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Sammanfattning 
 

De senaste åren har den elektroniska handeln på Internet vuxit sig allt starkare. Det här nya 

sättet att förmedla produkter har väckt ett flertal nationalekonomers intresse eftersom de 

ansett att denna nya marknad har möjligheten att uppnå något som liknar det teoretiska 

idealtillståndet, perfekt konkurrens. Merparten av de undersökningar som utförts för att 

studera prisspridningen på e-handelsmarknaden har utförts i USA. Vi tyckte därför att det 

kunde vara intressant att undersöka den svenska motsvarigheten och se vilka faktorer som 

påverkar prisspridningen. I vårt arbete att besvara denna fråga har vi använt oss av en 

kvantitativ ansats där vi samlat in data med hjälp av en prisjämförelsesajt.  

 

Vi har valt att studera fem faktorer och undersöka hur de påverkar prisspridningen på den 

svenska e-handelsmarknaden. De faktorer som studerats är produktens pris, popularitet, 

bransch, antal säljare och i vilken period som materialet samlats in. Undersökningen kom 

fram till resultatet att samtliga förklarande variabler, förutom perioden för datainsamling, är 

statistiskt säkerställda på ett eller flera av prisspridningsmåtten. Det innebär att fyra av de fem 

faktorer som vi studerat påverkar prisspridningen.  

 

Förutom att fastslå att de förklarande variablerna påverkar prisspridningen visade vår 

undersökning att ett, relativt sett, högt medelpris medför en lägre prisspridning samtidigt som 

impopulära produkter har en högre prisspridning än populära produkter. När det gäller 

variabeln bransch kan vi konstatera att det finns ett statistiskt samband och det går även att 

fastslå att böcker har en lägre prisspridning än övriga branscher. Slutligen kom vi fram till att 

antalet säljare påverkar prisspridningen men om den ökar eller minskar beror på hur man 

väljer att mäta prisspridningen.  
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1. I1LED1I1G 

 

1.1 Problembakgrund 

 

E-handel är idag inget främmande område för de flesta svenskar. Internetanvändandet i 

Sverige är högt både gällande privat och yrkesmässigt brukande. Trots detta har handeln på 

Internet tagit fart först på senare år bland den breda allmänheten. En av orsakerna kan ha varit 

det bakslag som branschen drabbades av när ”IT-bubblan” sprack i början av 2000-talet. 

Denna kris skapade misstro till e-handel och de aktörer som lyckades att hålla igång sina 

verksamheter. Branschen har lärt sig av sina misstag och idag sköts företag på ett betydligt 

striktare sätt vilket har givit resultat i form av det återvunna förtroende som kunderna visar e-

handelsmarknaden. Den ökade uppmärksamhet som e-handeln har fått har även gjort att ett 

flertal nationalekonomer har visat intresse för denna relativt nya företeelse. En av 

anledningarna är att e-handeln vid en första anblick ser ut att uppfylla ett flertal av de kriterier 

som, enligt teorin, krävs för att perfekt konkurrens skall råda på marknaden.1 Det forskarna 

framförallt har studerat är om e-handelsmarknaden visar några tecken på att priserna 

konvergerar mot ett enhetligt pris där återförsäljarna tar ut snarlika priser för homogena 

produkter. Det har dock visat sig att de förhoppningar som forskarna inledningsvis hade på e-

handelsmarknaden till stor del har grusats. Det var framförallt de första studierna av e-

handelsmarknaden som visade att konkurrensen inte skiljde sig nämnvärt från den vanliga 

handeln.2 För att kunna dra dessa slutsatser har forskarna tagit hjälp av olika metoder för att 

studera hur konkurrensutsatt den aktuella marknaden är. Det mått som framförallt används för 

att mäta konkurrensen är prisspridning, vilket kan uttryckas på olika sätt, men dess 

huvudsakliga funktion är att mäta skillnader i de priser som försäljarna tar ut för en och 

samma produkt på en marknad. Om exempelvis återförsäljarna på mobiltelefonmarknaden 

säljer en specifik telefon till ett snarlikt pris är prisspridningen låg på denna marknad vilket i 

sin tur troligtvis innebär att det råder en hög konkurrens.   

 

Det finns ett flertal olika förklaringar till varför e-handeln inte lyckas att leva upp till de 

förväntningar, framförallt gällande konvergerande priser, som många forskare inledningsvis 

hade på denna marknad. Dessa faktorer handlar både om beteende hos konsumenterna på 

                                                 
1 Litan & Rivlin, 2001, s.315 
2 Bailey, 1998, Clay, Krishnan, Wolff & Fernandes, 2002 och Smith & Brynjolfsson, 1999 
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marknaden och aktiva handlingar av försäljarna. De teorier forskarna har lagt fram som 

förklaring till den rådande prisspridningen är bland annat att individerna saknar fullständig 

information om marknaden och påförs på grund av det en sökkostnad i sin jakt på billiga 

produkter.3 En annan orsak som förts fram är att en del konsumenter saknar intresse och/eller 

kunskap att ta till sig av den information som finns på marknaden, vilket medför att de 

generellt sett inte handlar där de erbjuder de lägsta priserna.4 Några av forskarna menar också 

att återförsäljarna, genom att addera mervärde till produkten, göra det svårt för 

konsumenterna att jämföra till synes homogena produkter vilket gör att de inte nödvändigtvis 

handlar den billigaste produkten.5  

 

De teorier som vi nämnt ovan är endast en del av den litteratur som försöker förklara varför 

prisspridningen existerar på e-handelsmarknaden, men det är de teorierna som vi valt att 

fokusera på. Det har gjorts ett flertal utländska studier av e-handelsmarknaden och när man 

tittar på dessa blir det klart att det inte är särskilt lätt att sätta fingret på vad det är som styr 

prisspridningen. Individerna som agerar på marknaden kan ha en mängd olika anledningar till 

varför de inte köper av den återförsäljare som erbjuder det lägsta priset, vilket borde vara ett 

rationellt beslut om varorna på marknaden är homogena. Vi hoppas att med denna uppsats 

kunna ge en bild av vad som styr prisspridningen på den svenska e-handelsmarknaden genom 

att studera de faktorer som vi anser har betydelse för konkurrensnivån på marknaden. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Vilka faktorer styr prisspridningen på den svenska e-handelsmarknaden? 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att genom kvantitativa undersökningar, med hjälp av en av 

Sveriges största prisjämförelsesajter, undersöka huruvida det föreligger prisspridning på den 

svenska e-handelsmarknaden. I detta arbete har vi valt att studera ett antal olika branscher för 

att få en bred bild av e-handelsmarknaden. Vi har valt ut ett antal faktorer som kan ha 

betydelse för prisspridningen och vi avser att, genom insamlande av datamaterial och analys 

                                                 
3 Bakos, 2001, s.2 
4 Schmitz & Latzer, 2002, s.2-3 
5 Smith, Bailey & Brynjolfsson, 1999, s.6 
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av dessa faktorer, ge en bild av hur dessa faktorer påverkar prisspridningen på den svenska e-

handelsmarknaden. 
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2. TEORETISK REFERE1SRAM 
 

2.1 Argument för en hög konkurrens inom e-handeln 

 
E-handeln erbjuder ett nytt sätt att förmedla varor mellan konsumenter och företag och det har 

lockat ett flertal nationalekonomer att studera vad som skiljer denna marknad från den 

traditionella handeln. Frågor som de har ställt sig är bland annat hur aktörerna på e-

handelsmarknaden beter sig och framförallt hur den nya tekniken påverkar konkurrensen och 

priserna. Det som inledningsvis lockade forskarna var att e-handelsmarknaden på pappret 

visade på klara tendenser att kunna uppfylla flera av de kriterier som enligt teorin krävs för att 

perfekt konkurrens skall råda på en marknad.6 Perfekt konkurrens är ett teoretiskt 

idealtillstånd som råder när alla företag på en marknad producerar homogena varor och har 

möjlighet att träda in och ur marknaden utan att några kostnader uppstår. Dessutom skall både 

producenter och konsumenter ha tillgång till fullständig information samtidigt som båda 

parterna skall vara pristagare, vilket innebär att de inte kan påverka prissättningen genom sitt 

individuella handlande. Slutligen skall transaktionskostnader i form av extrakostnader saknas 

likväl som externaliteter, vilket innebär att företagen själva bär kostnaderna för problem som 

produktionsprocessen kan medföra.7 

 

Hur väl stämmer då dessa uppställda kriterier med dagens e-handel? De argument som talar 

för en hög konkurrens på e-handelsmarknaden är att många av varorna som säljs där är 

relativt homogena, som exempelvis böcker och skivor. Om återförsäljarna erbjuder homogena 

produkter gynnas konsumenten genom minskade transaktionskostnaderna eftersom det blir 

enklare att jämföra återförsäljarnas erbjudande.  

 

Eftersom tillgången till information är hög på e-handelsmarknaden minskar det 

sökkostnaderna för aktörerna på marknaden. Det beror bland annat på de sökmotorer och 

prisjämförelsesajter som i hög grad har underlättat konsumenternas informationsinsamlande. 

Den höga transparensen som uppstår på marknaden, när tillgången till information är god, 

innebär att företagen får kriga om kunderna eftersom de enkelt kan ta reda på vem som har det 

bästa erbjudandet. Konkurrensen bland företagen ökar ytterligare då det är lätt för företag att 

                                                 
6 Litan & Rivlin, 2001, s.315 
7 Carlton & Perloff, 1999, s.57 
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ta sig in på och ut ur e-handelsmarknaden eftersom kostnaderna för produktion och 

distribution är relativt låga.8 De låga kostnaderna för att dra igång en verksamhet baserad på 

e-handel är en av anledningarna till att så många företag vågar sig på att starta företag på nätet. 

Detta gör att de etablerade återförsäljarna hela tiden får slåss om marknadsandelarna när nya 

utmanare träder in på marknaden. En annan fördel med dessa låga uppstartskostnader är att 

om verksamheten inte klarar sig i konkurrensen kan man lämna marknaden utan alltför stora 

ekonomiska förluster.9 

 

Detta innebär sammantaget att förutsättningarna finns för att en hög konkurrens ska kunna 

råda på e-handelsmarknaden och i sådana fall medföra att de återförsäljare som erbjuder 

varorna till det lägsta priset erhåller större delen av kunderna och försäljningen. I teorin verkar 

detta enkelt och på pappret ser det ut som att e-handeln skulle kunna få denna extrema 

konkurrens, men i praktiken har det visat sig vara svårt att leva upp till de tidigare angivna 

kriterierna. Det har inte minst de studier som gjorts av e-handelsmarknaden gett vid handen då 

dessa ibland uppvisat en högre prisspridning på Internet än inom den traditionella handeln.10  

2.2 Konkurrensmått 

 

Vid jämförelser av konkurrensen finns det flera olika metoder att använda sig av. De mått 

som använts i tidigare undersökningar är exempelvis prisnivå och priselasticitet tillsammans 

med prisspridning.11 Det är det sistnämnda måttet som vi har valt att använda oss av i vår 

uppsats.  

 

De första studierna av e-handelsmarknaden använde sig av prisnivå. Det har då använts för att 

undersöka hur konkurrensutsatt e-handeln är jämfört med den vanliga butikshandeln. De 

resultat som dessa studier kommit fram till är allt annat än enhetliga. Forskare som Bailey 

konstaterade i sin rapport från 1998, där han undersökte skillnaderna i prisnivån för skivor 

och böcker, att prisnivån för dessa varor är högre på Internet än den vanliga handeln. Ett år 

senare kom däremot Brynjolfsson och Smith fram till ett motsatt resultat när de studerade 

prisnivån för liknande produkter.12 Prisnivå är ett bra mått om man vill jämföra konkurrensen 

                                                 
8 Schmitz & Latzer, 2002, s.1 
9 Carlton & Perloff, 1999, s.74 
10 Bailey, 1998, Clay, Krishnan, Wolff & Fernandes 2002 och Smith & Brynjolfsson, 1999 
11 Ibid.  
12 Brynjolfsson & Smith, 1999 
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mellan marknader och produkter men nackdelen är att måttet inte ger någon förklaring till 

varför skillnaden existerar.  

 

Det andra måttet som används vid studier av konkurrensen är priselasticitet. Det beskriver hur 

känsliga konsumenterna är för prisförändringar. Forskarna som använder priselasticitet är 

intresserade av att studera hur individerna beter sig när en återförsäljare höjer eller sänker 

priset på en vara. Om ett företag agerar på en konkurrensutsatt marknad kan små 

prisförändringar få stora effekter eftersom konsumenterna på denna marknad fokuserar på 

priset. Det har gjorts ett flertal studier där man undersökt priselasticiteten eller, om man vill 

uttrycka det på ett annat sätt, hur priskänsliga konsumenterna är. Resultaten från dessa 

rapporter är varierande framförallt beroende på om man studerat homogena varor eller om 

man undersökt differentierade produkter, det vill säga produkter som tillfredställer samma 

behov men som skiljer sig åt i form av exempelvis varumärke, service eller design. Forskarna 

har dock kunnat fastslå att om produkterna är homogena så är konsumenterna mer 

priskänsliga medan differentierade produkter medför att individerna är villiga att betala för 

det mervärde som har lagts till produkten.13   

 

Vi har, som nämnts tidigare, valt att använda oss av prisspridning för att besvara vår 

frågeställning. Det har gjorts ett flertal undersökningar där man tagit hjälp av prisspridning för 

att fastslå konkurrensen på en marknad. Prisspridningen kan mätas på olika sätt men de tre 

mått som använts mest frekvent i ämnesaktuella studier är variationskoefficienten (CV), range 

och gap. Vi beskriver dem mer i detalj nedan.   

 

Variationskoefficienten är ett spridningsmått som kan användas för att få en bild av 

konkurrensen på en marknad. Per definition är variationskoefficienten, standardavvikelsen 

dividerat med medelvärdet av alla prisobservationer.14 Mått som varians och 

standardavvikelse visar spridningen i ett datamaterial, det vill säga hur mycket varje 

observation skiljer sig från medelvärdet. Problemet med de två sistnämnda måtten är att de är 

svåra att använda vid jämförelser av olika datamaterial. CV som mått förenklar denna 

jämförelse eftersom man genom att dividera standardavvikelsen med medelvärdet får fram 

den relativa spridningen i datamaterialet. CV uttrycks ofta i procent vilket tydliggör och 

                                                 
13 Degeratu, Rangaswamy & Wu, 1998 och Lynch & Ariely, 2000 
14 Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.3-4  
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förenklar jämförelser. En annan fördel är att med CV är att det inte påverkas av förändringar i 

antalet prisobservationer.15  

 

Variationskoefficienten beskrivs på följande sätt:  

Variationskoefficient = 
Medelvärde

vikelseStandardav
 = 

x

n

xx
∑

−

−

1

)( 2

 

x = Aktuell prisobservation 

x  = Genomsnitt för alla prisobservationer 

n = Antal observationer 

 

Ett annat mått som används för att beskriva prisspridningen är range vilket räknas ut på 

följande sätt. 

 

Range = 
sprisGenomsnitt

 pris lägsta - pris Högsta
 

 

Detta är ett relativt enkelt mått att använda eftersom man endast behöver de två 

extremvärdena, det vill säga det högsta och det lägsta värdet. Det som finns däremellan saknar 

intresse. Range beskriver på ett enkelt sätt konkurrensen på en marknad och är lätt att förstå 

även för personer som saknar kunskap om statistiska beräkningar. Detta kan vara ett skäl till 

att det har använts i flera studier. En annan anledning är att det ger forskarna en snabb 

överblick av det datamaterial som skall studeras. Range som mått kan dock stöta på problem 

om ett datamaterial har så kallade ”outsiders”, det vill säga värden som inte är representativa 

för det övriga materialet. Om man utgår från vår uppsats kan det exempelvis röra sig om 

inaktiva återförsäljare som har glömt att uppdaterar sina priser på hemsidan. I dessa fall finns 

det en stor risk för kraftigt missvisande resultat och det är något som man bör vara 

uppmärksam på i sina datakörningar.16  

 

Utgår man från de två ovannämnda måtten skulle ”lagen om ett pris” hålla om CV och range 

är lika med noll. Vi har ju tidigare nämnt att dessa mått har använts frekvent i tidigare studier 

                                                 
15 Gatti & Kattuman, 2003, s.6 
16 Ibid. s.6 
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men de har båda en svaghet. Range och CV kan i vissa fall indikera att det finns en hög 

prisspridning trots att marknaden i själva verket är mycket konkurrensutsatt.  

Måttet som kan hjälpa till att visa detta är gap, vilket beskriver skillnaden mellan de två lägsta 

värdena i ett datamaterial.17  

 

Gap = 
pris Lägsta

pris lägsta - pris lägstaNäst 
 

 

En fördel med gap är att det är relativt enkelt att använda eftersom det endast är de två lägsta 

priserna som behövs, samtidigt som måttet är oberoende av antalet företag. Tanken med gap 

är att få en bild av hur konkurrensen ser ut bland de företag som erbjuder de lägsta priserna. 

Anledningen till intresset för detta mått är att man kunnat se att vissa varor, som haft en hög 

prisspridning om man studerat mått som range och CV, visat sig ha ett gap som är lika med 

noll. Något som skulle kunna innebära att varorna är satta under stark prispress.18 Detta kan 

beskrivas med ett enkelt exempel.  

 

Om det finns två företag som säljer en vara till samma pris och det priset är det lägsta på 

marknaden skulle alla konsumenterna, om de beter sig rationellt, handla av dessa två företag. 

Antar vi dessutom att alla företag som agerar på marknaden har samma marginalkostnad och 

att de två företagen som säljer till lägst pris tar ut ett pris som motsvarar marginalkostnaden 

kommer det att medföra att de två prispressande företagen är ovilliga att förändra sin 

prissättning. Orsaken till detta agerande är att de genom att sänka sitt pris för att vinna kunder 

inte längre täcker sina kostnader vilket innebär att verksamheten inte är lönsam. En höjning av 

priset för att öka sin vinst skulle istället medföra att företaget förlorar försäljning till det andra 

företaget som nu ensamt erbjuder det lägsta priset. De övriga företagen på marknaden kan 

mycket väl fortsätta att hålla höga priser och bortse från de prispressande företagen eftersom 

en sänkning av priset till något som tangerar deras prisnivå skulle innebära en försämrad vinst. 

De kan istället försöka att använda sig av andra strategier för att sälja sina produkter, till 

exempel marknadsföring och ett starkt eget varumärke eller försäljning till konsumenter som 

är mindre prismedvetna och inte lika benägna att samla in information. 

 

                                                 
17 Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.3-5 
18 Ibid. 
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Det som nyss beskrivits fungerar bättre i teorin än i praktiken men gap som mått har en poäng. 

Det visar att det inte behövs mer än två företag för att en marknad ska vara konkurrensutsatt, 

och att en marknad kan vara hårt konkurrensutsatt även om mått som range och CV visar på 

en hög prisspridning. 

 

Det finns inga givna svar på när det är rätt eller fel att använda de olika måtten. Det som går 

att säga med säkerhet är att CV är det mått som har använts i de allra flesta studierna och att 

det har kompletterats med hjälp av range och gap.  

2.4 Orsaker till prisspridning 

 

Prisspridning kan huvudsakligen beskrivas utifrån två modeller vilka har kommit att dominera 

forskningslitteraturen inom detta område. Det handlar om George Stieglers modell gällande 

sökkostnader och teorin som behandlar informerade och oinformerade konsumenter som 

utvecklats och använts av bland annat Varian och Salop & Stiglitz.19 Dessa modeller 

kompletteras vanligtvis av teorier kring hur heterogenitet bland återförsäljarna påverkar 

prisspridningen. Vi har därför valt att beskriva dessa teorier som orsaken till prisspridning i 

nedanstående avsnitt.  

 

2.4.1 Sökkostnader 

Nobelpristagaren George Stiegler skrev 1961 den då nyskapande artikeln, som 

uppmärksammad och översatt till svenska har kommit att kallas ”Den ständigt närvarande 

prisspridningen”.20 Denna artikel är än idag aktuell och är en av nationalekonomins mest 

kopierade och använda. Artikeln bygger på antagandet att konsumenter saknar fullständig 

information om varorna på marknaden och för att skaffa sig denna information påförs de 

kostnader. Stiegler kom i sina studier fram till att prisspridningen minskade när 

sökkostnaderna minskade. Han fastslog samtidigt att prisspridningen bör vara relativt lägre 

för dyrare produkter än lågprisvaror.21  

 

Enligt Stieglers beprövade modell innebär alltså en ökad tillgång till information att 

prisspridningen minskar. Idag finns det på Internet flera olika hjälpmedel som kan sänka 

                                                 
19 Salop & Stiglitz, 1977 och Varian, 1980 
20 Stiegler, 1961 
21 Scholten & Smith, 2002, s.2 
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sökkostnaderna för aktörerna på marknaden. Prisjämförelsesajter som Pricerunner, Prisjakt 

och Kelkoo har gett konsumenterna en möjlighet att ta till sig information på ett sätt som inte 

var möjligt för tio år sedan. Sajterna erbjuder framförallt prisinformation vilket gör det lätt att 

identifiera de återförsäljare som erbjuder de lägsta priserna. Förutom detta kan man bland 

annat få upplysningar om detaljerad produktinformation, extratillbehör, leveranstider och 

recensioner av produkten och av återförsäljaren som levererar varan. Utan prisagenterna hade 

konsumenternas sökkostnader varit betydligt högre eftersom de hade fått lägga ner mer tid på 

att samla in samma mängd information. Det som bör påpekas när man diskuterar dessa sajter 

är att de i många fall finansieras genom att återförsäljare får betala för att visa upp sina 

produkter på hemsidan. Eftersom prisjämförelsesajterna har fått en sådan genomslagskraft har 

även företagen lärt sig att utnyttja dessa till deras egen fördel. Det kan bland annat handla om 

att man jobbar aktivt med att hålla låga priser på vissa attraktiva produkter för att locka till sig 

nya kunder och knyta dem till sig genom att man måste registrera sig hos företaget för att 

kunna handla. Därför kan det vara svårt att se den information som tillhandahålls på dessa 

sajter som hundra procent objektiv, även om ägarna till dem gärna understryker att de enbart 

agerar i konsumenternas intresse. 

 

2.4.2 Informerade och oinformerade 

Den andra dominerande modellen för att beskriva prisspridning är den som handlar om 

informerade och oinformerade kunder som utvecklats av bland annat Varian22, Salop & 

Stiglitz23 och Shilony24. Denna modell beskriver hur prisspridningen kan uppstå trots att 

företagen på samma marknad har identiska kostnader. Anledningen är att det finns asymmetri 

på konsumentsidan eller att det är kostsamt att söka information om produkter och pris på 

exempelvis en prisjämförelsesajt. ”I dessa modeller säljer identiska företag till två typer av 

konsumenter: de som utnyttjar hjälpmedel för att jämföra priser och de som inte gör det”.25 

Om man studerar de individer som vi ställts inför i den här uppsatsen så finns det vissa 

konsumenter som är vana användare av Internet och utnyttjar prisjämförelsesajter när de skall 

handla något vilket reducerar deras sökkostnader. Sedan finns det dem som saknar kunskap 

om hur man söker information på Internet och de som sätter ett högt värde på sin tid. För 

dessa personer är det i många fall bättre att köpa en produkt slumpmässigt eller handla från en 

                                                 
22 Varian, 1980 
23 Salop & Stiglitz, 1977 
24 Shilony, 1977 
25 Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.6 
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återförsäljare man har varit i kontakt med tidigare eftersom sökkostnaderna i annat fall blir 

alltför höga.26  

 

Kontentan av ovanstående blir enligt Salop & Stiglitz att vissa företag väljer att ta låga priser 

för att sälja till de informerade kunder medan det finns andra återförsäljare som sätter ett 

högre pris för att försöka dra fördel av att det finns oinformerade kunder som inte bryr sig lika 

mycket om priset.27  

 

Salop & Stiglitz visade att företag kan välja att erbjuda olika priser till informerade och 

oinformerade konsumenter. Detta visar de på ett enkelt sätt i ”tourists and natives”-modellen. 

Enkelt går den ut på att de oinformerade turisterna har en positiv sökkostnad för att hitta den 

butik som tar det lägsta priset. De infödda har ingen sökkostnad. Turisterna går till första 

bästa butik och handlar medan de infödda är medvetna om alla butikernas priser och handlar 

därför på det billigaste stället. Om det finns tillräckligt många oinformerade konsumenter 

finns det anledning för företag att sätta sina priser relativt mycket högre än lägsta priset och 

endast sälja till de turister som handlar hos dem. De företag som väljer att ta ett lågt pris säljer 

sedan till de informerade infödda och till de turister som har tur att välja deras billiga butik.28 

 

2.4.3 Heterogenitet 

Vi skrev tidigare att en förutsättning för att perfekt konkurrens skall föreligga är att 

produkterna på marknaden är homogena. Det kriteriet är uppfyllt inom ett flertal branscher på 

e-handelsmarknaden och borde därför borga för att priserna på homogena produkter som 

böcker och cd-skivor är relativt enhetliga. Vad är det då som gör att man kan se så varierande 

priser för dessa produkter? Reduceringen av kostnader för både köpare och säljare borde 

innebära att kunderna kommer att erbjudas fler produkter som bättre stämmer överens med 

deras preferenser och därmed öka antalet inköp och effektiviteten på marknaden. De sänkta 

sökkostnaderna tillsammans med den förbättrade informationsteknologin kan dock även leda 

till en mer komplex marknadsdynamik. En marknad som det råder en hög konkurrens på är 

inte något som uppskattas av säljarna som agerar på den. För att försöka frångå detta tillstånd 

utnyttjar man den nya tekniken för att göra en homogen produkt heterogen. Det säljarna 

                                                 
26 Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.6  
27 Salop & Stiglitz, 1977 
28 Baylis & Perloff, 2002, s.309  
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försöker göra är att differentiera produkten för att på så sätt öka deras producentöverskott eller 

enklare uttryckt deras vinst.29 

 

De metoder som företagen kan använda sig av för att differentiera produkterna är exempelvis 

att erbjuda ett stort antal kringtjänster och tillbehör och på så vis öka informationsutbudet. Det 

kan exempelvis röra sig om säkerhetsrutiner vid betalning, kundtjänst, returrätt, navigation på 

företagets hemsida, tillgång till information på hemsidan, leveranstider med mera. Denna 

information som är av stor betydelse vid ett köp på Internet gör det betydligt svårare för 

kunden att göra det självklara valet med endast priset som utgångspunkt. Den produkt som vid 

första anblicken ger sken av att vara det bästa köpet kanske inte kan erbjuda leverans i rätt tid 

eller så är det så att man sedan tidigare handlar hos ett annat företag och är nöjd med den 

upplevelsen och därför väljer att handla från dem igen eftersom man vet att rutinerna fungerar. 

För att gå över och handla hos en annan återförsäljare måste priset vara så pass mycket lägre 

att det kompenserar den osäkerhet som man upplever med att byta återförsäljare. Denna 

heterogenitet i de kompletterande tjänsterna gör att sökkostnaderna och 

informationskostnaderna, som vi pratade och innan, ökar.30  

 

Heterogenitet skulle kunna vara en förklaring till prisspridningen på e-handelsmarknaden 

eftersom återförsäljare som bland annat erbjuder bättre service kan ta ut ett högre pris och 

därigenom skapa en differentierad prissättning. Det finns dock två problem med att använda 

detta resonemang som en förklaring.  För det första finns det, enligt tidigare studier, inga 

större skillnader i denna kompletterande service som återförsäljarna erbjuder konsumenterna 

och i vissa fall har det visat sig att tillgången på information och service är negativt korrelerad 

med priset. Det handlar framförallt om att många företag som på pappret har sämre service 

även tar ut högre priser än de ”bra” företagen.31  

 

Det andra problemet med att använda heterogenitet för att förklara prisspridningen är att den 

kompletterande informationen inte alltid är en integrerad del av den produkt som man köper. 

Det innebär exempelvis att en kund kan utnyttja informationen på en bra hemsida för att ta del 

av produktegenskaper och annan relevant information och sedan välja att handla produkten 

från ett företag som erbjuder den till ett lägre pris, kanske beroende på att de har mindre 

                                                 
29 Bakos, 1997, s.3-4 
30 Schmitz & Latzer, 2002, s.5  
31 Brynjolfsson & Smith 1999, s. 26-27 
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kostnader förknippade med sin hemsida. Detta innebär att det inte finns några direkta 

konkurrensfördelar med att tillhandahålla utförlig information på den egna hemsidan eftersom 

man inte kan garantera att konsumenterna handlar från just den sajten.32 

 

I den undersökning som Brynjolfsson och Smith genomförde år 1999, där de tittade på 

återförsäljarnas beteende på Internet respektive i den vanliga handeln, fann de att förklaringen 

till prisspridningen inte främst handlade om den information som företagen erbjöd 

konsumenten via sin hemsida och kundtjänst. Det som hade större påverkan var mer 

svårobserverade faktorer som tillit och varumärke. Det är inte särskilt förvånande att dessa 

faktorer har stor betydelse för e-handeln. Konsumenten har sällan någon personlig kontakt 

med återförsäljaren och får förlita sig på att företaget håller vad de lovar i sin information på 

hemsidan. Därför finns det all anledning för företagen att försöka att skapa en 

förtroendegivande bild av sitt företag och varumärke för att på så sätt få nöjda kunder som är 

beredda att betala lite mer eftersom de vet att de får varorna i tid och betalning med mera 

fungerar problemfritt.33 

 

Heterogenitet mellan olika återförsäljare är inte den enda anledningen till den rådande 

prisspridningen på e-handelsmarknaden men med homogena produkter som fysiskt sett är 

identiska ökar kraven på e-handelsföretagen att de ska differentiera sig för att locka kunderna 

att handla just hos deras företag. Då kan faktorer som tillit komma att få allt större betydelse 

när det gäller att skaffa sig fördelar gentemot konkurrenterna.  

 

                                                 
32 Brynjolfsson & Smith 1999, s. 26-27 
33 Ibid 
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3. METOD 

 

3.1 Val av undersökningsansats 

 

För att undersöka prisspridning och vilka faktorer som påverkar denna på den svenska e-

handelsmarknaden krävs det att vi samlar in prisuppgifter och marknadsinformation för en 

stor mängd produkter som säljs av olika återförsäljare på Internet. Utifrån de inhämtade 

priserna kan vi därefter räkna ut prisspridningen för varje enskild produkt. Vi vill undersöka 

om marknadsinformationen, vilken vi går igenom mer noggrant i avsnitt 3.3.2 Förklarande 

variabler, helt eller delvis kan förklara prisspridningen på e-handelsmarknaden. I vårt arbete 

att besvara denna fråga har vi valt en kvantitativ ansats. I bearbetningen av våra insamlade 

data har vi använt oss av en regressionsanalys med prisspridning som den beroende variabeln 

och marknadsinformationen som oberoende förklarande variabler. Insamlandet av 450 

observationer ger oss tillräckligt med undersökningsenheter för att beskriva den svenska e-

handelsmarknaden.34 

 

3.2 Informationssökning 

 

Inledningsvis sökte vi sekundärdata med hjälp av svenska databaser och ämnesrelevanta 

tidskrifter på Internet. Det visade sig relativt snabbt att varken svenska hemsidor eller 

litteratur på Halmstad Bibliotek kunde ge oss den information om prisspridning som vi 

efterfrågade. Vi började därför använda oss av amerikanska databaser, ofta knutna till 

universiteten, för att hitta det vi sökte efter. Vi använde oss bland annat av sökord som: price 

dispersion, law of one price och competition. Då fick vi snabbt flera relevanta träffar och efter 

att ha läst några av rapporterna kunde vi ringa in de författare som citerades och ofta 

källrefererades. Detta arbetssätt är vanligt förekommande och rekommenderas i 

metodböcker.35  

 

Vi anser att de sekundärdata som vi samlat in är av god kvalitet och är enligt vår mening 

fortfarande aktuella eftersom de flesta artiklarna och rapporterna har skrivits på 2000-talet. 

Det som bör uppmärksammas är att författarna till dessa uppsatser i många fall skriver ett 

                                                 
34 Holme & Solvang, 1997, s.77-78 
35 Patel & Davidson, 2003, s.42-46 
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flertal rapporter utifrån ett och samma datamaterial. De utgår i flera fall från en datainsamling 

och därefter vänder de ut och in på materialet för att producera så många rapporter som 

möjligt. Detta kan i vissa fall leda till att man får en känsla av massproduktion när liknande 

information dyker upp i flertalet undersökningar.  

 

Vår primärdata samlades in med hjälp av prisjämförelsesajten Pricerunner. Detta var det enda 

tänkbara sättet att få tillgång till de prisuppgifter som vi behövde i vår undersökning. Detta 

arbetssätt har använts av ett flertal andra studier men dessa har, till skillnad från oss, använt 

sig av datorprogram för att inhämta information. I vår studie har vi samlat in data manuellt 

och anledningen är i huvudsak att vi inte har den kunskap och de resurser som krävs för att 

tillverka egna datorprogram. Genom att vi har samlat in 450 observationer anser vi oss ändå 

ha tillräckligt med undersökningsenheter. Vi kommer att beskriva hur vi praktiskt har gått 

tillväga i vårt arbete senare i det här kapitlet.   

 

3.3 Metod för empiri 

 

3.3.1 Urval  

Internethandeln har utvecklats mycket de senaste åren, vilket även har återspeglats i uppsatser 

och rapporter. Från att förr varit synonym med försäljning av böcker och cd-skivor har e-

handeln utvecklats och idag finns det butiker som saluför produkter inom i princip alla 

områden. Detta vill vi fånga upp genom att studera ett brett urval av branscher. De branscher 

vi har valt att ta med i undersökningen är böcker, diskmaskiner, TV-apparater, mobiltelefoner 

och datorspel. Gemensamt för dessa, och avgörande för att kunna bearbeta datan, är att de 

innehåller homogena produkter. I vårt urval har vi dessutom fått med branscher som både har 

funnits länge på Internet som exempelvis böcker, och andra relativt nya områden inom e-

handeln som diskmaskiner. Urvalet består av de 45 populäraste produkterna inom respektive 

bransch. Populariteten bestäms av antalet besök på respektive produktsida på 

prisjämförelsesajten Pricerunner, det vill säga ju mer välbesökt produktsidan är desto mer 

populär har vi antagit att produkten är. Således avgränsar vi oss att endast inkludera produkter 

och priser som finns representerade på Pricerunner.  Anledningen till att vi valde  Pricerunner 

är att den är en av Sveriges största prisjämförelsesajter och har fördelar som vi beskriver 

senare i detta metodavsnittet. Vi har alltså valt att göra ett icke-sannolikhetsurval och det finns 
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ett antal orsaker till varför vi valt att göra detta. Det är för det första, av praktiska skäl, en 

omöjlighet att inkludera alla produkter på e-handelsmarknaden i vårt urval.  För det andra har 

vår sekundärdata inte gett några svar på vilka branscher som bäst representerar e-

handelsmarknaden i stort. Vi har därför efter noggrant övervägande valt ut tidigare nämnda 

branscher baserat på egna kunskaper inom området.36  

 

3.3.2 Förklarande variabler 

Inom vissa branscher upplevs det som att priskonkurrensen är stenhård med mycket små 

prisskillnader mellan olika försäljare, medan det för andra produkter ser ut som att priset inte 

alls är lika avgörande eftersom priserna mellan olika försäljare skiljer sig mycket åt. Det bästa 

sättet för att kunna förklara varför det är låg prisspridning för vissa produkter och hög 

prisspridning för andra är att fånga upp hela marknadssituationen under vilken produkterna 

säljs och sedan föra in den i en modell för att statistiskt kunna avgöra exakt vilka parametrar 

på marknaden som avgör prisspridningen. 

 

Eftersom det är en omöjlighet att föra in all marknadsinformation i en modell, måste vi välja 

ut de parametrar som vi vill och kan mäta. Vårt mål har varit att modellen ska vara så lik 

verkligheten som möjligt och därför har vi försökt att fånga upp så många variabler som 

möjligt i vår modell. För att identifiera dessa variabler har vi dels själva funderat på vad som 

är praktiskt möjligt att mäta på ett objektivt sätt, dels har vi tittat på vilka variabler som 

använts i tidigare undersökningar. De variabler vi har studerat och går igenom nedan är 

produktens popularitet, vilken bransch produkten tillhör, produktens genomsnittspris, hur 

många försäljare av produkten som finns samt under vilken tidsperiod datainsamlingen har 

ägt rum.  

 

Popularitet 

Vissa produkter är populärare och köps oftare än andra. Eftersom vi inte har tillgång till 

någon komplett försäljningsstatistik över hela marknaden, så har vi utgått från hur populär 

produkten är på Pricerunner. Detta mäts i hur ofta produktens sida besöks på Pricerunner. Vi 

har alltså inte mätt någon verklig försäljning utan endast hur ofta folk söker eller bläddrar sig 

fram till produkten för att jämföra pris. I enlighet med tidigare studier delar vi in materialet i 

                                                 
36 Denscombe, 2000, s.22-23 
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dummyvariabler.37 Vi använder oss av fyra dummyvariabler (POP1, POP2, POP3, POP4), där 

POP1 innehåller den populäraste fjärdedelen av produkten, POP2 den näst populäraste 

fjärdedelen, POP3 den tredje populäraste fjärdedelen och POP4 den fjärde och minst populära 

fjärdedelen. 

 

Bransch 

De branscher som finns representerade i undersökningen är böcker (B1), diskmaskiner (B2), 

TV-apparater (B3), mobiltelefoner (B4) och datorspel (B5). Dessa behandlas som 

dummyvariabler. Branscher kan naturligtvis skilja sig åt på många olika sätt vilket vi inte 

fångar upp i vår modell. Hittar vi till exempel ett samband som säger att produkter inom 

bransch A har högre prisspridning än bransch B vet vi ändå inte exakt vad det är för olikheter 

mellan branscherna som har gjort att prisspridningen skiljer sig åt – vi kan bara konstatera att 

prisspridningen skiljer sig åt. Problemet är att dessa olikheter ofta är ”mjuka” variabler vilka 

är svåra att mäta och fånga upp i en modell. Exempelvis kan man tänka sig att kunder inom en 

del branscher är mer trogna till vissa välkända försäljare än inom andra branscher eller att 

möjligheten att differentiera servicen skiljer sig åt mellan branscherna, vilket också påverkar 

prisspridningen. 

 

Genomsnittspris 

För att kunna avgöra om prisnivån för en produkt påverkar prisspridningen har vi för var och 

en av produkterna i vår studie räknat ut genomsnittspriset (MEDEL), vilken behandlas som en 

kontinuerlig variabel.38 

 

Antal säljare 

Vissa produkter säljs av väldigt många försäljare medan andra endast säljs av ett fåtal. För att 

ta reda på om antalet säljare påverkar produktens prisspridning har vi samlat in antalet säljare 

för samtliga produkter. Antalet säljare delas i enlighet med tidigare studier in i 

dummyvariabler (SALJ1, SALJ2, SALJ3, SALJ4). 39 SALJ1 innehåller produkter med 1-5 

säljare, SALJ2 produkter med 6-10 säljare, SALJ3 produkter med 11-15 säljare och SALJ4 

produkter med 16 säljare eller fler. 

 

                                                 
37 Baye, Morgan & Scholten, 2001 
38 Uträkning: Summan av alla försäljares pris dividerat med antal försäljare 
39 Baye, Morgan & Scholten, 2001 och Gatti & Kattuman, 2003 
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Tidsperiod 

Hävdar man att en hög grad av prisspridning är ett tecken på att marknaden inte befinner sig i 

jämvikt och att marknader strävar mot jämvikt, kan man förvänta sig att prisspridningen ska 

minska över tiden. För att undersöka detta antagandet har vi samlat in priser vid två tillfällen 

med 40 dagars mellanrum. Våra observationer kan alltså delas in i två jämnstora kategorier 

beroende på vilken tidsperiod datainsamlingen skedde. Dessa tidsperioder behandlas som 

dummyvariabel (PERIOD) där den första perioden är satt som 0 och den andra perioden är 

satt som 1. 

 

3.3.3 Datainsamling 

Vi samlade in antal säljare, bransch, popularitet och period för var och en av våra 450 

observationer vilka återfinns i bilaga 5. Dessa uppgifter är som tidigare nämnts insamlade 

med hjälp av prisjämförelsesajten Pricerunner. Det är i princip en förutsättning att använda 

någon prisjämförelsetjänst om man vill genomföra en undersökning som vår. Anledningen till 

detta är att det skulle vara en alltför svår uppgift att på egen hand ta reda på vilka webbutiker 

som säljer vilka produkter och dessutom samla in prisinformation från dessa. Nackdelen med 

att använda en prisjämförelsesajt kan vara att vissa av dessa sajter tar betalt av de försäljare 

som vill finnas med på sidan. Detta leder till att vissa försäljare avböjer annonsering på grund 

av kostnaderna och urvalet blir därmed skevt. Pricerunner, i motsats till flertalet andra 

liknande tjänster, tar dock med prisinformation både från betalande och ej betalande butiker 

vilket i deras fall begränsar detta problem. Det finns däremot inte någon garanti för att priser 

från samtliga svenska webbutiker redovisas på Pricerunner.40 Insamlingen av prisuppgifter har 

utförts manuellt, vilket i praktiken innebär att vi har gått igenom prislistorna på Pricerunner 

och skrivit av priserna. Dessa data har förts in i ett egenhändigt utformat Excel-dokument som 

räknat ut den information som vi behövt till våra statistiska körningar. Vi har samlat in data 

vid två olika tillfällen med sex veckors mellanrum, vilket dels gett oss ett dubbelt så stort 

antal observationer samtidigt som det gett oss möjlighet att se om det sker någon förändring 

över tiden. 

 

                                                 
40 Pricerunner, 2007 
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3.4 Statistisk bearbetning  

 
Vi har tidigare gått igenom prisspridning som mått samt de förklarande variablerna. Dessa ska 

nu föras in i en gemensam regressionsmodell så att vi kan se vilka förklarande variabler som 

är signifikanta och därmed antas påverka prisspridningen. Eftersom vi har tre olika mått på 

prisspridning gör vi tre olika regressionsmodeller. För de variabler som är dummyvariabler 

utesluter vi i regressionskörningarna de mest populära produkterna (POP1), branschen böcker 

(B1) samt de observationerna med minst antal säljare (SALJ1). På så sätt kan vi se om 

observationerna utanför dessa grupper skiljer sig signifikant från de uteslutna. För att göra 

modellen mer lättförståelig har vi tagit bort intercept-termen. I enlighet med tidigare studier 

på området har vi inte uteslutit ej signifikanta variabler, det vill säga vi har haft med samtliga 

förklarande variabler under hela processen oavsett om de antas påverka prisspridningen eller 

ej.41 Så här ser våra regressionsmodeller ut:42 

 

CV = β1Medel + β2Period + β3Pop2 + β4Pop3 + β5Pop4 + β6B2 + β7B3 + β8B4 + β9B5 + 

β10Salj2 + β11Salj3 + β12Salj4 + е 

 

Range = β1Medel + β2Period + β3Pop2 + β4Pop3 + β5Pop4 + β6B2 + β7B3 + β8B4 + β9B5 + 

β10Salj2 + β11Salj3 + β12Salj4 + е 

 

Gap = β1Medel + β2Period + β3Pop2 + β4Pop3 + β5Pop4 + β6B2 + β7B3 + β8B4 + β9B5 + 

β10Salj2 + β11Salj3 + β12Salj4 + е 

 

Den statistiska analysen med regressionskörningar är gjord i Limdep som är ett datorprogram 

för statistisk analys. Resultaten från dessa regressionsmodeller finns i bilaga 1. 

 

För att testa vilka variabler som är signifikanta gör vi ett signifikanstest för var och en av dem. 

Signifikanstestet ser ut så här: 

H0 : β1 = 0 

H1 : β1 ≠ 0 

 

                                                 
41Baye, Morgan & Scholten, 2001 och Gatti & Kattuman, 2003 
42 Betavärdena (β1, β2, β3 o.s.v.) är koefficienten som avgör hur mycket (om alls) den aktuella förklarande 
variabeln påverkar den beroende variabeln. e är residualen som består av allt som inte kan förklaras av 
modellens förklarande variabler. 
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Om H0  gäller så kan vi inte förkasta nollhypotesen och således får vi anta att variabeln som 

hör till koefficienten β1 kan vara 0, och därmed inte påverkar modellen. Om H0 däremot inte 

gäller så förkastar vi nollhypotesen och antar att koefficienten är skiljd från noll, vilket 

innebär att det finns ett samband mellan den oberoende och beroende variabeln. För att veta 

vilka gränser som gäller för att förkasta eller inte förkasta nollhypotesen använder man en 

signifikansnivå.43 I vår studie använder vi signifikansnivån 0,05 eftersom det är en vanlig 

gräns och har använts av tidigare studier inom vårt område. 

 

När vi kör regressionsmodellerna i Limdep får vi direkt ut de värden, så kallade P-värden, 

som används för att avgöra om nollhypotesen ska förkastas eller ej. Om P-värdet är under 

0,05 förkastar vi nollhypotesen och antar att det finns ett samband mellan den beroende och 

oberoende variabeln. Är P-värdet över 0,05 kan vi inte förkasta nollhypotesen och således inte 

anta att det finns något samband.44 

 

3.4.1 Genomgång av modellens förutsättningar 

För att kunna göra korrekta intervallskattningar och signifikanstest måste vi först gå igenom 

modellens förutsättningar och om nödvändigt göra justeringar så att vi får en så tillförlitlig 

modell som möjligt. 

 

3.4.1.1 Heteroskedasticitet 

En förutsättning som måste vara uppfylld för att regressionsmodeller ska fungera är att man 

arbetar med normalfördelade residualer. Residualen innehåller allt som inte kan förklaras av 

modellens förklarande variabler. Märker vi något samband mellan residualerna för olika 

observationer, till exempel att residualen ökar i takt med att någon variabel i modellen ökar, 

så är vår modell heteroskedastisk vilket kan leda till att vi drar felaktiga slutsatser av 

signifikanstesten. Motsatsen är homoskedasticitet och det är detta vi eftersträvar.45 

 

                                                 
43 Carter, Griffiths & Judge, 2001, s.101-106 
44 Ibid. s.104-106 
45 Ibid. s.235-250 
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För att upptäcka eventuell heteroskedasticitet gör vi ett Breusch-pagan-test (bilaga 2) och 

upptäcker mycket riktigt att residualen inte är normalfördelad vilket gör vår modell 

heteroskedastisk.46  

 

För att korrigera heteroskedasticiteten använder vi White-korrigering vilken sänker 

residualens varians och därmed gör att vi får en bättre modell som ger mer tillförlitliga 

resultat vid signifikanstester.47 I bilaga 3 finns de slutgiltiga white-korrigerade 

regressionskörningarna. 

 

3.4.1.2 Endogenitet 

I en korrekt regressionsmodell ska de förklarande variablerna vara exogena vilket innebär att 

de bestäms utanför modellen. Förändringar i den beroende variabeln eller någon förklarande 

variabel ska alltså inte påverka någon annan förklarande variabel. Den beroende variabeln 

bestäms däremot av de förklarande variablerna och är därmed endogen eftersom den bestäms 

inom modellen.48 

 

När man samlar olika variabler som vi har gjort finns det anledning att fundera över om de 

eventuellt kan påverka varandra så att vi får en icke önskvärd endogenitet. I vår modell har vi 

exempelvis den förklarande variabeln antal företag. Om man antar att fler företag ger större 

utbud så betyder det att priset påverkas och eftersom en annan variabel i vår modell är just 

genomsnittspris så skulle dessa två variabler alltså ha ett samband. Vidare betyder detta att 

förändringar i den beroende variabeln prisspridning, som är en funktion av bland annat 

medelpriset, påverkar utbudet och variabeln antalet företag. Vi ser här att de förklarande 

variablerna kan bli ömsesidigt beroende liksom den beroende och de oberoende variablerna. 

 

Det finns ett test, Hausmanns specifikationstest, som kan upptäcka i vilken utsträckning det 

finns endogenitet i modellen och för att lösa problemet med endogenitet kan man sedan 

använda ett simultant ekvationssystem.49 Dessa test och metoder ligger dock utanför denna 

uppsats kunskapsnivå och därför nöjer vi oss med att konstatera och vara medvetna om att en 

                                                 
46 Lin behandlar heteroskedasticitet och Breush-pagan-test. Lin, 2001, s.132 
47 Carter, Griffiths & Judge, 2001, s.240-241 
48 Ibid. s.304-305 
49 Ibid. s.299-300 
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viss grad av endogenitet eventuellt förekommer i vår modell och att det kan ge problem vid 

skattning av modellen. 

 

3.4.1.3 Multikolinjäritet 

När vi bestämde vilka förklarande variabler vi ville ha med i modellen var vår utgångspunkt 

att samla in allt som var praktiskt möjligt att samla in och som kunde tänkas påverka 

prisspridningen. Vi ville alltså inte på förhand utesluta några tänkbara variabler utan det var 

upp till vår regressionsmodell och denna uppsats att i efterhand avgöra vilka variabler som 

påverkar prisspridningen eller ej. Risken med att samla in ”allt man kan” är att man samlar in 

variabler som är starkt korrelerade med varandra, vilket betyder att de bär på samma 

information. Skulle vi exempelvis haft medelpris som en variabel och lägsta pris som en 

annan variabel skulle dessa i hög grad bära på samma information, eftersom produkter som 

har ett högt medelpris oftast också har ett högt lägsta pris. 

 

En modell med starkt korrelerade variabler kallas för multikolinjär. Multikolinjäritet leder till 

att vi får svårigheter att isolera vilka effekter de oberoende variablerna har på den beroende, 

det vill säga vi får svårt att veta vilka oberoende variabler som förklarar prisspridningen. 

Detta gör att vi kan få dåliga resultat på våra hypotesprövningar och signifikanstest.50 

 

Det kan vara svårt att upptäcka multikolinjäritet men ett sätt att försöka göra det är att utföra 

så kallade sidoregressioner för var och en av de oberoende variablerna. Detta gör vi för att se i 

vilken utsträckning den variabel vi för tillfället undersöker kan förklaras av de övriga 

variablerna. R² är ett tal som beskriver förklaringsgraden i en modell, och om detta tal 

överstiger 0,8 i någon av våra sidoregressioner har vi problem.51 I bilaga 4 finns samtliga 

sidoregressioner och ingen av dessa har ett R²-värde över 0,8. Trots att sidoregressionerna inte 

är något formellt test som med säkerhet avgör om vi har multikolinjäritet eller ej, får vi tolka 

resultatet som att vi inte har någon multikolinjäritet. 

 

                                                 
50 Carter, Griffiths & Judge, 2001, s.189 
51 Ibid. s.190 
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3.4.2 Test av modellen 

Efter att ha gått igenom modellens förutsättningar och gjort nödvändiga justeringar så har vi 

gjort de slutgiltiga regressionskörningar som återfinns i bilaga 3. Här testas huruvida 

modellens förklarande variabler är signifikanta eller ej. Resultatet av dessa tester förklaras 

närmare i avsnitt 4. Resultat & Analys. 

 

3.5 Undersökningskvalitet 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighen i det datamaterial som samlas in. Fokus ligger därmed 

på själva insamlandeprocessen och frågor som man måste ställa sig är om de frågor och 

metoder som man använt sig av skulle ge ett snarlikt resultat om undersökning utförs av 

någon annan eller vid ett annat tillfälle.52 Vi anser att vi har en god reliabilitet i vårt material 

eftersom vi har arbetat noggrant och systematiskt vid insamlingen av våra data. Innan vi 

inledde insamlandet av data färdigställde vi mallar i datorprogrammet Excel vilket förenklade 

vårt arbete både vid inmatning av data och vid sammanställning och uträkning av 

prisspridningsmåtten, något som betonas i metodböckerna.53   

 

3.5.2 Validitet 

Validitet handlar om att den insamlade informationen skall besvara den uppställda 

frågeställningen, vilket innebär att om man undersöker rätt saker så har datamaterialet som 

samlats i en god validitet.54 Svaret på denna fråga kan man inte besvara på förhand. Det visar 

sig först när man samlat in sitt datamaterial och gör de första testerna av det. De variabler som 

man inledningsvis trodde skulle ge svar på frågeställningen kan visa vara sig felaktiga och 

man tvingas därmed att tänka om och titta på andra faktorer som bättre kan ge en bild av 

problemet. I vårt eget arbete att hitta variabler som kan ge svar på vår problemformulering, 

vilka faktorer som påverkar prisspridningen på den svenska e-handelsmarknaden, har vi tagit 

hjälp av tidigare undersökningar och studerat vad de använt sig av för förklarande variabler. 

Vi har därefter anpassat denna kunskap till vår uppsats och även fått se oss begränsade av den 

                                                 
52 Denscombe, 2004, s.125 
53 Holme & Solvang, 1997, s.167 
54 Ibid. s.167-169 
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ekonometriska kunskap som vi besitter. Validitet handlar dock inte bara om att mäta rätt saker 

utan även att man tolkar informationen på ett korrekt sätt. Det är därför viktigt att de data och 

analyserna av dessa har förankring i den teori som finns på området för att på så sätt visa 

validiteten i undersökningen.55 Vi anser att de tillvägagångssätt som vi har använt oss av, 

framförallt gällande insamlingen av data, är väl dokumenterat i tidigare studier på området. 

Teorin gällande prisspridning inom e-handeln har växt fram under de senaste tio åren och det 

finns idag mängder av undersökningar som studerat hur prisspridningen ser ut på e-

handelsmarknaden och hur den skiljer sig från den traditionella marknaden. Vi har därför haft 

goda förutsättningar att tillgodogöra oss teori på området och anser att vi med hjälp av denna 

förkunskap tillsammans med vårt datamaterial skall få svar på vilka faktorer som påverkar 

prisspridningen på den svenska e-handelsmarknaden.  

 

3.5.3 Kritik till metod 

Vi har endast kunnat mäta en begränsad del av de faktorer som påverkar prisspridningen 

vilket visar sig i att våra modellers låga förklaringsgrad, R². Förklaringsgraden är ett mått på 

hur stor del av den beroende variabeln som kan förklaras av de förklarande variablerna. 

Exempel på variabler som har varit alltför svårbedömda för att inkluderas i vår studie, men 

eventuellt kan påverka prisspridningen, är återförsäljarnas förtroendekapital, servicenivå, 

leveranstider och försäljningsvillkor. Hade vi haft möjlighet att mäta och sätta siffror på dessa 

variabler skulle vi kunna inkludera dem i vår modell och förklaringsgraden hade därmed 

sannolikt ökat. En annan svaghet är att vi är beroende av Pricerunner i vår insamling av data. 

Även om de påstår att det inte kostar något att få ha med sina priser hos dem är det 

Pricerunner själva som avgör vilka ej betalande butiker som ska få vara med eller inte.56 

Pricerunner redovisar således ingen fullständig bild av marknaden. Kritik kan även riktas mot 

prisspridningsmåtten med motiveringen att de inte visar någon ”sann” prisspridning. Som vi 

har förklarat tidigare skulle det nämligen kunna vara så att alla kunder, eller åtminstone en 

väldigt stor andel, köper från den billigaste säljaren trots att det finns många säljare med 

skiftande priser på marknaden. Stämmer detta antagande har alltså de butiker som har höga 

priser ingen, eller mycket liten, försäljning men påverkar likväl prisspridningen i vår studie. 

För att kunna ta hänsyn till butikers försäljning måste vi ha tillgång till alla butikers 

                                                 
55 Denscombe, 2004, s.124 
56 Pricerunner, 2007 
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försäljningsstatistik. Tyvärr släpper butiker ogärna ifrån sig denna information vilket innebär 

att vi inte kan göra något åt saken. 
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4. RESULTAT & A1ALYS 
 

I detta avsnitt vill vi undersöka vilken marknadsinformation som påverkar prisspridningen. Vi 

studerar därmed sambandet mellan de oberoende variablerna medelpris, period för 

datainsamling, produktpopularitet, bransch och antal säljare i förhållande till prisspridningen i 

form av range, gap och variationskoefficient. 

 

Samtliga resultat är hämtade direkt ur de regressionskörningar som vi förklarat närmre i 

avsnittet 3.4 Statistisk bearbetning, och finns i sin helhet i bilaga 3. Det första vi vill ta reda på 

är hur de förklarande variablerna påverkar prisspridningen, det vill säga om prisspridningen 

ökar eller minskar när den förklarande variabeln förändras. Det andra vi vill ta reda på är om 

detta samband är statistiskt säkerställt. Om det är statistiskt säkerställt får vi acceptera att det 

råder ett samband och finns det inte ett statistiskt säkerställt samband så kan vi inte acceptera 

sambandet. Det innebär dock inte att vi kan avfärda ett samband, utan det betyder bara att vi 

inte vet om det finns ett samband eller ej. Variabler som ökar eller minskar i vår studie, utan 

att ta hänsyn till om sambandet är statistisk säkerställt, kallar vi för tendenser. Således kan 

prisspridningen tendera att öka eller minska när en variabel förändras även om sambandet inte 

är statistiskt säkerställt. 

 

För var och en av våra förklarande variabler har vi skapat en tabell. Den första kolumnen i 

tabellen anger de tre olika prisspridningsmåtten. Den andra kolumnen anger den förklarande 

variabelns koefficient, det vill säga hur sambandet mellan den förklarande variabeln och 

prisspridningen ser ut. Informationen i denna kolumn kan ses som ett svar på frågan, hur 

mycket förändras prisspridningen när den förklarande variabeln ökar med 1? För en 

grundläggande förståelse är det oviktigt hur stort talet är. Det enda som vi ska hålla reda på är 

om talet är positivt eller negativt. Har vi ett positivt tal betyder det att prisspridningen ökar i 

takt med att den förklarande variabeln ökar. Har vi ett negativt tal betyder det tvärtom att 

prisspridningen minskar när den förklarande variabeln ökar. Den tredje och sista kolumnen 

anger om sambandet är statistiskt säkerställt. 

 

Hur ska man då tolka resultatet om man kan se ett statistiskt säkerställt samband för endast ett 

av de tre prisspridningsmåtten? Finns det ett samband mellan prisspridning och den 

förklarande variabeln eller inte? Eftersom sambandet vi fått fram är statistiskt säkerställt så 
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måste vi anta att det gäller, så svaret är Ja - det finns ett samband mellan prisspridning och 

den förklarande variabeln. Samtidigt får man hålla i minnet att prisspridning kan mätas på 

flera olika sätt och man får helt enkelt acceptera att resultatet kan skilja sig åt beroende på hur 

man mäter. Det kan vara värt att komma ihåg skillnaderna i prisspridningsmåtten från avsnitt 

2.2 Konkurrensmått för att få en bättre förståelse av resultatet. Kortfattat kan sägas att 

variationskoefficienten tar hänsyn till alla prisobservationer, range tar endast hänsyn till 

högsta och lägsta pris, medan gap endast tar hänsyn till de två lägsta priserna. 

  

4.1 Medelpris 
 

Prisspridningsmått Koefficient för 

Medelpris 

Statistiskt säkerställt 

samband 

Var -0,101E-06 JA 

Range -0,636E-06 NEJ 

Gap -0,102E-06 JA 

Tabell 1 

 

I två av de tre fallen kan vi se ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan prisspridning 

och produktens medelpris. I det tredje fallet, gällande range, ser vi en tendens i samma 

riktning. Resultatet betyder att prisspridningen sjunker i takt med att priset stiger. Vi har alltså 

i genomsnitt en lägre prisspridning för dyra produkter än för billiga produkter. 

 

Att vi kan se ett negativt samband mellan medelpris och prisspridning stämmer väl överens 

med tidigare forskning och kan delvis förklaras av att sökkostnaden för att hitta det lägsta 

priset för en produkt på Internet inte skiljer sig åt mellan dyra och billiga produkter.57 Det är 

alltså lika lätt att gå in på en prisjämförelsesajt och jämföra priset på en dyr TV-apparat som 

på en billig bok. Detta gör det mer lönsamt att jämföra priser på dyra produkter där det finns 

mer pengar att spara än på billiga produkter där det kanske bara skiljer några kronor mellan 

högsta och lägsta pris. Incitamentet för att jämföra priser ökar alltså ju dyrare produkten är, 

vilket gör att konkurrensen mellan försäljarna av dyra produkter ökar och prisspridningen 

minskar.58 

 

                                                 
57 Gatti & Kattuman, 2003, s.19 
58 Stiegler, 1961 
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4.2 Period 

 

Prisspridningsmått Koefficient för 

Period 

Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,676E-03 NEJ 

Range 0,641E-02 NEJ 

Gap 0,790E-02 NEJ 

Tabell 2 

 

Vi kan inte säkerställa något samband mellan perioden för datainsamling och något av måtten 

för prisspridning. Tidsperioden mellan våra datainsamlingar var visserligen relativt kort, 40 

dagar, men det verkar alltså inte som att prisspridningen förändras över tiden. 

 

Det har i e-handelns barndom funnits uppfattningar att prisspridning på Internet beror på att 

marknaden inte befinner sig i jämvikt och att detta tillstånd kommer korrigeras över tiden. 

Detta skulle ske genom en minskad prisspridning tills dess att vi har nått perfekt konkurrens 

och alla försäljare tvingas sätta sin marginalkostnad som pris för produkterna de säljer.59 På 

senare tid har forskare dock visat att prisspridningen som vi kan se på Internet inte förändras 

över tiden i någon större utsträckning, utan de menar att det råder en stabil prisspridning som 

kan liknas vid en jämvikt eftersom marknaden inte verkar sträva bort ifrån den.60 

 

4.3 Produktpopularitet 

 
Prisspridningsmått Koefficient för Pop2 Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,279E-01   JA 

Range 0,103    NEJ 

Gap 0, 251E-01 NEJ 

Tabell 3 

 
 
 
 

                                                 
59 Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.1 
60 Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.16 
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Prisspridningsmått Koefficient för Pop3 Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0, 219E-01 JA 

Range 0,805E-01   NEJ 

Gap 0,799E-02   NEJ 

Tabell 4 

 

Prisspridningsmått Koefficient för Pop4 Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,210E-01   NEJ 

Range 0,207 NEJ 

Gap 0, 231E-01   NEJ 

Tabell 5 

 

Våra undersökta produkter är indelade i fyra dummyvariabler beroende hur populära de är. 

Pop1 är de mest populära produkterna. Därefter kommer Pop2, Pop3 samt de minst populära 

produkterna som ingår i gruppen Pop4. För att vi ska kunna se om populariteten påverkar 

prisspridningen har vi i regressionsmodellen uteslutit de populäraste produkterna, Pop1. På så 

sätt kan vi se om övriga mindre populära produkter har en högre eller lägre prisspridning än 

de populäraste. Konsekvensen i vår regressionsmodell blir alltså att vi har tre dummyvariabler 

som vi måste titta på var för sig, men som ändå svarar på ungefär samma fråga, det vill säga 

huruvida mindre populära produkter har en högre eller lägre prisspridning än de populäraste 

produkterna. 

 

Samtliga nio koefficienter till popularitetsvariablerna är positiva, vilket betyder att 

prisspridningen är större för impopulära produkter än för de populäraste. Det är dock bara i 

två av fallen, när det gäller variationskoefficienten för Pop2 och Pop3, som sambandet är 

statistiskt säkerställt. Eftersom endast två av nio koefficienter är statistiskt säkerställda kan vi 

inte påstå att produktpopularitet och prisspridning har något starkt samband i vår modell. 

Tittar vi på tidigare studier som har använt fler observationer ser vi att de har fått resultat i 

samma riktning som vårt, men att sambanden har blivit statistiskt säkerställda i betydligt 

större omfattning.61 Ett ökat antal observationer i vår modell hade kanske gjort att fler 

koefficienter blivit statistiskt säkerställda, men det är endast spekulationer. 

                                                 
61 Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.12  



 33 

4.4 Bransch 

 

Prisspridningsmått Koefficient för B2 

(diskmaskiner) 

Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,239E-01   JA 

Range 0,256E-01   NEJ 

Gap 0,225E-01   NEJ 

Tabell 6 

 

Prisspridningsmått Koefficient för B3 

(TV-apparater) 

Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,3005E-01   JA 

Range 0,179 NEJ 

Gap 0,616E-01   JA 

Tabell 7 

 

Prisspridningsmått Koefficient för B4 

(mobiltelefoner) 

Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,315E-01   JA 

Range 0,127 NEJ 

Gap 0,830E-01   JA 

Tabell 8 

 

Prisspridningsmått Koefficient för B5 

(datorspel) 

Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,140 JA 

Range 0,757 JA 

Gap 0,126 JA 

Tabell 9 

 
 

Vi har samlat in data från branscherna böcker (B1), diskmaskiner (B2), TV-apparater (B3), 

mobiltelefoner (B4) och datorspel (B5), vilka behandlas som dummyvariabler. För att kunna 

se om prisspridningen för branschen böcker skiljer sig från de övriga har vi uteslutit böckerna 
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(B1) från regressionskörningarna. På så sätt kan vi se om övriga branscher har en högre eller 

lägre prisspridning än böcker. 

 

Vi kan i tabellerna ovan se att koefficienten för samtliga branscher är positiv oavsett på vilket 

sätt vi mäter prisspridning. Det betyder att diskmaskiner, TV-apparater, mobiltelefoner och 

datorspel verkar ha en högre prisspridning än böcker. När det gäller diskmaskiner är 

sambandet statistiskt säkerställt för ett av de tre prisspridningsmåtten, för TV-apparater och 

mobiltelefoner två av de tre prisspridningsmåtten och för datorspel är skillnaden säkerställd 

för alla tre prisspridningsmått. 

 

Oavsett vilka branscher som har högst eller lägst prisspridning kan vi konstatera att vi har ett 

flertal statistiskt säkerställda samband vilket betyder att branschen påverkar prisspridningen. 

Att olika branscher har olika stor prisspridning har även tidigare forskare kommit fram till.62 

Vad skillnaderna beror på är inte självklart, men helt klart lämpar sig vissa branscher bättre 

för e-handel än andra. Exempelvis är det väldigt populärt att köpa böcker på Internet medan 

det inte alls är lika vanligt att handla diskmaskiner på nätet. När vi mätte prisspridningen för 

produktpopularitet i avsnitt 4.3 kunde vi se att prisspridningen skiljde sig åt för populära och 

impopulära produkter. Eventuellt påverkar branschernas popularitet prisspridningen på 

samma sätt. 

 

En annan anledning till att prisspridningen skiljer sig åt är att olika branscher lockar till sig en 

viss typ av kunder som alla har en varierande kunskapsnivå när det gäller navigeringen på 

Internet. De branscher som i stor utsträckning vänder sig till Internetovana kunder tenderar att 

ha en högre prisspridning än branscher som riktar sig till erfarna Internetanvändare eftersom 

dessa har lättare att skaffa information om lägsta pris.63 

 

En ytterligare faktor som kan ligga till grund för prisspridning är heterogenitet. I vår studie är 

utgångspunkten naturligtvis att jämföra homogena produkter, men man kommer inte ifrån att 

säljarna kan lägga till värden till produkten genom god service och support, generös policy för 

reklamationer och snabb leverans etcetera. Om möjligheten att addera ett mervärde till 

produkten varierar mellan olika branscher kan även detta vara en förklaring till att 

prisspridning skiljer sig åt. 

                                                 
62 Gatti & Kattuman, 2003, s.26  
63 Baylis & Perloff, 2002, s.306 
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4.5 Antal säljare 

 

Prisspridningsmått Koefficient för Salj2 Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0, 372E-01   JA 

Range 0, 112 NEJ 

Gap -0, 548E-02   NEJ 

Tabell 10 

 

Prisspridningsmått Koefficient för Salj3 Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0,533E-01   JA 

Range 0, 214 NEJ 

Gap -0, 639E-01   JA 

Tabell 11 

 

Prisspridningsmått Koefficient för Salj4 Statistiskt säkerställt 

samband 

Var 0, 558E-01   JA 

Range 0, 346 JA 

Gap -0, 501E-01   NEJ 

Tabell 12 

 
 
De undersökta produkter är uppdelade i fyra dummyvariabler beroende på hur många som 

säljer den aktuella produkten. Den första dummyvariabeln Salj1 innehåller de produkter som 

har 1-5 säljare, Salj2 6-10 säljare, Salj3 11-15 säljare och Salj4 de produkter som har fler än 

15 säljare. För att se om antalet säljare påverkar prisspridningen har vi uteslutit de produkter 

med minst antal säljare, det vill säga Salj1. 

 

När vi studerar resultatet kan vi börja med att konstatera att prisspridningen går åt olika håll 

när antalet säljare ökar, beroende på vilket prisspridningsmått som används. När det gäller 

variationskoefficienten och range tenderar prisspridningen att öka när fler säljer produkten. 

Om vi däremot tittar vi på gap är resultatet det motsatta. Om vi använder det här måttet 

tenderar prisspridningen att minska när fler säljer produkten. Vi kan konstatera att sambanden 
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är statistisk säkerställda i fem av de nio fallen. Samma tvetydiga resultat med ökande och 

minskande prisspridning beroende på hur vi mäter den har tidigare forskare kommit fram 

till.64 

 

Hur kan det komma sig att prisspridningen ökar när vi använder vissa mått men minskar när 

vi använder andra? Förklaringen är inte alls onaturlig och ligger i skillnaden i vad som ingår i 

de olika prisspridningsmåtten. Som vi har beskrivit i avsnitt 2.2 Konkurrensmått tar 

variationskoefficienten hänsyn till alla prisobservationer, range påverkas endast av det högsta 

och lägsta värdet medan måttet gap endast tar hänsyn till de två billigaste säljarna. Detta 

betyder att sett över hela marknaden (variationskoefficienten) och sett till högsta och lägsta 

pris (range), så ökar prisspridningen när fler säljer produkter. Skillnaden mellan de två 

billigaste säljarna (gap) minskar dock när fler säljer produkten. 

 

4.6 Sammanfattning av analys 

 
Fick vi då svar på vår frågeställning om vilka variabler som påverkar prisspridningen? Ja, vi 

fick för samtliga förklarande variabler förutom för perioden för datainsamling statistiskt 

säkerställda samband på ett eller flera prisspridningsmått. Vi har alltså kunnat konstatera att 

produktens pris, popularitet, bransch och antal säljare spelar en roll i att bestämma hur hög 

prisspridningen blir. Vi kan även notera att våra resultat stämmer bra överens med tidigare 

forskning, med undantag av att övrig forskning har fått en högre grad av statistiskt 

säkerställda resultat där vi ibland bara kunnat se tendenser. Detta kan möjligtvis bero på att de 

har haft ett betydligt större antal observationer än vi, vilket underlättar för statistiska slutsatser. 

Nedan är en förenklad tabell som visar om prisspridningen ökar eller minskar när de 

förklarande variablerna förändras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Gatti & Kattuman, 2003, s.28 och Baye, Morgan & Scholten, 2001, s.17 
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Förklarande variabel Samband till prisspridning 

Medelpris Höga priser innebär låg prisspridning 

Period för datainsamling Inget statistiskt säkerställt samband 

Produktpopularitet Impopulära produkter innebär hög prisspridning 

Bransch Samband finns, beror på bransch (böcker har 

lägre prisspridning än övriga branscher) 

Antal säljare Många säljare innebär hög prisspridning sett till 

hela datamaterialet men låg prisspridning sett till 

de två billigaste säljarna 

Tabell 13 
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5. Egna reflektioner 
 

Under uppsatsens gång har vi slagits av hur annorlunda e-handeln kan vara jämfört med den 

traditionella handeln och vilka implikationer det får på en studie av prisspridning. En 

traditionell butik har höga personal- och lokalkostnader och kostnader för lagerhållning och 

osålda varor. En traditionell butik måste alltså sälja mycket varor för att kunna täcka sina 

kostnader. E-handel däremot kan i sitt enklaste utförande drivas hemifrån utan lokalkostnader, 

minimala personalkostnader förutom då företaget får en order, och med obefintliga kostnader 

för lagerhållning och osålda varor om man bara säljer beställningsvaror. Använder butiken en 

enkel standardiserad teknisk plattform är även de tekniska kostnaderna väldigt låga. I princip 

behöver en återförsäljare på Internet inte sälja särskilt mycket för att gå runt. När en 

traditionell butik hela tiden måste arbeta på att hålla attraktiva priser för att omsätta sitt lager 

och täcka sina kostnader, kan en e-handlare i princip ”glömma bort” att uppdatera vissa priser 

på hemsidan och därmed erbjuda en viss produkt till ett väldigt högt, ej marknadsanpassat, 

pris vilket troligtvis gör att det inte sker någon försäljning av den aktuella produkten. Denna 

inaktiva e-handlare påverkar dock prisspridningen i lika hög grad som alla andra aktörer. 

Detta skulle kunna vara en orsak till att man ibland kan se en relativt hög prisspridning inom 

e-handeln jämfört med den traditionella handeln. 

 

Ett intressant område för vidare forskning vore därför om man lyckades samla in och ta 

hänsyn till verklig försäljningsstatistik. Hur ser exempelvis prisspridningen ut om man stryker 

de försäljare som i förhållande till konkurrenterna har en försvinnande liten omsättning av den 

aktuella produkten? Och hur stor andel av e-handlarna skulle man få stryka om man gör på 

det viset, handlar det om några enstaka eller kanske till och med en majoritet av säljarna? 

 

Ett annat område för vidare studier är att undersöka om och hur prisspridningen förändras 

över lång tid. I vår studie, liksom i flera andra, har vi haft med tidpunkt för datainsamling som 

en variabel men tiden mellan datainsamlingarna har varit relativt kort. Vad skulle resultatet bli 

om vi beräknade prisspridning med till exempel 10 år mellan insamling av data? Ett praktiskt 

problem om man vill göra detta blir att göra insamlandet av data och beräkningarna på ett 

exakt likadant sätt som den äldre rapport som man vill jämföra sig emot för att resultaten ska 

vara jämförbara. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 – ursprungliga regressionskörningar 

 
 
Våra tre ursprungliga regressionskörningar från rådatan innan tester och eventuella 
korrigeringar är gjorda. 
 
Variationskoefficient 
>REGRESS;Lhs=VAR;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = VAR      Mean=   .9826589656E-01, S.D.=   .8728049946E-01 | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 1.992195104    , Std.Dev.=         .06744 | 

| Fit:        R-squared=  .417560, Adjusted R-squared =          .40293 | 

| Model test: F[ 11,    438] =   28.55,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    580.9800, Restricted(b=0) Log-L =     459.3609 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -5.367, Akaike Info. Crt.=     -2.529 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.10029,   Rho =      -.05015 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1007178066E-06  .10177608E-06    -.990   .3229     7178.6474 

 PERIOD    .6505420211E-02  .70488504E-02     .923   .3566     .50000000 

 POP2      .2791058221E-01  .78007110E-02    3.578   .0004     .25777778 

 POP3      .2185014835E-01  .77435114E-02    2.822   .0050     .25333333 

 POP4      .2097608722E-01  .10334927E-01    2.030   .0430     .19555556 

 B2        .2386641108E-01  .84190932E-02    2.835   .0048     .20000000 

 B3        .2995355895E-01  .10322677E-01    2.902   .0039     .20000000 

 B4        .3149885818E-01  .12209311E-01    2.580   .0102     .20000000 

 B5           .1401007494   .10596509E-01   13.221   .0000     .20000000 

 SALJ2     .3716197324E-01  .75334632E-02    4.933   .0000     .27555556 

 SALJ3     .5327589762E-01  .11816045E-01    4.509   .0000     .14444444 

 SALJ4     .5581497077E-01  .11276895E-01    4.949   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Range 
>REGRESS;Lhs=RANGE;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = RANGE    Mean=   .4527529282    , S.D.=   .7021645006     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 167.7809161    , Std.Dev.=         .61892 | 

| Fit:        R-squared=  .242089, Adjusted R-squared =          .22305 | 

| Model test: F[ 11,    438] =   12.72,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -416.5399, Restricted(b=0) Log-L =    -478.9074 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.933, Akaike Info. Crt.=      1.905 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.14780,   Rho =      -.07390 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.6360375581E-06  .93400897E-06    -.681   .4962     7178.6474 

 PERIOD    .8553114504E-02  .64687987E-01     .132   .8949     .50000000 

 POP2         .1031604204   .71587886E-01    1.441   .1503     .25777778 

 POP3      .8049315352E-01  .71062959E-01    1.133   .2580     .25333333 

 POP4         .2067734478   .94844632E-01    2.180   .0298     .19555556 

 B2        .2561274634E-01  .77262839E-01     .332   .7404     .20000000 

 B3           .1792126754   .94732214E-01    1.892   .0592     .20000000 

 B4           .1266870597       .11204604    1.131   .2588     .20000000 

 B5           .7573709228   .97245195E-01    7.788   .0000     .20000000 

 SALJ2        .1115904565   .69135326E-01    1.614   .1072     .27555556 

 SALJ3        .2140029859       .10843700    1.974   .0491     .14444444 

 SALJ4        .3461596007       .10348916    3.345   .0009     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Gap 
> REGRESS;Lhs=GAP;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = GAP      Mean=   .5455301898E-01, S.D.=   .1307696897     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 7.147084061    , Std.Dev.=         .12774 | 

| Fit:        R-squared=  .069174, Adjusted R-squared =          .04580 | 

| Model test: F[ 11,    438] =    2.96,    Prob value =          .00085 | 

| Diagnostic: Log-L =    293.5499, Restricted(b=0) Log-L =     277.4211 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -4.089, Akaike Info. Crt.=     -1.251 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.89798,   Rho =       .05101 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1017751255E-06  .19277211E-06    -.528   .5978     7178.6474 

 PERIOD    .7904412725E-02  .13351092E-01     .592   .5541     .50000000 

 POP2      .2512230031E-01  .14775177E-01    1.700   .0898     .25777778 

 POP3      .7994081462E-02  .14666837E-01     .545   .5860     .25333333 

 POP4      .2313593826E-01  .19575187E-01    1.182   .2379     .19555556 

 B2        .2246965921E-01  .15946443E-01    1.409   .1595     .20000000 

 B3        .6156794267E-01  .19551985E-01    3.149   .0018     .20000000 

 B4        .8297797140E-01  .23125422E-01    3.588   .0004     .20000000 

 B5           .1259378745   .20070644E-01    6.275   .0000     .20000000 

 SALJ2    -.5480277872E-02  .14268988E-01    -.384   .7011     .27555556 

 SALJ3    -.6389614039E-01  .22380544E-01   -2.855   .0045     .14444444 

 SALJ4    -.5014975902E-01  .21359350E-01   -2.348   .0193     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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7.2 Bilaga 2 – Breusch-pagan-test 

 
Breusch-pagan-test för heteroskedasticitet. 
 

Variationskoefficient 
> REGRESS;Lhs=VAR;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4;Het$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = VAR      Mean=   .9826589656E-01, S.D.=   .8728049946E-01 | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 1.992195104    , Std.Dev.=         .06744 | 

| Fit:        R-squared=  .417560, Adjusted R-squared =          .40293 | 

| Model test: F[ 11,    438] =   28.55,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    580.9800, Restricted(b=0) Log-L =     459.3609 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -5.367, Akaike Info. Crt.=     -2.529 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.10029,   Rho =      -.05015 | 

| Results Corrected for heteroskedasticity                              | 

| Breusch - Pagan chi-squared =   234.3404, with  11 degrees of freedom | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1007178066E-06  .26011399E-07   -3.872   .0001     7178.6474 

 PERIOD    .6505420211E-02  .70179643E-02     .927   .3545     .50000000 

 POP2      .2791058221E-01  .76478205E-02    3.649   .0003     .25777778 

 POP3      .2185014835E-01  .61321889E-02    3.563   .0004     .25333333 

 POP4      .2097608722E-01  .97630197E-02    2.149   .0322     .19555556 

 B2        .2386641108E-01  .58868528E-02    4.054   .0001     .20000000 

 B3        .2995355895E-01  .10769864E-01    2.781   .0056     .20000000 

 B4        .3149885818E-01  .11438543E-01    2.754   .0061     .20000000 

 B5           .1401007494   .14448934E-01    9.696   .0000     .20000000 

 SALJ2     .3716197324E-01  .66966236E-02    5.549   .0000     .27555556 

 SALJ3     .5327589762E-01  .15047877E-01    3.540   .0004     .14444444 

 SALJ4     .5581497077E-01  .12979524E-01    4.300   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 

 

 

Breush-pagan-statistik från tabell ovan: 234,34 
Kommando: 
> Calculate; list; pvalue=1.0-chi(234.34,12)$ 
    PVALUE  =  .00000000000000000D+00 
P-värdet är under 0,025 vilket innebär att modellen är heteroskedastisk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Range 
> REGRESS;Lhs=RANGE;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4;Het$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = RANGE    Mean=   .4527529282    , S.D.=   .7021645006     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 167.7809161    , Std.Dev.=         .61892 | 

| Fit:        R-squared=  .242089, Adjusted R-squared =          .22305 | 

| Model test: F[ 11,    438] =   12.72,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -416.5399, Restricted(b=0) Log-L =    -478.9074 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.933, Akaike Info. Crt.=      1.905 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.14780,   Rho =      -.07390 | 

| Results Corrected for heteroskedasticity                              | 

| Breusch - Pagan chi-squared =   715.2119, with  11 degrees of freedom | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.6360375581E-06  .39963897E-06   -1.592   .1122     7178.6474 

 PERIOD    .8553114504E-02  .47521481E-01     .180   .8572     .50000000 

 POP2         .1031604204   .48813628E-01    2.113   .0351     .25777778 

 POP3      .8049315352E-01  .36628810E-01    2.198   .0285     .25333333 

 POP4         .2067734478       .11455832    1.805   .0718     .19555556 

 B2        .2561274634E-01  .29888643E-01     .857   .3919     .20000000 

 B3           .1792126754       .16245115    1.103   .2706     .20000000 

 B4           .1266870597   .97038826E-01    1.306   .1924     .20000000 

 B5           .7573709228       .10921773    6.935   .0000     .20000000 

 SALJ2        .1115904565   .76948045E-01    1.450   .1477     .27555556 

 SALJ3        .2140029859       .15572677    1.374   .1701     .14444444 

 SALJ4        .3461596007       .13183464    2.626   .0089     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 

 

 
Breush-pagan-statistik från tabell ovan: 715,21 
Kommando: 
> Calculate; list; pvalue=1.0-chi(715.21,12)$ 
    PVALUE  =  .00000000000000000D+00 
P-värdet är under 0,025 vilket innebär att modellen är heteroskedastisk. 
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Gap 
> REGRESS;Lhs=GAP;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4;Het$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = GAP      Mean=   .5455301898E-01, S.D.=   .1307696897     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 7.147084061    , Std.Dev.=         .12774 | 

| Fit:        R-squared=  .069174, Adjusted R-squared =          .04580 | 

| Model test: F[ 11,    438] =    2.96,    Prob value =          .00085 | 

| Diagnostic: Log-L =    293.5499, Restricted(b=0) Log-L =     277.4211 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -4.089, Akaike Info. Crt.=     -1.251 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.89798,   Rho =       .05101 | 

| Results Corrected for heteroskedasticity                              | 

| Breusch - Pagan chi-squared =   409.5318, with  11 degrees of freedom | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1017751255E-06  .39405798E-07   -2.583   .0101     7178.6474 

 PERIOD    .7904412725E-02  .12985403E-01     .609   .5430     .50000000 

 POP2      .2512230031E-01  .16908797E-01    1.486   .1381     .25777778 

 POP3      .7994081462E-02  .92674043E-02     .863   .3888     .25333333 

 POP4      .2313593826E-01  .17154112E-01    1.349   .1781     .19555556 

 B2        .2246965921E-01  .10683280E-01    2.103   .0360     .20000000 

 B3        .6156794267E-01  .23827619E-01    2.584   .0101     .20000000 

 B4        .8297797140E-01  .29220886E-01    2.840   .0047     .20000000 

 B5           .1259378745   .27827309E-01    4.526   .0000     .20000000 

 SALJ2    -.5480277872E-02  .13688482E-01    -.400   .6891     .27555556 

 SALJ3    -.6389614039E-01  .25620745E-01   -2.494   .0130     .14444444 

 SALJ4    -.5014975902E-01  .24704327E-01   -2.030   .0430     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
 

 
Breush-pagan-statistik från tabell ovan: 409,53 
Kommando: 
> Calculate; list; pvalue=1.0-chi(409.53,12)$ 
    PVALUE  =  .00000000000000000D+00 
P-värdet är under 0,025 vilket innebär att modellen är heteroskedastisk. 
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7.3 Bilaga 3 – slutgiltiga regressionskörningar 

 
Våra tre regressionskörningar efter white-korrigering. Dessa modeller är de slutgiltiga vilka 
resultat och analys utgår ifrån. 
 

Variationskoefficient 
> REGRESS;Lhs=VAR;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4;Het$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = VAR      Mean=   .9826589656E-01, S.D.=   .8728049946E-01 | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 1.992195104    , Std.Dev.=         .06744 | 

| Fit:        R-squared=  .417560, Adjusted R-squared =          .40293 | 

| Model test: F[ 11,    438] =   28.55,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    580.9800, Restricted(b=0) Log-L =     459.3609 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -5.367, Akaike Info. Crt.=     -2.529 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.10029,   Rho =      -.05015 | 

| Results Corrected for heteroskedasticity                              | 

| Breusch - Pagan chi-squared =   234.3404, with  11 degrees of freedom | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1007178066E-06  .26011399E-07   -3.872   .0001     7178.6474 

 PERIOD    .6505420211E-02  .70179643E-02     .927   .3545     .50000000 

 POP2      .2791058221E-01  .76478205E-02    3.649   .0003     .25777778 

 POP3      .2185014835E-01  .61321889E-02    3.563   .0004     .25333333 

 POP4      .2097608722E-01  .97630197E-02    2.149   .0322     .19555556 

 B2        .2386641108E-01  .58868528E-02    4.054   .0001     .20000000 

 B3        .2995355895E-01  .10769864E-01    2.781   .0056     .20000000 

 B4        .3149885818E-01  .11438543E-01    2.754   .0061     .20000000 

 B5           .1401007494   .14448934E-01    9.696   .0000     .20000000 

 SALJ2     .3716197324E-01  .66966236E-02    5.549   .0000     .27555556 

 SALJ3     .5327589762E-01  .15047877E-01    3.540   .0004     .14444444 

 SALJ4     .5581497077E-01  .12979524E-01    4.300   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Range 
> REGRESS;Lhs=RANGE;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4;Het$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = RANGE    Mean=   .4527529282    , S.D.=   .7021645006     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 167.7809161    , Std.Dev.=         .61892 | 

| Fit:        R-squared=  .242089, Adjusted R-squared =          .22305 | 

| Model test: F[ 11,    438] =   12.72,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -416.5399, Restricted(b=0) Log-L =    -478.9074 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.933, Akaike Info. Crt.=      1.905 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.14780,   Rho =      -.07390 | 

| Results Corrected for heteroskedasticity                              | 

| Breusch - Pagan chi-squared =   715.2119, with  11 degrees of freedom | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.6360375581E-06  .39963897E-06   -1.592   .1122     7178.6474 

 PERIOD    .8553114504E-02  .47521481E-01     .180   .8572     .50000000 

 POP2         .1031604204   .48813628E-01    2.113   .0351     .25777778 

 POP3      .8049315352E-01  .36628810E-01    2.198   .0285     .25333333 

 POP4         .2067734478       .11455832    1.805   .0718     .19555556 

 B2        .2561274634E-01  .29888643E-01     .857   .3919     .20000000 

 B3           .1792126754       .16245115    1.103   .2706     .20000000 

 B4           .1266870597   .97038826E-01    1.306   .1924     .20000000 

 B5           .7573709228       .10921773    6.935   .0000     .20000000 

 SALJ2        .1115904565   .76948045E-01    1.450   .1477     .27555556 

 SALJ3        .2140029859       .15572677    1.374   .1701     .14444444 

 SALJ4        .3461596007       .13183464    2.626   .0089     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Gap 
> REGRESS;Lhs=GAP;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3,SALJ4;Het$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = GAP      Mean=   .5455301898E-01, S.D.=   .1307696897     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  12, Deg.Fr.=    438 | 

| Residuals:  Sum of squares= 7.147084061    , Std.Dev.=         .12774 | 

| Fit:        R-squared=  .069174, Adjusted R-squared =          .04580 | 

| Model test: F[ 11,    438] =    2.96,    Prob value =          .00085 | 

| Diagnostic: Log-L =    293.5499, Restricted(b=0) Log-L =     277.4211 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -4.089, Akaike Info. Crt.=     -1.251 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.89798,   Rho =       .05101 | 

| Results Corrected for heteroskedasticity                              | 

| Breusch - Pagan chi-squared =   409.5318, with  11 degrees of freedom | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1017751255E-06  .39405798E-07   -2.583   .0101     7178.6474 

 PERIOD    .7904412725E-02  .12985403E-01     .609   .5430     .50000000 

 POP2      .2512230031E-01  .16908797E-01    1.486   .1381     .25777778 

 POP3      .7994081462E-02  .92674043E-02     .863   .3888     .25333333 

 POP4      .2313593826E-01  .17154112E-01    1.349   .1781     .19555556 

 B2        .2246965921E-01  .10683280E-01    2.103   .0360     .20000000 

 B3        .6156794267E-01  .23827619E-01    2.584   .0101     .20000000 

 B4        .8297797140E-01  .29220886E-01    2.840   .0047     .20000000 

 B5           .1259378745   .27827309E-01    4.526   .0000     .20000000 

 SALJ2    -.5480277872E-02  .13688482E-01    -.400   .6891     .27555556 

 SALJ3    -.6389614039E-01  .25620745E-01   -2.494   .0130     .14444444 

 SALJ4    -.5014975902E-01  .24704327E-01   -2.030   .0430     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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7.4 Bilaga 4 – sidoregressioner 

 
Sidoregressioner av samtliga förklarande variabler. 
 
Medelpris (MEDEL) som beroende variabel 
R² = 0,12 
 
>REGRESS;Lhs=MEDEL;Rhs=PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = MEDEL    Mean=   7178.647411    , S.D.=   33281.17896     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= .4391029509E+12, Std.Dev.=    31626.48435 | 

| Fit:        R-squared=  .117077, Adjusted R-squared =          .09697 | 

| Model test: F[ 10,    439] =    5.82,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =  -5295.7416, Restricted(b=0) Log-L =   -5323.7581 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   20.748, Akaike Info. Crt.=     23.586 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.08840,   Rho =      -.04420 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 PERIOD       2854.283884       3302.7158     .864   .3879     .50000000 

 POP2        -111.3387107       3658.1017    -.030   .9757     .25777778 

 POP3         7102.909927       3615.4233    1.965   .0501     .25333333 

 POP4        -3126.852086       4844.2155    -.645   .5190     .19555556 

 B2           4655.462522       3941.8355    1.181   .2382     .20000000 

 B3           31033.81049       4608.6010    6.734   .0000     .20000000 

 B4           8552.626473       5710.9275    1.498   .1350     .20000000 

 B5           5191.541220       4963.0000    1.046   .2961     .20000000 

 SALJ2       -6768.755163       3517.9791   -1.924   .0550     .27555556 

 SALJ3       -9274.494019       5523.3682   -1.679   .0938     .14444444 

 SALJ4       -9322.230871       5269.4949   -1.769   .0776     .24000000 
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Period för datainsamling (PERIOD) som beroende variabel 
R² = 0,19 
 
> REGRESS;Lhs=PERIOD;Rhs=MEDEL,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = PERIOD   Mean=   .5000000000    , S.D.=   .5005564832     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 91.54216409    , Std.Dev.=         .45664 | 

| Fit:        R-squared=  .186292, Adjusted R-squared =          .16776 | 

| Model test: F[ 10,    439] =   10.05,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -280.2216, Restricted(b=0) Log-L =    -326.6061 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -1.544, Akaike Info. Crt.=      1.294 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .56112,   Rho =       .71944 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL     .5950479794E-06  .68853501E-06     .864   .3879     7178.6474 

 POP2      .9774017033E-01  .52611801E-01    1.858   .0639     .25777778 

 POP3         .1034851302   .52197756E-01    1.983   .0480     .25333333 

 POP4         .7498709723   .60132644E-01   12.470   .0000     .19555556 

 B2           .2116665220   .56102949E-01    3.773   .0002     .20000000 

 B3        .8597637864E-01  .69773747E-01    1.232   .2185     .20000000 

 B4        .5764783655E-01  .82622805E-01     .698   .4857     .20000000 

 B5        .8938208535E-01  .71621472E-01    1.248   .2127     .20000000 

 SALJ2        .2591634514   .49486249E-01    5.237   .0000     .27555556 

 SALJ3        .1958456107   .79457920E-01    2.465   .0141     .14444444 

 SALJ4        .2825751768   .75154763E-01    3.760   .0002     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Den andra populäraste fjärdedelen produkter (POP2) som beroende variabel 
R² = 0,13 
 
> REGRESS;Lhs=POP2;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = POP2     Mean=   .2577777778    , S.D.=   .4378978376     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 74.74624438    , Std.Dev.=         .41263 | 

| Fit:        R-squared=  .131845, Adjusted R-squared =          .11207 | 

| Model test: F[ 10,    439] =    6.67,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -234.6139, Restricted(b=0) Log-L =    -266.4255 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -1.746, Akaike Info. Crt.=      1.092 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .71509,   Rho =       .64246 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1895261797E-07  .62269989E-06    -.030   .9757     7178.6474 

 PERIOD    .7980705645E-01  .42958724E-01    1.858   .0639     .50000000 

 POP3        -.3344947905   .44606652E-01   -7.499   .0000     .25333333 

 POP4        -.4402690573   .59639068E-01   -7.382   .0000     .19555556 

 B2           .3394606143   .48896611E-01    6.942   .0000     .20000000 

 B3           .3227561622   .61250263E-01    5.269   .0000     .20000000 

 B4           .3730836217   .72547438E-01    5.143   .0000     .20000000 

 B5           .3503116840   .62640099E-01    5.592   .0000     .20000000 

 SALJ2        .1728058031   .45348386E-01    3.811   .0002     .27555556 

 SALJ3     .8381070547E-01  .72183824E-01    1.161   .2462     .14444444 

 SALJ4    -.3002689288E-01  .68980982E-01    -.435   .6636     .24000000 
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Den tredje populäraste fjärdedelen produkter (POP3) som beroende variabel 
R² = 0,11 
 
> REGRESS;Lhs=POP3;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = POP3     Mean=   .2533333333    , S.D.=   .4354042230     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 75.85459212    , Std.Dev.=         .41568 | 

| Fit:        R-squared=  .108851, Adjusted R-squared =          .08855 | 

| Model test: F[ 10,    439] =    5.36,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -237.9257, Restricted(b=0) Log-L =    -263.8556 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -1.732, Akaike Info. Crt.=      1.106 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .60731,   Rho =       .69634 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL     .1227020529E-05  .62456073E-06    1.965   .0501     7178.6474 

 PERIOD    .8575089330E-01  .43252632E-01    1.983   .0480     .50000000 

 POP2        -.3394547259   .45268086E-01   -7.499   .0000     .25777778 

 POP4        -.4299910833   .60303245E-01   -7.130   .0000     .19555556 

 B2           .3267140074   .49493089E-01    6.601   .0000     .20000000 

 B3           .3180312391   .61787047E-01    5.147   .0000     .20000000 

 B4           .3949522735   .72853381E-01    5.421   .0000     .20000000 

 B5           .3118125231   .63593836E-01    4.903   .0000     .20000000 

 SALJ2        .1206836173   .46074117E-01    2.619   .0091     .27555556 

 SALJ3     .8557096788E-01  .72713992E-01    1.177   .2399     .14444444 

 SALJ4    -.4179836458E-01  .69476890E-01    -.602   .5477     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Den fjärde populäraste fjärdedelen produkter (POP4) som beroende variabel 
R² = 0,40 
 

> REGRESS;Lhs=POP4;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,B2,B3,B4,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = POP4     Mean=   .1955555556    , S.D.=   .3970691937     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 42.58365562    , Std.Dev.=         .31145 | 

| Fit:        R-squared=  .398460, Adjusted R-squared =          .38476 | 

| Model test: F[ 10,    439] =   29.08,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -108.0225, Restricted(b=0) Log-L =    -222.3817 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.309, Akaike Info. Crt.=       .529 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.48660,   Rho =       .25670 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.3032382090E-06  .46978597E-06    -.645   .5190     7178.6474 

 PERIOD       .3488255665   .27972550E-01   12.470   .0000     .50000000 

 POP2        -.2508255241   .33976952E-01   -7.382   .0000     .25777778 

 POP3        -.2413906884   .33853358E-01   -7.130   .0000     .25333333 

 B2           .1788794496   .37931018E-01    4.716   .0000     .20000000 

 B3           .2109522232   .46595482E-01    4.527   .0000     .20000000 

 B4           .2567712864   .55035493E-01    4.666   .0000     .20000000 

 B5           .2174889949   .47821806E-01    4.548   .0000     .20000000 

 SALJ2    -.1395707808E-01  .34783668E-01    -.401   .6884     .27555556 

 SALJ3     .3363360787E-01  .54543684E-01     .617   .5378     .14444444 

 SALJ4       -.1843325013   .51328968E-01   -3.591   .0004     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power. 
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Branschen diskmaskiner (B2) som beroende variabel 
R² = 0,11 
 

> REGRESS;Lhs=B2;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B3,B4,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = B2       Mean=   .2000000000    , S.D.=   .4004451866     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 64.16927400    , Std.Dev.=         .38232 | 

| Fit:        R-squared=  .108760, Adjusted R-squared =          .08846 | 

| Model test: F[ 10,    439] =    5.36,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -200.2847, Restricted(b=0) Log-L =    -226.1915 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -1.899, Akaike Info. Crt.=       .939 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .12079,   Rho =       .93960 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL     .6803362390E-06  .57604879E-06    1.181   .2382     7178.6474 

 PERIOD       .1483741092   .39327074E-01    3.773   .0002     .50000000 

 POP2         .2914252261   .41977494E-01    6.942   .0000     .25777778 

 POP3         .2763840669   .41868732E-01    6.601   .0000     .25333333 

 POP4         .2695532886   .57158218E-01    4.716   .0000     .19555556 

 B3          -.3346585723   .56296739E-01   -5.945   .0000     .20000000 

 B4          -.3469904634   .67203456E-01   -5.163   .0000     .20000000 

 B5          -.3063900364   .58263996E-01   -5.259   .0000     .20000000 

 SALJ2     .5603634241E-01  .42622981E-01    1.315   .1893     .27555556 

 SALJ3     .1214189056E-02  .66984512E-01     .018   .9855     .14444444 

 SALJ4     .9546638625E-01  .63765543E-01    1.497   .1351     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Branschen TV-apparater (B3) som beroende variabel 
R² = 0,41 
 
> REGRESS;Lhs=B3;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B4,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = B3       Mean=   .2000000000    , S.D.=   .4004451866     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 42.68478240    , Std.Dev.=         .31182 | 

| Fit:        R-squared=  .407156, Adjusted R-squared =          .39365 | 

| Model test: F[ 10,    439] =   30.15,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -108.5562, Restricted(b=0) Log-L =    -226.1915 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.307, Akaike Info. Crt.=       .531 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .70599,   Rho =       .64701 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL     .3016767355E-05  .44799774E-06    6.734   .0000     7178.6474 

 PERIOD    .4008953743E-01  .32534485E-01    1.232   .2185     .50000000 

 POP2         .1843139634   .34977732E-01    5.269   .0000     .25777778 

 POP3         .1789620623   .34768715E-01    5.147   .0000     .25333333 

 POP4         .2114531881   .46706136E-01    4.527   .0000     .19555556 

 B2          -.2226116558   .37448048E-01   -5.945   .0000     .20000000 

 B4          -.6107105724   .48343114E-01  -12.633   .0000     .20000000 

 B5          -.5009109401   .42764555E-01  -11.713   .0000     .20000000 

 SALJ2        .2150469321   .33284824E-01    6.461   .0000     .27555556 

 SALJ3        .4663320874   .49892840E-01    9.347   .0000     .14444444 

 SALJ4        .5149904805   .45982262E-01   11.200   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Branschen mobiltelefoner (B4) som beroende variabel 
R² = 0,58 
 

> REGRESS;Lhs=B4;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B5,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = B4       Mean=   .2000000000    , S.D.=   .4004451866     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 30.51233535    , Std.Dev.=         .26364 | 

| Fit:        R-squared=  .576218, Adjusted R-squared =          .56656 | 

| Model test: F[ 10,    439] =   59.69,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    -33.0211, Restricted(b=0) Log-L =    -226.1915 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.642, Akaike Info. Crt.=       .196 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .98666,   Rho =       .50667 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL     .5943039246E-06  .39684028E-06    1.498   .1350     7178.6474 

 PERIOD    .1921486278E-01  .27539383E-01     .698   .4857     .50000000 

 POP2         .1522973184   .29614756E-01    5.143   .0000     .25777778 

 POP3         .1588686443   .29305105E-01    5.421   .0000     .25333333 

 POP4         .1839835374   .39434412E-01    4.666   .0000     .19555556 

 B2          -.1649931302   .31955082E-01   -5.163   .0000     .20000000 

 B3          -.4365538428   .34557077E-01  -12.633   .0000     .20000000 

 B5          -.4912247025   .34149461E-01  -14.385   .0000     .20000000 

 SALJ2        .1505616336   .28558870E-01    5.272   .0000     .27555556 

 SALJ3        .4308484560   .41360310E-01   10.417   .0000     .14444444 

 SALJ4        .6617696710   .30751952E-01   21.520   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Branschen datorspel (B5) som beroende variabel 
R² = 0,44 
 

> REGRESS;Lhs=B5;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,SALJ2,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = B5       Mean=   .2000000000    , S.D.=   .4004451866     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 40.50719258    , Std.Dev.=         .30376 | 

| Fit:        R-squared=  .437400, Adjusted R-squared =          .42458 | 

| Model test: F[ 10,    439] =   34.13,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    -96.7745, Restricted(b=0) Log-L =    -226.1915 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.359, Akaike Info. Crt.=       .479 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .75076,   Rho =       .62462 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL     .4789190315E-06  .45783613E-06    1.046   .2961     7178.6474 

 PERIOD    .3955136282E-01  .31692333E-01    1.248   .2127     .50000000 

 POP2         .1898442252   .33946516E-01    5.592   .0000     .25777778 

 POP3         .1665113419   .33959813E-01    4.903   .0000     .25333333 

 POP4         .2068838026   .45489920E-01    4.548   .0000     .19555556 

 B2          -.1934103261   .36779455E-01   -5.259   .0000     .20000000 

 B3          -.4753566676   .40582895E-01  -11.713   .0000     .20000000 

 B4          -.6521340762   .45335723E-01  -14.385   .0000     .20000000 

 SALJ2        .1613402323   .33045923E-01    4.882   .0000     .27555556 

 SALJ3        .5877293858   .45227758E-01   12.995   .0000     .14444444 

 SALJ4        .5729529755   .42802311E-01   13.386   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Produkter med 6-10 säljare (SALJ2) som beroende variabel 
R² = 0,11 
 

> REGRESS;Lhs=SALJ2;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ3, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = SALJ2    Mean=   .2755555556    , S.D.=   .4472910571     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 80.14352038    , Std.Dev.=         .42727 | 

| Fit:        R-squared=  .107842, Adjusted R-squared =          .08752 | 

| Model test: F[ 10,    439] =    5.31,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =   -250.3009, Restricted(b=0) Log-L =    -275.9762 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -1.677, Akaike Info. Crt.=      1.161 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.53285,   Rho =       .23357 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.1235409296E-05  .64208912E-06   -1.924   .0550     7178.6474 

 PERIOD       .2268929466   .43324322E-01    5.237   .0000     .50000000 

 POP2         .1852837626   .48622902E-01    3.811   .0002     .25777778 

 POP3         .1275072434   .48679215E-01    2.619   .0091     .25333333 

 POP4     -.2626757508E-01  .65463746E-01    -.401   .6884     .19555556 

 B2        .6998598347E-01  .53233511E-01    1.315   .1893     .20000000 

 B3           .4037649302   .62494473E-01    6.461   .0000     .20000000 

 B4           .3954643004   .75012559E-01    5.272   .0000     .20000000 

 B5           .3192118084   .65381390E-01    4.882   .0000     .20000000 

 SALJ3       -.5530376638   .70051423E-01   -7.895   .0000     .14444444 

 SALJ4       -.5537583890   .66375109E-01   -8.343   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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Produkter med 11-15 säljare (SALJ3) som beroende variabel 
R² = 0,41 
 

> REGRESS;Lhs=SALJ3;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ4$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = SALJ3    Mean=   .1444444444    , S.D.=   .3519310747     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 32.57718024    , Std.Dev.=         .27241 | 

| Fit:        R-squared=  .414197, Adjusted R-squared =          .40085 | 

| Model test: F[ 10,    439] =   31.04,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    -47.7544, Restricted(b=0) Log-L =    -168.0778 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.577, Akaike Info. Crt.=       .261 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.98366,   Rho =       .00817 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.6880775058E-06  .40978035E-06   -1.679   .0938     7178.6474 

 PERIOD    .6969572788E-01  .28276751E-01    2.465   .0141     .50000000 

 POP2      .3652780793E-01  .31460382E-01    1.161   .2462     .25777778 

 POP3      .3675006042E-01  .31228390E-01    1.177   .2399     .25333333 

 POP4      .2573025001E-01  .41726794E-01     .617   .5378     .19555556 

 B2        .6164142626E-03  .34006408E-01     .018   .9855     .20000000 

 B3           .3559063350   .38078396E-01    9.347   .0000     .20000000 

 B4           .4600050323   .44159264E-01   10.417   .0000     .20000000 

 B5           .4726707755   .36373610E-01   12.995   .0000     .20000000 

 SALJ2       -.2248018001   .28474889E-01   -7.895   .0000     .27555556 

 SALJ4       -.4928254871   .39006679E-01  -12.634   .0000     .24000000 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 

 

 



 61 

Produkter med 16 säljare eller fler (SALJ4) som beroende variabel 
R² = 0,56 
 

> REGRESS;Lhs=SALJ4;Rhs=MEDEL,PERIOD,POP2,POP3,POP4,B2,B3,B4,B5,SALJ2, 
SALJ3$ 
 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 

| Dep. var. = SALJ4    Mean=   .2400000000    , S.D.=   .4275584593     | 

| Model size: Observations =     450, Parameters =  11, Deg.Fr.=    439 | 

| Residuals:  Sum of squares= 35.76668574    , Std.Dev.=         .28543 | 

| Fit:        R-squared=  .564246, Adjusted R-squared =          .55432 | 

| Model test: F[ 10,    439] =   56.84,    Prob value =          .00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    -68.7704, Restricted(b=0) Log-L =    -255.6729 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.483, Akaike Info. Crt.=       .355 | 

| Model does not contain ONE. R-squared and F can be negative!          | 

| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.79378,   Rho =       .10311 | 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 MEDEL    -.7593328654E-06  .42922136E-06   -1.769   .0776     7178.6474 

 PERIOD       .1104057092   .29363920E-01    3.760   .0002     .50000000 

 POP2     -.1436811241E-01  .33007961E-01    -.435   .6636     .25777778 

 POP3     -.1970861524E-01  .32759495E-01    -.602   .5477     .25333333 

 POP4        -.1548237827   .43112012E-01   -3.591   .0004     .19555556 

 B2        .5321107786E-01  .35541654E-01    1.497   .1351     .20000000 

 B3           .4315238743   .38529729E-01   11.200   .0000     .20000000 

 B4           .7757291464   .36047565E-01   21.520   .0000     .20000000 

 B5           .5059009946   .37793210E-01   13.386   .0000     .20000000 

 SALJ2       -.2471329208   .29622079E-01   -8.343   .0000     .27555556 

 SALJ3       -.5410761211   .42825672E-01  -12.634   .0000     .14444444 

 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) 
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7.5 Bilaga 5 – datamaterial 

 
Komplett datamaterial med 450 observationer. Observera att popularitet, bransch och antal 
säljare är uppdelat i dummyvariabler i vår regressionsmodell. 
 
Popularitet Var Range Gap Medel Bransch Saljare Period 

1 0,027309 0,074324 0,006757 150,8 1 5 1 

2 0,074697 0,216216 0 155,5 1 6 1 

3 0,038577 0,107383 0 155,8333 1 6 1 

4 0,021737 0,063291 0,006329 162 1 5 1 

5 0,116811 0,337838 0,006757 157 1 6 1 

6 0,04347 0,125786 0,018868 167,1667 1 6 1 

7 0,025009 0,10582 0 201,3333 1 6 1 

8 0,023622 0,064516 0,016129 63,5 1 4 1 

9 0,042283 0,121739 0,008696 120,3333 1 6 1 

10 0,173283 0,496124 0,023256 148,1429 1 7 1 

11 0,04616 0,114094 0 155,75 1 4 1 

12 0,045013 0,121622 0,006757 155,3333 1 6 1 

14 0,173283 0,496124 0,023256 148,1429 1 7 1 

13 0,027493 0,088608 0,063291 84 1 6 1 

15 0,020767 0,127907 0,034884 91 1 7 1 

30 0,111162 0,371429 0,114286 41,95 1 6 1 

29 0,093945 0,314286 0,057143 39,6 1 5 1 

28 0,041168 0,137615 0,082569 119 1 6 1 

27 0,037342 0,10582 0,015873 198 1 6 1 

26 0,032753 0,114094 0,033557 157,3333 1 6 1 

25 0,05491 0,165468 0,071942 153,3333 1 6 1 

24 0,066343 0,207317 0,02439 172,6667 1 6 1 

23 0,080021 0,255814 0,077519 146,1667 1 6 1 

22 0,035353 0,107383 0,040268 158 1 5 1 

21 0,030765 0,083832 0,005988 172 1 5 1 

20 0,032468 0,067114 0 154 1 4 1 

19 0,147622 0,537037 0,018519 66,33333 1 6 1 

17 0,057849 0,285714 0,114286 40,2 1 5 1 

18 0,03085 0,089888 0,033708 92,75 1 4 1 

16 0,059007 0,179487 0 40,83333 1 6 1 

45 0,044467 0,147651 0,053691 159,4 1 5 1 

44 0,019245 0,045455 0,011364 90,6 1 5 1 

43 0,022152 0,065089 0,035503 176 1 5 1 

42 0,020792 0,056 0,04 129,5 1 4 1 

41 0,079284 0,210884 0,013605 159,5 1 6 1 

40 0,03714 0,107383 0,040268 157 1 4 1 

39 0,020177 0,064935 0,025974 158,6 1 5 1 

38 0,017891 0,042373 0,008475 120,4 1 5 1 

37 0,033997 0,106667 0,053333 79,8 1 5 1 

36 0,072972 0,243243 0,074324 166,4 1 5 1 

35 0,015173 0,045455 0,011364 89,4 1 5 1 

34 0,158713 0,489209 0,007194 153 1 6 1 

32 0,066343 0,207317 0,02439 172,6667 1 6 1 

33 0,023144 0,050314 0 162,75 1 4 1 

31 0,064661 0,179487 0 40,8 1 5 1 

15 0,046354 0,138278 0,004306 10869,17 3 6 1 

14 0,010121 0,02045 0,02045 4940 3 2 1 
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13 0,034507 0,07148 0,07148 14490 3 2 1 

12 0,085441 0,337795 0,006055 17537,13 3 23 1 

11 0,226363 1,188736 0,18836 11669,36 3 11 1 

10 0,071432 0,379491 0 27005,45 3 29 1 

9 0,046934 0,150038 0 20663,43 3 7 1 

8 0,056253 0,197615 0,006715 7786,556 3 9 1 

7 0,071385 0,188544 0,000382 22019,22 3 9 1 

6 0,046292 0,174526 0,006713 32153,84 3 25 1 

5 0,280171 0,778436 0,778436 18747,5 3 2 1 

4 0,122144 0,712053 0,393572 19443,11 3 9 1 

2 0,092803 0,250532 0,013133 18055,2 3 5 1 

3 0,10372 0,490204 0,00025 14054,56 3 25 1 

1 0,078332 0,358793 0,005056 20800,64 3 25 1 

30 0,078229 0,287386 0 8277,7 3 10 1 

29 0,194403 0,659971 0,144907 4552,5 3 4 1 

28 0,061964 0,137468 0 18296,67 3 3 1 

27 0,087123 0,434705 0,28975 8131 3 10 1 

26 0,033617 0,094913 0,000113 27210,63 3 8 1 

25 0,147155 0,657726 0,020592 34681,33 3 18 1 

24 0,053978 0,159304 0 17937 3 9 1 

23 0,052073 0,148966 0,001149 22944,33 3 9 1 

22 0,134015 0,534756 0,071779 6448,5 3 18 1 

21 0,03389 0,135651 0,035015 12703,43 3 14 1 

20 0,098034 0,323899 0,006802 23871,75 3 8 1 

19 0,083403 0,181985 0,181985 23848 3 2 1 

17 0,030906 0,091267 0,000303 16910 3 6 1 

18 0,0702 0,217957 0,006612 31586 3 13 1 

16 0,13155 0,337079 0,016051 21666,5 3 4 1 

45 0,174786 0,821441 0,010721 9946,85 3 20 1 

44 0,043067 0,121791 0,000597 8850,25 3 8 1 

43 0,140656 0,609442 0,042918 4242,5 3 22 1 

42 0,06847 0,235471 0,003784 27914,08 3 13 1 

41 0,000214 0,000455 0 10991,67 3 3 1 

40 0,03847 0,151745 0,031259 3488 3 8 1 

39 0,202786 0,989474 0,052368 23510,13 3 15 1 

38 0,062081 0,26545 0 18938,94 3 16 1 

37 0,181765 0,501101 0,000501 11437,25 3 4 1 

36 0,010337 0,02089 0,02089 492592 3 2 1 

35 0,019977 0,057807 0,008016 20641 3 8 1 

34 0,044918 0,179996 0,011238 28532,72 3 18 1 

32 0,074369 0,567613 0,092154 3621,605 3 38 1 

33 0,086187 0,355276 0,000161 36428,5 3 22 1 

31 0,044167 0,112967 0,027367 6643,4 3 5 1 

1 0,053877 0,250627 0,030075 450,5294 5 17 1 

2 0,107269 0,554318 0,036212 412,6842 5 19 1 

3 0,244024 1,455598 0,034749 363,963 5 27 1 

4 0,063234 0,281609 0,002874 380,7647 5 17 1 

5 0,099096 0,517333 0,064 472,4545 5 22 1 

6 0,078504 0,320106 0,002646 409,4286 5 14 1 

7 0,451644 3,831579 0,042105 187,5 5 24 1 

8 0 0 0 399 5 3 1 

9 0,247078 0,808889 0,017778 274 5 5 1 

10 0,139654 0,502513 0,145729 242,8 5 5 1 

11 0,156056 0,794964 0,003597 386,7059 5 17 1 
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12 0,182671 1,004016 0 389,4286 5 14 1 

13 0,053577 0,166234 0,033766 409,8333 5 6 1 

14 0,189274 0,803213 0,116466 368,1818 5 11 1 

15 0,203022 1,004016 0,116466 387,2381 5 21 1 

16 0,224307 1,278539 0,045662 372,8182 5 11 1 

17 0,154196 0,622074 0 380,1667 5 12 1 

18 0,304749 2,013423 0,067114 304,9583 5 24 1 

19 0,046965 0,170139 0,003472 303,8182 5 11 1 

20 0,048145 0,125 0,004032 258,75 5 4 1 

21 0,109906 0,287625 0,06689 334,3333 5 3 1 

22 0,449007 3,189286 0,177917 200,9239 5 18 1 

23 0,192236 1,13467 0,140401 521,7857 5 14 1 

24 0,235988 0,617761 0,617761 339 5 2 1 

25 0,452416 2,737374 0 198,0769 5 13 1 

26 0,006335 0,013559 0,013559 297,6667 5 3 1 

27 0,105219 0,501672 0,133779 383,6875 5 16 1 

28 0,135995 0,568421 0,042105 122,9231 5 13 1 

29 0,175652 0,742358 0,039301 322,25 5 20 1 

30 0,204206 0,682731 0 304,3333 5 6 1 

31 0,164939 1,256281 0,351759 344,1765 5 17 1 

32 0,168408 1 0,200803 341,5455 5 11 1 

33 0,388387 1,99 0,09 156,8571 5 14 1 

34 0,417019 2,689076 0,092437 247,2 5 10 1 

35 0,235411 1,356784 0,256281 353,5238 5 21 1 

36 0,209346 1,017778 0,328889 377,875 5 8 1 

37 0,036158 0,092105 0,057018 239,3333 5 3 1 

38 0,289489 1,261307 0 331,6364 5 11 1 

39 0,176331 0,571429 0,095238 77,5 5 4 1 

40 0,232121 1,006711 0,067114 208,1667 5 12 1 

41 0,302421 1,569038 0,125523 342,7 5 10 1 

42 0,155678 0,752941 0,105882 310,4545 5 11 1 

43 0,280555 1,621053 0,042105 134,9167 5 12 1 

44 0,267116 1,121693 0,05291 284 5 16 1 

45 0,398913 2,55814 0,155039 208,3636 5 11 1 

1 0,061686 0,219331 0,00223 2890,75 2 8 1 

2 0,071108 0,243051 0,062931 5212,125 2 8 1 

3 0,132746 0,48513 0,089219 3144,167 2 6 1 

4 0 0 0 3490 2 2 1 

5 0,032035 0,06619 0 5494 2 4 1 

6 0,017296 0,035201 0,035201 3613,5 2 2 1 

7 0,092731 0,349524 0,089134 4691,286 2 7 1 

8 0,068555 0,164491 0,00087 6085 2 5 1 

9 0,024447 0,071304 0,041739 5972,5 2 4 1 

10 0,017865 0,049966 0 7366,5 2 6 1 

11 0,028164 0,068902 0,051829 3412 2 3 1 

12 0,061725 0,142549 0 4940,167 2 6 1 

13 0,126096 0,434783 0,135452 3686,8 2 5 1 

14 0,078466 0,212682 0,107001 4188,333 2 3 1 

15 0,017521 0,054645 0 5635,167 2 6 1 

16 0,034577 0,075188 0 4090 2 3 1 

17 0,016166 0,027371 0 3753,8 2 5 1 

18 0,046381 0,117761 0,001931 5412,5 2 4 1 

19 0,11924 0,377724 0,000242 4520,167 2 6 1 

20 0,049187 0,130233 0 6779,167 2 6 1 
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21 0,097213 0,248658 0,048301 3166,25 2 4 1 

22 0,02317 0,06383 0 6456,667 2 6 1 

23 0,059581 0,168712 0 5125 2 5 1 

24 0,078765 0,211896 0,092193 4444 2 3 1 

25 0,035642 0,073919 0,073919 5204,5 2 2 1 

26 0,017503 0,037594 0 4040 2 3 1 

27 0,146379 0,404221 0,377165 4658,667 2 3 1 

28 0,037568 0,086442 0 5702 2 5 1 

29 0,016137 0,039931 0,001736 5852,5 2 4 1 

30 0,048577 0,118089 0 7622 2 5 1 

31 0,011172 0,026975 0,019268 5270 2 3 1 

32 0,022197 0,045402 0,045402 4392,5 2 2 1 

33 0,012032 0,026667 0,001905 5300 2 3 1 

34 0,049286 0,120759 0,101266 4242,333 2 3 1 

35 0,003418 0,006859 0,006859 7315 2 2 1 

36 0,013089 0,028025 0 4430 2 3 1 

37 0,006149 0,012375 0,012375 3008,5 2 2 1 

38 0,030792 0,07404 0,013102 6813,5 2 4 1 

39 0,043554 0,091075 0,091075 5740 2 2 1 

40 0,033408 0,092217 0,020558 7047 2 4 1 

41 0,096512 0,213642 0,213642 8843,5 2 2 1 

42 0,013094 0,028683 0,001304 7746,667 2 3 1 

43 0,020855 0,042599 0,042599 9590 2 2 1 

44 0,008578 0,017304 0,017304 5537,5 2 2 1 

45 0,032858 0,069042 0 4642,5 2 4 1 

15 0,100268 0,448585 0,026915 1698,625 4 24 1 

14 0,146199 0,604334 0,002408 1484,5 4 34 1 

13 0,07122 0,256803 0,187075 3476,333 4 6 1 

12 0,101934 0,491191 0,194386 4380,714 4 14 1 

11 0,160561 0,975832 0,789077 5729,222 4 9 1 

10 0,084426 0,406918 0,002035 3553,649 4 37 1 

9 0,156331 0,819125 0,074129 1724,333 4 21 1 

8 0,096959 0,446602 0,009709 1185,32 4 25 1 

7 0,100273 0,373199 0,001675 3395,281 4 32 1 

6 0,060712 0,253326 0,011567 1948 4 20 1 

5 0,157592 0,784116 0,006152 2237,3 4 40 1 

4 0,052005 0,214355 0,010254 2201,263 4 19 1 

3 0,063071 0,223006 0,003681 3451,538 4 13 1 

2 0,084152 0,282895 0,001579 4175,571 4 14 1 

1 0,064753 0,280573 0,000305 3686,917 4 36 1 

16 0,077718 0,331054 0,003958 3186,086 4 35 1 

17 0,026179 0,077941 0,009804 2118,429 4 7 1 

18 0,120506 0,488615 0,006597 5507,757 4 37 1 

19 0,077881 0,284906 0,065094 1202 4 7 1 

20 0,097961 0,480331 0,006211 2626 4 17 1 

21 0,184069 0,984456 0,015544 782,9375 4 32 1 

22 0,052192 0,177641 0,013032 7788,4 4 15 1 

23 0,098126 0,42765 0,004608 1264,25 4 20 1 

24 0,128303 0,651713 0,027584 4705 4 29 1 

25 0,022339 0,061935 0,031613 1605 4 4 1 

26 0,153205 0,922739 0,096576 1609,8 4 20 1 

27 0,103965 0,489058 0,00304 3806 4 38 1 

28 0,05168 0,209593 0,016684 5235,48 4 25 1 

29 0,201033 0,860714 0,009524 1119,652 4 23 1 
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30 0,16991 0,93323 0,00854 1627,862 4 29 1 

31 0,094379 0,411527 0,008069 1991,385 4 26 1 

32 0,048468 0,194663 0,043966 3606,538 4 13 1 

33 0,092649 0,442593 0,036667 3095,087 4 23 1 

34 0,065252 0,295047 0,010537 1076,55 4 20 1 

35 0,079496 0,357791 0,005295 1501,391 4 23 1 

36 0,119436 0,524426 0,011772 1992,619 4 21 1 

37 0,051448 0,16305 0 5423,786 4 14 1 

38 0,167348 0,667904 0,001484 3246,222 4 9 1 

39 0,10061 0,433333 0,113333 713,2222 4 9 1 

40 0,092293 0,430622 0,04067 2463,25 4 24 1 

41 0,182976 1,146447 0,026561 1773,139 4 36 1 

42 0,029041 0,059819 0,059819 3650 4 2 1 

43 0,072438 0,194717 0,001258 4206,778 4 9 1 

44 0,111883 0,335624 0,013746 979,7 4 10 1 

45 0,037166 0,11 0,0475 2102,5 4 4 1 

1 0,054264 0,141414 0 103,2 1 5 2 

9 0,036542 0,11465 0,006369 160,7143 1 7 2 

3 0,057212 0,184211 0,026316 40,57143 1 7 2 

4 0,061799 0,179487 0 41,16667 1 6 2 

13 0,059097 0,14966 0,006803 154,1429 1 7 2 

6 0,023854 0,063291 0 160,4 1 5 2 

49 0,038906 0,089655 0 150,4 1 5 2 

8 0,02947 0,104651 0,034884 90,42857 1 7 2 

41 0,031832 0,085526 0,006579 158,2 1 5 2 

10 0,026475 0,075188 0 135,1667 1 6 2 

11 0,030933 0,087248 0 154,6667 1 6 2 

12 0,0261 0,071942 0,064748 146,6 1 5 2 

14 0,055675 0,141414 0 104,25 1 4 2 

27 0,041993 0,134228 0,04698 160 1 7 2 

15 0,069115 0,210526 0,026316 40,71429 1 7 2 

61 0,090258 0,230769 0 42,38571 1 7 2 

29 0,071053 0,210526 0,026316 40,4 1 5 2 

28 0,020201 0,055866 0 183 1 6 2 

58 0,079743 0,234899 0 162,5 1 6 2 

70 0,069003 0,179487 0 41,6 1 5 2 

46 0,03876 0,111111 0,080808 107 1 5 2 

24 0,044315 0,143885 0,107914 153,8333 1 6 2 

66 0,064544 0,153285 0,014599 146 1 5 2 

22 0,076105 0,243243 0,054054 40,2 1 5 2 

30 0,079196 0,230769 0 41,66667 1 6 2 

20 0,08639 0,258993 0,028777 154 1 6 2 

35 0,017241 0,051852 0,02963 139,2 1 5 2 

17 0,017241 0,051852 0,02963 139,2 1 5 2 

18 0,082166 0,216216 0 159,8333 1 6 2 

16 0,082537 0,220588 0,014706 77,5 1 6 2 

47 0,020402 0,060403 0,033557 155 1 6 2 

44 0,048236 0,128205 0 40,2 1 5 2 

43 0,079196 0,230769 0 41,66667 1 6 2 

42 0,076832 0,228571 0,057143 38,5 1 4 2 

60 0,017946 0,049724 0,016575 186,6667 1 6 2 

68 0,022619 0,069231 0,053846 136,6667 1 6 2 

39 0,045363 0,125 0,005208 203 1 5 2 

50 0,009557 0,025974 0,012987 156,6 1 5 2 
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37 0,085698 0,285714 0,057143 39,66667 1 6 2 

36 0,084488 0,314286 0,028571 39 1 7 2 

54 0,033025 0,082278 0,006329 164 1 6 2 

34 0,04196 0,125786 0,018868 168,3333 1 6 2 

32 0,048315 0,127517 0 159,1667 1 6 2 

33 0,061639 0,210526 0,026316 40,14286 1 7 2 

31 0,043723 0,146597 0,073298 206,4 1 5 2 

1 0,071199 0,250627 0 455,6 5 20 2 

2 0,099617 0,47861 0,010695 411,7222 5 18 2 

3 0,205177 1,183391 0,031142 388,5263 5 19 2 

4 0,100022 0,501672 0,100334 375,3889 5 18 2 

7 0,11255 0,630372 0,071633 475,3043 5 23 2 

18 0,078331 0,320106 0,02381 414,4286 5 14 2 

6 0,446678 3,035398 0,053097 187,0476 5 21 2 

15 0,001086 0,002513 0,002513 398,75 5 4 2 

9 0,247078 0,808889 0,017778 274 5 5 2 

255 0,307763 2,020202 1,010101 210,8 5 5 2 

16 0,187425 1,004016 0,104418 371,3125 5 16 2 

72 0,222744 1,004016 0 369,5 5 12 2 

5 0,076774 0,241558 0,036364 423,1667 5 6 2 

210 0,176411 0,68705 0,003597 392,8889 5 9 2 

12 0,205367 1,004016 0,120482 390,1765 5 17 2 

61 0,196767 1,179039 0,305677 374,1 5 10 2 

29 0,143018 0,598662 0,133779 385,5455 5 11 2 

14 0,374216 2,805085 0,262712 297,4375 5 16 2 

40 0,059358 0,207885 0,010753 304,4286 5 14 2 

27 0,048145 0,125 0,004032 258,75 5 4 2 

34 0,109906 0,287625 0,06689 334,3333 5 3 2 

116 0,437988 2,355932 0,042373 201,1538 5 13 2 

22 0,159705 0,587393 0,140401 480,8571 5 7 2 

25 0,235988 0,617761 0,617761 339 5 2 2 

95 0,394661 2,626263 0,060606 173 5 12 2 

8 0,044732 0,115254 0,013559 305,5 5 4 2 

86 0,127476 0,501672 0 363,0667 5 15 2 

105 0,132824 0,568421 0,042105 120,0714 5 14 2 

51 0,153352 0,587755 0,004082 315,7143 5 14 2 

402 0,111732 0,251572 0,251572 179 5 2 2 

260 0,181115 1,256281 0,231156 338 5 16 2 

302 0,176944 0,987952 0,200803 331,8182 5 11 2 

48 0,399286 2,020202 0,10101 154,6429 5 14 2 

209 0,344046 2,069231 0,3 250,9091 5 11 2 

26 0,287324 1,356784 0 335,875 5 16 2 

83 0,199201 0,899582 0,251046 380,375 5 8 2 

53 0,027719 0,057018 0,057018 234,5 5 2 2 

46 0,235525 0,807229 0,076305 357,5714 5 7 2 

211 0,175857 0,523077 0,061538 82,2 5 5 2 

24 0,456259 2,020202 -0,80808 174,8333 5 12 2 

50 0,29107 1,548117 0,167364 345 5 10 2 

263 0,151778 0,745098 0,094118 307,4167 5 12 2 

39 0,25221 1,621053 0,042105 135,3333 5 15 2 

245 0,269272 1,116402 0,05291 297,5385 5 13 2 

20 0,489469 3,636364 0,30303 207,375 5 8 2 

1 0,052883 0,182156 0 2903,25 2 8 2 

15 0,061806 0,244989 0,112918 5241,889 2 9 2 
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2 0,057346 0,219331 0,096654 2980,833 2 6 2 

4 0,040208 0,103343 0,06079 3470 2 3 2 

35 0,033186 0,092486 0 5331,6 2 5 2 

53 0,001294 0,002591 0,002591 3865 2 2 2 

12 0,083233 0,350877 0,126316 4706,125 2 8 2 

6 0,062811 0,166521 0,001744 6191 2 5 2 

23 0,012203 0,028381 0 6032,5 2 4 2 

9 0,018702 0,053581 0 7357,333 2 6 2 

7 0,079594 0,178914 0 3316,667 2 3 2 

3 0,064761 0,172949 0 4790 2 7 2 

84 0,15183 0,455814 0,320215 3518 2 3 2 

19 0,045558 0,095465 0,095465 4390 2 2 2 

27 0,02612 0,080224 0 5554,429 2 7 2 

26 0,055715 0,123037 0 3976,667 2 3 2 

10 0,067548 0,17052 0 3730 2 5 2 

123 0,046381 0,117761 0,001931 5412,5 2 4 2 

20 0,146828 0,429648 0 4414,2 2 5 2 

88 0,061525 0,170144 0 6705,833 2 6 2 

11 0,097183 0,248658 0,003578 3039,2 2 5 2 

128 0,024301 0,068038 0 6447,5 2 6 2 

33 0,060307 0,168712 0 5136 2 7 2 

21 0,078765 0,211896 0,092193 4444 2 3 2 

126 0,035642 0,073919 0,073919 5204,5 2 2 2 

62 0,0448 0,098143 0 3893,333 2 3 2 

88 0,113865 0,299449 0,274412 4758 2 3 2 

31 0,067563 0,21194 0 5681,571 2 7 2 

38 0,016137 0,039931 0,001736 5852,5 2 4 2 

63 0,034971 0,104312 0 7377,5 2 6 2 

52 0,025294 0,068136 0,04008 5200 2 4 2 

5 0,076001 0,186262 0 4087,5 2 4 2 

83 0,012032 0,026667 0,001905 5300 2 3 2 

47 0,074962 0,16792 0 4213,333 2 3 2 

118 0,000682 0,001364 0,001364 7335 2 2 2 

39 0,06443 0,143201 0 4353,333 2 3 2 

28 0,351808 1,005686 0,012375 4004,667 2 3 2 

59 0,030792 0,07404 0,013102 6813,5 2 4 2 

131 0,04504 0,113383 0,001859 5562,5 2 4 2 

250 0,030233 0,192688 0 6987,5 2 4 2 

103 0,096512 0,213642 0,213642 8843,5 2 2 2 

60 0,013094 0,028683 0,001304 7746,667 2 3 2 

101 0,020855 0,042599 0,042599 9590 2 2 2 

165 0,008578 0,017304 0,017304 5537,5 2 2 2 

137 0,055334 0,145872 0 4601,2 2 5 2 

11 0,109069 0,659289 0,121739 1639,214 4 28 2 

14 0,128742 0,538922 0,008554 1436,054 4 37 2 

31 0,053607 0,245897 0,031915 3529,5 4 16 2 

35 0,15529 0,860065 0,06039 4185,12 4 25 2 

9 0,050808 0,206744 0,00976 6024,357 4 14 2 

51 0,025337 0,390609 0,024348 3415,41 4 39 2 

55 0,150929 0,693582 0,020704 1749,583 4 12 2 

10 0,11279 0,528205 0,005128 1158,5 4 34 2 

29 0,103351 0,420797 0,00104 3277,759 4 29 2 

6 0,090667 0,285969 0,004162 1924,172 4 29 2 

3 0,144618 0,803279 0,036179 2155,075 4 40 2 
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13 0,093061 0,508187 0,032747 2149,04 4 25 2 

4 0,072269 0,323353 0,002206 3486,115 4 26 2 

1 0,078548 0,332 0,005067 4097,556 4 27 2 

2 0,068489 0,370845 0,003355 3612,22 4 41 2 

20 0,139258 2,717588 1,713568 3030,4 4 35 2 

12 0,10429 0,385625 0,006845 2003 4 12 2 

18 0,119703 0,547909 0,006417 5240,622 4 37 2 

65 0,097086 0,368989 0,000981 1174,706 4 17 2 

38 0,062672 0,236455 0,00168 2551,6 4 15 2 

16 0,181892 0,904679 0,003466 753,3514 4 37 2 

34 0,060683 0,203997 0,001241 7740,889 4 18 2 

32 0,107899 0,482297 0,003828 1249,231 4 26 2 

58 0,128969 0,651713 0,027584 4627,773 4 22 2 

50 0,059247 0,229054 0,003378 1623,75 4 16 2 

28 0,168355 0,753403 0,008807 1615,9 4 10 2 

42 0,112584 0,535737 0,004702 3708,756 4 41 2 

24 0,050587 0,192189 0,002055 5181,87 4 23 2 

45 0,153329 0,736667 0,04 1132,368 4 19 2 

49 0,172176 0,916859 0,019246 1634,5 4 28 2 

41 0,094036 0,420012 0,042619 1937,2 4 25 2 

17 0,09426 0,372542 0,00207 3437,15 4 20 2 

53 0,120936 0,515564 0,011673 2944,583 4 24 2 

30 0,113012 0,592593 0 1039,962 4 26 2 

74 0,094579 0,595798 0,094958 1484,48 4 25 2 

63 0,146533 0,66774 0,074694 1969,308 4 13 2 

82 0,075375 0,350511 0,088763 5189,769 4 13 2 

71 0,185646 0,667904 0,001484 3274,143 4 7 2 

44 0,125868 0,647351 0,109272 743,5556 4 18 2 

56 0,121508 0,513924 0,007595 2334,926 4 27 2 

95 0,17347 1,168238 0,015228 1667,455 4 33 2 

75 0,030967 0,078143 0,049596 3615,667 4 3 2 

99 0,075969 0,436914 0,14826 4041,071 4 14 2 

43 0,099558 0,388095 0,014286 964,4615 4 13 2 

76 0,067189 0,20402 0,000503 2118,667 4 6 2 

49 0,035978 0,116883 0 10970,75 3 8 2 

80 0,010121 0,02045 0,02045 4940 3 2 2 

89 0,037064 9,776751 0,076982 13490 3 2 2 

71 0,038877 0,088092 0,002348 18141,2 3 5 2 

73 0,099958 0,411486 0,000527 10218,83 3 12 2 

2 0,109814 0,363719 0,022505 25805,93 3 28 2 

10 0,047304 0,161404 0,005052 20979,5 3 14 2 

63 0,049209 0,175585 0,002008 7374,5 3 14 2 

8 0,047455 0,151043 0,00377 20644,4 3 10 2 

14 0,063486 0,228757 0,000527 31761,71 3 24 2 

61 0,232349 0,605351 0,605351 19475 3 2 2 

6 0,053573 0,232234 0,094775 14922,64 3 11 2 

3 0,082832 0,232911 0,014447 15285,86 3 7 2 

15 0,095422 0,358728 0 13614,23 3 26 2 

1 0,105603 0,553222 0,000575 19994,91 3 35 2 

64 0,057347 0,233882 0,027435 7985,333 3 9 2 

81 0,004525 0,009091 0,009091 4972,5 3 2 2 

47 0,045222 0,153142 0,006101 17259,29 3 7 2 

37 0,096863 0,434705 0,28975 8154,75 3 8 2 

20 0,036673 0,104671 0,002908 26723,75 3 8 2 
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13 0,179641 0,742452 0,018188 34765,89 3 18 2 

54 0,056185 0,212735 0,039721 17658,11 3 9 2 

25 0,049932 0,158285 0,008111 22742,83 3 12 2 

9 0,163514 0,534756 0,029467 6889,625 3 8 2 

21 0,03389 0,135651 0,035015 12703,43 3 14 2 

44 0,113034 0,3489 0,017164 24000,89 3 9 2 

27 0,099814 0,416047 0,018228 20404,64 3 11 2 

16 0,050666 0,189123 0,016983 16405,27 3 11 2 

52 0,065923 0,245564 0,030578 29770,45 3 11 2 

32 0,143843 0,406003 0 20992,4 3 5 2 

90 0,184295 0,8 0,081813 10521 3 12 2 

41 0,043067 0,121791 0,000597 8850,25 3 8 2 

46 0,172991 0,707132 0,060698 4341,583 3 12 2 

42 0,06847 0,235471 0,003784 27914,08 3 13 2 

18 0,041554 0,12762 0,060217 12549,8 3 5 2 

40 0,03847 0,151745 0,031259 3488 3 8 2 

62 0,132335 0,586719 0,111142 21809,13 3 15 2 

38 0,062081 0,26545 0 18938,94 3 16 2 

17 0,157625 0,444376 0 11158,5 3 4 2 

36 0,010337 0,02089 0,02089 492592 3 2 2 

75 0,062056 0,212004 0,016115 18509,75 3 8 2 

53 0,068695 0,235779 0 27965,56 3 18 2 

43 0,049193 0,224279 0,044006 3673,438 3 16 2 

50 0,171255 0,567749 0,007652 34335 3 11 2 

60 0,078221 0,200364 0,000911 5813,5 3 4 2 

 
 

 
 


