0001341 3,59 0,001

S = 0,2036 R-Sq = 46,8\% R-Sq(adj) = 43,3\%
PRESS = 1,48921 R-Sq(pred) = 36,35\%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P
Regression 2 1,09555 0,54777 13,21 0,000
Residual Error 30 1,24403 0,04147
Total 32 2,33958
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Figur 24: Standardiserade residualer mot anpassade för modell 16

Figur 25: Normalsannolikhetsplott för modell 16
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