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Abstract(

Background+
Forecasts are used as a basis for decision making and they mainly affect decisions at 
strategic and tactical levels in a company or organization. There are two different 
methods to perform forecasts. The first one is a qualitative method where an expert or 
group of experts tell about the future. The second one is a quantitative method where 
forecast are produced by mathematical and statistical models. This study used a 
quantitative method to build a forecast model and took into account external factors in 
forecasting the sales volume of Bosch Rexroth’s hydraulic motors. 
 
There is a very wide range of external factors and only a limited selection had been 
analyzed in this study. The selection of the variables was based on the markets where 
Bosch Rexroth products are used, such as mining. 

Purpose+
This study aimed to develop five predictive models: one model for the global sales 
volume, one model each for sales volume in USA and China and one model each for 
sales volume of CA engine and Viking engine. By identifying external factors that 
showed significant relationship in various time lags with Bosch Rexroth’s sales 
volume, the forecasts 2016 and 2017 were produced. 

Methods+
The study used a combination of multiple linear regression and a Box-Jenkins ARMA 
errors to analyze the association of external factors and to produce forecasts. External 
factors such as commodity prices, inflation and exchange rates between different 
currencies were taken into account. By using a cross-correlation function between 
external factors and the sales volume, significant external factors in different time lags 
were identified and then put into the model. The forecasting method used is a Causal 
forecasting model. 

Conclusions+
The global sales volume of Bosch Rexroth turned out to be affected by the historical 
price of copper in three different time lags, one, six and seven months. From 2010 to 
2015, the copper price have been continuously dropping which explains the 
downward trend of the sales volume. The sales volume in The USA showed a 
significant association by the price of coal with three and four time lags. This means 
that the change of coal price takes three and four months before it affects the sales 
volume in the USA. The market in China showed to be affected by the development 
of the price of silver. The volume of sales is affected by the price of silver by four and 
six time lags. CA engine also displayed association with the price of copper at the 
same time lags as in the global sales volume. On the other hand, Viking engine 
showed no significant association at all with any of the external factors that were 
analyzed in this study. 
 
The forecast for global mean sales volume will be between 253 to 309 units a month 
for May 2016–December 2017. Mean sales volume in USA projected to be in 
between 24 to 32 units per month. China's mean sales volume is expected to be in 
between 42 to 81 units a month. Mean sales volume of CA engine has a forecast of 
175 to 212 units a month. While the mean sales of Viking engine projected to stay in a 
constant volume of 25 units per month. 



Sammanfattning((

Bakgrund+
Prognoser används som beslutsunderlag och påverkar främst beslut på strategisk och 
taktisk nivå i ett företag eller organisation. Det finns två olika metoder för att 
genomföra prognoser. Den första är en kvalitativ metod där en expertperson eller 
expertgrupp uttrycker sig om framtiden. Den andra är en kvantitativ metod som 
använder sig av matematiska och statistiska modeller för at producera prognoser. Den 
här studien använde sig av kvantitativ metod för att bygga prognosmodeller. Studien 
togs hänsyn till ett antal externa faktorer för att prognostisera Bosch Rexroths 
försäljningsvolym. Det finns ett mycket brett urval av omvärldsfaktorer och endast ett 
begränsat urval analyserades i denna studie. Urvalet av variabler tas utifrån de 
marknader där Bosch Rexroth produkter används, exempelvis inom gruvindustri. 

Syfte+
Studien syftar till att ta fram fem prognosmodeller: en för den globala 
försäljningsvolymen, separata modeller för försäljningsvolym i USA och Kina och 
separata modeller för försäljningsvolym av CA och Viking motorer. Genom att 
identifiera omvärldsfaktorer som visar samband med Bosch Rexroth 
försäljningshistorik producerades prognoser på försäljningsvolymen för år 2016 och 
2017.  

Metod+
Studien använde en kombination av multipel regression och Box-Jenkins ARMA 
feltermer. Externa faktorer såsom råvarupriser, växelkurser mellan olika valutor och 
inflation togs hänsyn till. Genom att undersöka korskorrelationsfunktion mellan 
externa faktorer och försäljningsvolymen identifierades signifikanta faktorer som 
visar ett samband med försäljningsvolym av Bosch Rexroths motorer med olika 
tidsförskjutningar. Prognosmodellerna togs fram med hjälp av Causal forecasting-
metoden. 

Slutsats+
Den globala försäljningsvolymen visar sig påverkas av det historiska priset av koppar 
på tre olika tidsförskjutningar. Från 2010 till 2015 har koppapriset sjunkit och det 
förklarar den nedåtgående trenden i försäljningen. Marknaden i USA påverkas av 
priset på kol och det tar tre och fyra månader för att det ska påverka försäljningen. Det 
betyder att det tar tre och fyra månader innan försäljningsvolymen i USA påverkas av 
kolpriset. Marknaden i Kina följer utvecklingen av priset på silver. Det tar fyra och 
sex månader innan silverpriset påverkar försäljningsvolymen i Kina. Motorn CA visar 
signifikant samband med kopparpriset på samma tidsförskjutningar som för den 
globala modellen. Å andra sidan visade Viking motorn inte något samband med någon 
av omvärldsfaktorerna som analyserades i rapporten.  
 
Prognosen för den globala försäljningen kommer ligga mellan 253 till 309 i 
genomsnitt i månaden mellan maj 2016 till dec 2017. Försäljningen i USA 
prognostiserades att ligga mellan 24 till 32 enheter per månad i genomsnitt. Kinas 
medelförsäljningsvolym har en prognos på mellan 42 till 81 enheter på samma period.  
Den medelförsäljningen för motorn CA prognostiserades att ligga mellan 175 till 212 
motorer i månaden. Medelförsäljningen för motorn Viking har en prognos med en 
konstant volym på 25 enheter per månad. 
�



Förord((
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1! Introduktion((

1.1!Bakgrund(((

Industriell+automation+
Industriell automation är användning av robotar och maskiner för att utföra uppgifter i 
sådan stor utsträckning som möjligt med målet att effektivisera arbetet. Idag drar allt 
fler företag nytta av industriell automation i Sverige och i hela världen. Automation 
Region har i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell 
IT kartlagt hur omsättningen av industriell IT och automation ser ut i Sverige. 
Resultatet pekar uppåt. Enligt rapporten som utförts av Louise Fridholm, m.fl., (2013) 
steg omsättningen till 70 miljarder kronor från 50 miljarder kronor år 2009. Siffrorna 
bekräftar att samhället idag har omfamnat automatisering och digitalisering och att det 
öppnar nya möjligheter för företag och investerare i Sverige. 

En ökad omsättning av automation inom industrin är på grund av att det finns många 
fördelar med det. Först och främst bidrar automationen till en ökad produktivitet. 
Maskiner klarar av att utföra uppgifter snabbare än vad människor kan hantera. 
Maskiner och robotar som styrs av datorer kan jobba dygnet runt utan avbrott, bortsett 
från underhåll och reparationer. Med detta sagt minimeras också fel i arbetsprocessen 
i jämförelse med en människa som gör jobbet. Företag som drar nytta av automation 
drar också ner på kostnader. Ett jobb som brukar utförs av tio människor hanteras nu 
av en maskin som styrs av en person eller dator. Automation klarar också av fler 
arbetsuppgifter på kortare tid samtidigt som kvalitén bevaras. Maskiner och robotar 
behöver bara programmeras för att byta från en uppgift till en annan. Industriell 
automation ger en högre säkerhet i företag. Uppgifterna som ofta leder till 
arbetsskador exempelvis tunga lyft eller kontakt med kemikalier som är farliga för 
människor kan nu utföras av maskiner och robotar. (Industriautomation.tips, 2016). 

Försäljningsprognos+
Konkurrens inom olika industrier har alltid funnits och idag är konkurrensen starkare 
än någonsin. I takt med att fler utmanare uppstår på olika marknader blir 
näringslivsområdet mer osäkert och extremt konkurrenspräglat. Stora liksom små 
företag från hela världen inser därför att de kontinuerligt behöver uppfinna nya 
strategier och planer för att kunna överleva konkurrensen i dagens marknader. 
(Dobbs, m.fl., 2015) 
 
På grund av den stora osäkerheten och ständig förändring i näringslivsområde krävs 
det att företag skapar sig en bild av hur framtiden ser ut, till exempel att prognostisera 
försäljningsvolym inom en framtida tidshorisont.  
 
Försäljningsprognos är projektion av försäljningsintäkter, baserad på historisk data 
eller analys av marknadsundersökningar eller trender. Försäljningsprognos utgör 
grunden för en affärsplan eftersom försäljningsintäkter påverkar varje aspekt av ett 
företag (BusinessDictionary, 2016). Varje försäljningsprognos bör därför ses som den 
mest sannolika gissningen om kundernas efterfrågan på ett företags produkter eller 
tjänster, under en viss tidshorisont, givet en mängd antaganden om miljön. (Moon & 
Mentzer, 1999). 
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Försäljningsprognos är en uppskattning av försäljningen under en viss framtida period 
enligt en föreslagen affärsplan och med hänsyn till ekonomiska och externa krafter 
som påverkar företagsenheten för vilken prognosen görs. (American Marketing 
Association, 2016).  
 
Försäljningsvolym mäts i finansiella och fysiska enheter, antingen separerade från 
varandra eller kombinerade. Att prognostisera försäljningsvolym i fysiska enheter är 
meningsfullt för företag som säljer eller köper varor och tjänster till olika länder för 
att inte behöva ta hänsyn till olika valutor. Varför företag eller organisationen ska 
prediktera försäljningsvolym i finansiella enheter är att få en översiktlig bild av hur 
försäljningen påverkar hela organisationen. Att använda både finansiella och fysiska 
enheter är bra när ett företag vill få djupare information. (Moon & Mentzer, 2005) .  
 
Oftast väljer säljavdelningen att prognostisera försäljning i finansiella enheter medan 
logistisk avdelningen väljer att mäta det i fysiska enheter på grund av last-och 
lagerhållningsutrymme. Mest vanligt är att utföra prognoser för en hel produktlinje 
eller produktfamilj istället för att prognostisera volym för en enskild produkt. 
Prognoserna av försäljningen kan beskrivas per år, månad, vecka eller dagsvis. Att 
producera prognoser månadsvis är den vanligaste tidsperioden som används i 
praktiken. (Klassen & Flores, 2001). 

Vikten+av+försäljningsprognos+
Försäljningsprognos är ett instrument för företag för att minimera osäkerheten inom 
ett näringslivsområde. Prediktion av framtida värden eller händelser är en av de 
viktigaste delarna i ett företags administration. Det hjälper företag och organisationer i 
deras beslutprocess och planering genom att använda prognoser som underlag till 
beslutsfattande. 
 
I marknadsavdelningen är det viktigt att få fram en bild av hur stor efterfrågan är på 
företags produkter för att planera olika försäljning- och marknadsföringsstrategier. 
Inom finansmarknaden behövs det prediktera räntor för att nya kapitalförvärv kan 
finansieras och planeras. Prognostisering behövs också inom personaladministration. 
Det ger en bild av antal anställda som behövs i framtiden för att företag ska kunna 
rekrytera personer till sina avdelningar. När det gäller produktion är det viktigt att 
prediktera efterfrågan på varje produkt för en viss tid, exempelvis för en specifik 
månad eller kvartal. Det ger företag goda förutsättning för produktion- och logistisk 
planering. Inom strategiskadministration krävs det prognoser av ekonomiska faktorer, 
råvaruprisutveckling och marknadstillväxt för att företag ska kunna göra smarta 
investeringar. (Bowerman, O’Connell & Koehler, 2005). 
 
Prognoser ger en bild av hur försäljningen ser ut och hur det påverkar hela 
verksamheten. Den ger information om hur ett företag kan expandera och därmed hur 
verksamheten kan använda sina resurser på ett effektivt och lönsamt sätt. Exempelvis 
är det svårt för ett företag att veta vilken lagernivå som ska upprätthållas utan 
försäljningsprognos. Med hjälp av prognoser kan ett företag planera sina affärer på 
marknader vilket leder till framtida framgångar.  

+
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Faktorer+som+påverkar+försäljning+
Det finns många faktorer som kan påverka försäljningsvolymen, både interna och 
externa faktorer. Faktorerna påverkar försäljningsvolymen antingen direkt eller 
indirekt. För att kunna utföra en mer pålitlig prediktion av försäljningsvolym bör de 
olika faktorerna beaktas. 

Externa(faktorer(
Externa faktorer kan vara ekonomiska indikatorer, råvarupriser eller politiska 
händelser. Ekonomiska indikatorer är en samling av variabler som beskriver det 
aktuella och framtida ekonomiska läget av ett land och även hela världen (Sveriges 
Riksbank, 2011). De kan vara ett lands nationalräkenskaper (BNP), folktillväxt, 
inflation, växelkurs, landets arbetskraft, export och importvolym, 
konjunktursvängningar och med flera. (SCB, 2014) 
 
Råvaror används som material i olika industrier för förädlas till produkter. Exempel 
på råvaror är olja, bensin, metaller och livsmedel (Nationalencyklopedin, 2016).  
Priset på handelsvaror följer utvecklingen av makroekonomiska faktorer, ett bra 
exempel på detta är prisutvecklingen på guld som anses vara känslig mot 
makroekonomiska faktorer (Roache & Rossi, 2009).  
 
Bosch Rexroths motorer verkar inom gruvnäringen och följer noggrant utvecklingen 
på priset av handelsvaror, främst metaller. Finns det ett samband mellan 
makroekonomiska faktorer och prisutvecklingen inom metaller är det också en bra 
indikator på när ett företag väljer att investera. Politiska händelser påverkar också 
olika marknader. Konkurrenter inom marknaden som företaget befinner sig i är också 
något som borde beaktas.  

Interna(faktorer(
Förutom de externa faktorerna som nämnts ovan finns det också andra faktorer som 
påverkar försäljningen inom organisationer. Det kan vara en förändring inom 
företaget, exempelvis förändring av produkter, nya prismodeller och 
marknadsföringsregler eller insatser för att förbättra kvalitet av produkten. Det kan 
också vara att ett litet företag köpts av något större, vilket kräver en stor 
omorganisation. (Sales, 2016). 

1.2!Uppdragsgivare(
Uppdragsgivaren är Bosch Rexroth i Mellansel. De tillverkar motorer med 
hydrauliska drivsystem som används för att manövrera stora maskiner. Motorerna 
används i bland annat gruv-, socker- och pappersindustrin. Bosch Rexroth i Mellansel 
säljer fem produktfamiljer som heter, Viking, CBM, CA, CB och CAB till 62 olika 
länder över hela världen. 
 
Innan 2008 ägdes fabriken av Hägglunds Drive AB men köptes upp av Bosch och fick 
i samband med det namnet Bosch Rexroth Mellansel AB. Hägglunds Drive AB sålde 
produkterna genom olika försäljningskanaler och varje land har en egen 
försäljningsorganisation. Oftast har de inte information om vem slutkunden är 
eftersom beställningarna oftast kommer ifrån försäljningsorganisationerna, men 
ibland får de direktaffärer. 
(
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Inträdet i koncernen Bosch år 2008 medförde förändringar i försäljningsorganet. En 
stor omorganisation genomfördes som misstänkts ha påverkat försäljningen. 
Försäljningsorganisationerna var utbildade med stor expertis inom just deras nisch i 
hydrauliska drivsystem och inträdet ledde till att många säljare slutade och ersattes av 
nya. Det nya försäljningsorganet har fått i uppdrag att inte bara sälja Hägglunds 
motorer utan även andra produkter inom hela koncernen Bosch. Det har i sin tur lett 
till att nuvarande säljare inte har lika stor kunskap och erfarenhet om produkterna som 
tidigare säljare. Inträdet medför även inre konkurrenter inom Bosch som producerar 
liknande lösningar. 
 
Idag har Bosch Rexroth ett för stort lager vilket kan leda till lägre vinst eftersom 
priserna av råvaror ändras med tiden. Numera förlitar de sig på omvärldsindikatorer 
för att få en bild av hur försäljningen kan tänkas bli. Eftersom en stor del av 
försäljningen sker genom deras försäljningsorgan finns svårigheter med att få ett 
grepp om hur stor efterfrågan är hos respektive kund. 

1.3!Syfte(och(frågeställningar(
Syftet med studien är att ta fram prognosmodeller för försäljningsvolym av Bosch 
Rexroth motorer med hjälp av olika omvärldsindikatorer. Modellerna kommer 
användas för att skapa framtidsscenarion som kan användas som en del av 
beslutsunderlag i kapacitetsbehov. Studien syftar också till att bilda enkla modeller för 
att Bosch Rexroth ska kunna underhålla modellerna själva. Nedan följer 
frågeställningar som uppdragsgivaren vill ha svar på: 
!

1.! Hur ser försäljningsvolymen ut för samtliga produktfamiljer från april 2005- 
december 2015? 

2.! Vilka externa faktorer påverkar försäljningsvolymen av samtliga motorer som köpts 
av kunder över hela världen, över USA och Kina?  

3.! Vilka externa faktorer påverkar försäljningsvolymen av CA och Viking motorer som 
köpts av kunder från hela världen?  

4.! Hur kommer försäljningsvolym se ut för samtliga produktfamiljer över hela världen, 
USA och Kina från 2016 till 2017? 

5.! Hur kommer försäljningsvolym se ut för CA och Viking motorer över hela världen 
från 2016-2017?  
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1.4!Avgränsningar(
För att avgränsa studien har hänsyn endast tagits till försäljningsvolym över 
produktfamiljerna CA, CAB, CB, CBM och Viking från april 2005 till december 
2015. Studien tar inte hänsyn till olika storlekar av samtliga motorer. 
 
Fem olika prognosmodeller kommer tas fram. En modell för försäljningsvolym av 
samtliga motorer över alla länder. Separata modeller för försäljningsvolym av motorer 
i  USA och Kina. Anledningen till att endast USA och Kina får egna prognosmodeller 
är på grund av att de två länderna representerar Bosch Rexroths största kunder. 
Försäljningsvolym för CA och Viking motorer får också separata modeller med 
anledning av att Bosch Rexroth började sälja CAB, CB och CBM i början av 2012. 
Till dessa motorerna finns det inte tillräckligt med data över försäljningsvolym för att 
kunna utföra någon analys. 
Denna studie tar endast hänsyn till externa faktorer som råvarupriser, växelkurser och 
inflation. Att interna faktorer inte observerades beror på att det inte finns någon 
tillgänglig data för de faktorerna inom Bosch Rexroth i Mellansel.  

1.5!Liknande(studier(
Den här studien är den första studien som behandlar detta ämne vid Bosch Rexroth i 
Mellansel. Metodval för studien är multipel linjär regression med ARMA feltermer. 
Motivering till metodval är att flertal studier med prognosmodeller för 
försäljningsvolym med hänsyn till externa faktorer använt sig av samma metod. 
 
Ett exempel är en rapport som förklarade och predikterade antalet trafikolyckor i 
Belgien genom en prognosmodell. Syftet med studien var att undersöka hur flera 
externa faktorer påverkar trafiksäkerheten i Belgien genom en regressionsmodell med 
ARIMA feltermer. De externa variablerna som inkluderades i studien är vädret, 
ekonomiskt läge och trafikregler. Modellen som skapades producerade en prognos för 
antal trafikolyckor över en period på 12 månader. Metoden kvantifierade inverkan av 
de förklarande variabler som undersökts och samt inverkan av antalet okända faktorer 
som kunde fångas av feltermen. (Bossche, m.fl., 2004). 
 
En annan studie modellerade för överföring av leptospiros, en allvarlig infektion 
orsakad av bakterier i Thailand, med avseende på mängden nederbörd och temperatur 
har använt Box-Jenkins ARIMAX med signifikanta resultat. (Chadsuthi, m.fl., 2012). 
Box-Jenkins ARIMAX är ett annat namn för linjär regression med ARMA feltermer. 
En studie för prognostisering av Hong Kongs flygplats genomströmning av 
passagerare använde både ARIMA och ARIMAX modeller, där ARIMAX gav ett 
bättre resultat. Resultatet användes för att planera kort- och långsiktigt för 
beslutsfattande angående flygnätverk och flygplatsens faciliteter. (Tsui, m.fl., 2013) 
 
Studier nämnda ovan visar att modellering med avseende på externa variabler kan ge 
säkrare prognoser och stödjer även valet av metod för denna studie.   

1.6!Etiska(och(samhälleliga(aspekter(
Denna studie berör inga känsliga data som kan bryta mot moraliska och etiska frågor. 
Det finns inte heller någon data om privatpersoner vilket innebär att studien inte heller 
berör individskyddskravet.  
 
Bosch Rexroth har inte några invändningar att publicera resultatet offentligt.  
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2! Data((
Detta kapitel beskriver vilken typ av data som analyserna baseras på, försäljningsdata 
och externa omvärldsindikatorer. Försäljningsdata är responsvariabeln för samtliga 
analyser. Valet av externa faktorer är baserat på antagandet om eventuella samband 
med Bosch Rexroths försäljningsvolym. Samtliga data är historiska data.  

2.1! Tidsseriens(beståndsdelar(
En tidsserie är en kronologisk sekvens av observationer av en specifik variabel. 
Tidsserie består av fyra olika komponenter som förklarar dess karaktär: trend, cykel, 
säsongsvariation och oregelbunden variation.  
 
Trend visar vilken riktning serien har över en längre tid, uppåtgående- eller 
nedåtgående trend. Trenden representerar olika förändringar variabeln har haft över 
tid. Den cykliska komponenten rör sig återkommande i förhållande till trenden, det 
kan vara tidscykler mellan två till tio år men även längre. Ett exempel av den cykliska 
komponenten är affärsutveckling. Affärsutvecklingen representeras av växling i en 
tidsserie som orsakas av någon framgång eller lågkonjunktur.  
 
Säsongskomponenten är ett periodiskt mönster som upprepar sig inom ett kalenderår. 
Det kan orsakas av säsong eller klimatförändring. Exempelvis försäljningsdata av 
grillkol i en livsmedelsaffär. Oregelbunden variation är en rörelse i en tidsserie som 
inte följer något regelbundet mönster. Det representerar den delen av tidsserien som 
finns kvar efter de tre övriga komponenterna tagits bort från data. Oregelbunden 
variation orsakas av ovanliga och oförutsedda händelser såsom jordbävning, tyfoner, 
olyckor eller krig. (Bowerman, O’Connell & Koehler, 2005). 

2.2! Försäljningsdata(
Rådata är inhämtat via affärssystemet Microsoft Dynamics AX som Bosch Rexroth 
använder. Varje rad motsvarar en order med information om modell av motor, antalet 
och vilken dag ordern mottogs. Data innehåller även annullerade beställningar vilket 
medför databearbetning för att endast behålla de beställningar som har godtagits. 
Rådata bearbetas till månadsdata. Datamaterialet sträcker sig från april 2005 till 
december 2015. Datamaterial från och med januari 2015 ska användas för att 
utvärdera modellernas prediktionsförmåga.  
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2.2.1! Försäljningsvolym(över(alla(motorer(

Försäljningen av samtliga motorer illustreras i Figur 1. Det är försäljningshistorik 
över alla motorer som köpts av kunder från hela världen. 
 

 
+

Figur+1.+Tidsseriediagram+över+försäljningsvolym+av+samtliga+motorer+över+hela+världen+
från+april+2005+till+december+2015.+

Från år 2005 fram tills år 2008 har försäljningen haft en positiv trend. Sedan sjönk det 
kraftigt fram tills början av år 2010. Efter 2010 det började volymen öka igen. Under 
de senaste åren har grafen haft en nedåtgående trend men mest stannat på en konstant 
nivå.  

2.2.2! Försäljningsvolym(över(USA(

Figur 2 illustrerar försäljningshistoriken för alla motorer som köpts av kunder från 
USA mellan april 2005 och december 2015. Över en tioårsperiod kan det observeras 
att försäljningsvolymen i USA inte har förändrats mycket. 
 

 
+

Figur+2.+Tidsseriediagram+över+försäljningsvolym+av+alla+motorer+i+USA+
från+april+2005+till+december+2015.+
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Tabell+1.+Sammanfattad+statistik+över+försäljningsvolym+i+USA.+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tabell 1 framgår att medelförsäljningsvolymen i USA ligger på 60 enheter med en 
standardavvikelse på 37 enheter. Den högsta månadsvolymen från USA ligger på 271 
och den lägsta ligger på 7 enheter. 
 
Volymen har legat på konstant nivå förutom år 2011 när volymen gick upp till mer än 
250 enheter. Det finns inte någon tydlig säsongsvariation som kan observeras från 
lådagrammen i Figur 3 där medelförsäljningsvolymen för varje månad ligger på 
nästan samma nivå. De diamantformade Figurerna motsvarar medelvärdet. 
 

 
+

Figur+3.+Lådagram+över+försäljningsvolym+i+USA+per+månad.+

Den genomsnittliga volymen i Figur 3 ligger på en konstant nivå mellan 55 och 70 
motorer i månaden. Det går inte urskilja något säsongsmönster mellan månaderna. Sju 
uteliggande observationer syns och motsvarar en månad med ovanligt hög 
försäljningsvolym. 
 
 
 
 
 
 
 

Försäljningsvolym 
Medelvärde 60.03876 

Standardavvikelse 37.1518 

Antal observationer 129 

Maximum värde 271 

Minimum värde 7 
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2.2.3! Försäljningsvolym(över(Kina(

Försäljningsvolymen i Kina mellan 2005-2015 framgår i Figur 4. Grafen visar på en 
konstant nivå med en volym mellan 0 till 100 med vissa toppar runt 200 stycken. Det 
finns inget uppenbart säsongsmönster eller cykliskt mönster. Försäljningen 2011 har 
två månader med väldigt stora försäljningsvolym vilket skiljer ifrån den generella 
bilden. Det kan tolkas som extremvärden. Serien består av 129 observationer, med 
start i april 2005 till december 2015. 
 

!

Figur+4.+Tidsseriediagram+över+försäljningsvolym+av+alla+motorer+i+Kina+
från+april+2005+till+december+2015.+

 
Tabell 2 visar att volymen ligger i genomsnitt på 50 stycken motorer i månaden med 
en standardavvikelse på ungefär 68 enheter. Den lägsta volymen var i november 2012 
när noll motorer lades i order. Skillnaden är stor i jämförelse med månaden som har 
haft störst försäljningsvolym, 469 stycken lades i order mars 2011. 
 

Tabell+2.+Sammanfattade+statistik+över+försäljningsvolym+i+Kina+

 
++

+

+

+

+

 
  

Försäljningsvolym 

Medelvärde 50.0232 

Standardavvikelse 67.5330 

Antal observationer 129 

Maximum värde 469 

Minimum värde 0 
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Volymen per månad redovisas i form av ett lådagram i Figur 5 för att tydligt kunna se 
om någon månad urskiljer sig. Det är mars som har den högsta genomsnittliga 
försäljningsvolymen, följt av juli månad. Cirklarna motsvarar månader där volymen 
har varit större eller mindre än den 75 respektive 25 percentilen. Flera av de 
uteliggande månaderna är från perioden 2010-2012 då volymen varit som högst. 
 

!

Figur+5.+Lådagram+över+försäljningsvolym+i+Kina+per+månad.+

2.2.4! CA(motorns(försäljningsvolym(

Figur 6 visualiserar hur CA motorns försäljningshistorik ser ut under den undersökta 
tidsperioden. CA motorn används i bland annat socker- och gruvindustrier. I början av 
serien har försäljningsvolymen en positiv trend fram tills 2008. År 2009 började 
volymen gå upp igen tills i mitten av år 2011. Därefter har försäljningen sjunkit 
kraftigt och har stannat på en konstant nivå under de tre senaste åren. 
 

 
+

Figur+6.+Tidsseriediagram+över+försäljningsvolym+av+CA+motorer+
från+april+20015+till+december+2015.+

I tabell 3 visas att den genomsnittliga volymen ligger på 269 enheter med en 
standardavvikelse på 115 enheter, med lägst volym i september och högst i mars. 
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Maximalt antal beställningar ligger på 770 enheter och det lägsta värdet är på 118 
enheter. 

Tabell+3.+Sammanfattade+statistik+för+CA+försäljningsvolym.+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 visar att mars är den månad med högst genomsnittliga volym och har störst 
spridning i jämförelse med övriga månader. Juli, augusti och oktober har respektive 
en observationer som är avvikande från dess genomsnittliga volym. Dessa 
observationer kan vara från ett och samma år, där volymen legat högt. 
 

 
+

Figur+7.+Lådagram+över+försäljningsvolym+av+CA+per+månad.+

2.2.5! Viking(motorns(försäljningsvolym(

Försäljningsvolymen för Viking motorer mellan 2005 till 2015 visas i Figur 8. 
Generellt ses en nedåtgående trend i försäljningen. Mellan 2005 till 2008 ses en 
positiv trend i försäljningen med en stor spridning i volymerna av sålda motorer. 
Försäljningen viker i slutet av 2008 och värdena ligger på en konstant låg nivå. 
Försäljningen återhämtar sig i början av 2010 men inte till samma nivå som åren 
innan 2008. Värdena ligger på en konstant nivå fram till 2014 och en negativ trend tar 
fart efter 2014 och håller i sig till fram till slutet av 2015. 
 

Försäljningsvolym 
Medelvärde 268.814 

Standardavvikelse 114.73875 

Antal observationer 129 

Maximum värde 770 

Minimum värde 118 
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+

Figur+8.+Tidsseriediagram+över+försäljningsvolym+av+Viking+motorer+
från+april+2005+till+december+2015.+

I Tabell 4 visas att försäljningsvolymen har en genomsnittlig volym på 50 stycken 
motorer per månad, med en standardavvikelse på 22,69 enheter. November 2015 är 
den månad med lägst antal beställda motorer på 13 stycken. Den största volymen var i 
september 2007 när 124 enheter mottogs. 
 

Tabell+4.+Sammanfattande+statistik+över+försäljningsvolym+av+Viking.+

 
 
 
 
 
 
 
(
Det finns inga tydliga skillnader på den genomsnittliga försäljningen mellan 
månaderna, vilket visas i Figur 9. Nivån är på cirka 50 till 60 stycken respektive 
månad. Januari är månaden som har högst genomsnittliga volym. 
 

 
+

Figur+9.+Lådagram+över+försäljningsvolym+av+Viking+per+månad.+

Försäljningsvolym 

Medelvärde 50.3100 
Standardavvikelse 22.6999 
Antal observationer 129 
Maximum värde 124 
Minimum värde 13 



! ! 13! ! ! ! !

2.3! Externa(faktorer((

Externa faktorer är faktorer som påverkas av den globala ekonomin. Ett flertal av dem 
är handelsvaror som utvinns på många platser världen över och oftast av flera parter 
eller marknader som styr priset. Handelsvarorna anges i US-dollar eftersom USA är 
världens största ekonomi. Data är främst hämtat från IndexMundi, en tjänst med 
sammanställd fakta och statistik från flera källor. 

Aluminium+
Grundämnet används inom flera områden och främst i legeringar, byggindustri, 
transportmedel, elöverföring och i maskiner. Aluminium är ett ämne som utvinns i 
gruvor. Bosch Rexroths maskiner används främst i gruvindustri. Priset på aluminium 
som används i analysen anges i US dollar per metrik ton. (Nationalencyklopedin, 
2016). 

Bensin+
Bensin används som drivmedel i bland annat bil- och flygmotorer. Priset på bensin 
anges i US dollar per galon. (Nationalencyklopedin, 2016). 

Råvaruprisindex+
Råvaruprisindex är ett mått som används för att beskriva det samlade värdet av pris på 
råvaror i någon marknad, till exempel mat, energimarknaden med mera. Det 
tillhandahåller ett effektivt genomsnittsvärde som används av investerare för att göra 
val av köp. (Finansväsen, 2012)  

Gummipris++
Bosch Rexroth i Mellansel har tidigare haft kunder inom gummi-industrin, det är 
anledningen till att Bosch Rexroth redan observerat gummipriset. 

Inflation+(amerikanska+dollar)+
Månadsdata över inflationen av amerikanska dollar från april 2005 till december 2015 
används till prognosmodellen för försäljningsvolym av samtliga motorer i USA. Det 
antogs att inflationen har någon inverkan till priset av Bosch Rexroths produkter och 
påverkar försäljningsvolymen från USA. Data är inhämtad från USA Inflation 
Calcutor, en internettjänst där inflationen räknas utifrån Consumer Price Index som 
Bureau of Labor Statistics tar fram. 

Järnmalm+
Järnmalm bryts i dagbrott med olika typer av grävmaskiner utrustade med Bosch 
Rexroths produkter och kan vara en faktor som kan påverka försäljningen. Priset på 
järnmalm anges i US-dollar per ton. 

Kolpris+
Bosch Rexroths produkter är används i maskinerna som används när energikol bryts i 
dagbrott eller gruvor. Priset på kol anges i US-dollar per ton. 

Koppar+
Koppar är en handelsvara som bryts i dagbrott med grävmaskiner, med 
skovelhjulsgrävmaskiner och det är dessa som Bosch Rexroth utrustar med sina 
innovativa hydraulmotorer. Bosch Rexroth tror själva att det finns ett samband mellan 
deras försäljning och kopparpriset. Det är också av den anledningen denna faktor tas 
med i analysen. Priset på koppar anges i US-dollar per ton. 
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Oljepris+

Olja är en faktor med stor betydelse för ekonomin och kan således påverka Bosch 
Rexroths försäljningsvolym. Deras hydraulmotorer drivs även med hydraulolja vilket 
kan ha ett samband. Detta index baseras på ett medelvärde från tre marknader, Dated 
Brent, West Texas Intermediate och Dubai Fateh mätt i US-dollar per fat. 
(Nationalencyklopedin, 2016). 

Silver+
Silver är ett metalliskt grundämne som liknar koppar och guld. Det utvinns också i 
gruvindustrier där Bosch Rexroth produkter används. Priset på silver anges i US 
dollar per Troy Ounce. (Nationalencyklopedin, 2016). 

Sockerpris+
Framställning av socker är en industri vars Bosch Rexroths produkter har inflytande 
på. Att förädla socker kräver en process och en maskin med stora valsar för att rotera 
och bearbeta sockret. Maskinen roterar med hjälp av Bosch Rexroths hydraulmotorer. 
Sockerpriset anges i US cents per pund och bygger på CME Group index. 
(Nationalencyklopedin, 2016).  

Växelkurs+mellan+euro+och+den+amerikanska+dollarn+
Norden och Europa står för cirka en tredje del av den totala försäljningen inom Bosch 
Rexroth och inom dessa länder har ett flertal euro som valuta. Kronans värde bör 
avspegla sig i priset på Bosch Rexroth produkter och kan därför vara till hjälp att 
förklara deras försäljningsvolym. Data är inhämtad från Oanda, ett registrerat företag 
som erbjuder historiska data av växelkurser mellan olika valutor. 

VäxelkursK+Kinesiska+Yuan+(CNY)+
Kronans förhållande till kinesiska yuan används för att modellera försäljningsvolymen 
i Kina. Det antogs att det skulle finnas ett samband mellan dessa valutor eftersom 
Bosch har sin tillverkning i Sverige. Data är inhämtad från Statistiska centralbyrån.  

2.4! Transformationer(
I denna studie har följande transformationer utförts för att data ska vara lämplig att 
använda i analyserna.  

2.4.1! Databearbetning(
Rådata som inhämtats från Microsoft Dynamics AX innehåller information om 
dagliga försäljningsvolym av alla motorer, i samtliga storlekar och för alla länder. 
Först grupperades data per produktfamilj. Sedan aggregerades daglig 
försäljningsvolym till månadsdata.  
 
För att bilda modeller för USA och Kina hämtades försäljningsdata för de två 
länderna från den stora datamängden. Samma procedur genomfördes för Viking och 
CA motorer. All databearbetning utfördes i R. 

2.4.2! Tidsförskjutna(förklarande(variabler(
Studien syftar till att hitta oberoende variabler som påverkar försäljningsvolym av 
Bosch Rexroths produkter. Ibland finns det en tidsförskjutning innan effekten av 
externa faktorer påverkar responsvariabeln. (Hyndman & Athanasopoulos, 2013). 
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Eftersom variablerna som tas med i analysen är svårstyrda kan det vara svårt att säga 
när och hur lång tid det tar innan de påverkar försäljningsvolymen. Det är därför alla 
variabler är tidsförskjutna beroende på deras korrelation med responsvariabeln. 
Exempelvis visade data att kopparpris ha ett stort samband med försäljningsvolym av 
alla motorer över hela världen på tidsförskjutning ett, sex och sju. Tidsförskjutningen 
genomfördes i programvaran SAS. 

2.4.3! Stationära(tidsserier(

Att modellera tidsserier med hjälp av Box-Jenkins modell, vilket beskrivs i 
metodkapitlet, kräver att tidsserierna ska vara stationära. En tidsserie är stationär om 
dess statistiska egenskaper som till exempel medelvärde och varians är konstanta över 
tid. Genom att åskådliggöra serien i ett tidsseriediagram kan man bedöma om den är 
stationär. Uppfyller inte serien kraven på stationär kan den behöva transformeras. En 
metod för att få bukt med trenden i serien är genom att ta första differentieringen. 
Antar inte serien konstant varians kan en variansstabiliseringsmetod användas, genom 
att använda den naturliga logaritmen.  
 
En serie med första differentieringen betecknas enligt: 
 

!"
′ = !" − !"−1, (ä*+" = 2, … . , /!!

 (Bowerman, O’Connel & Koehler, 2005). 
 
Tidsserien över försäljningsvolym av samtliga motorer över hela världen i Figur 1 ser 
inte stationär ut eftersom observationerna inte har konstant medelvärde och varians 
under hela perioden. Det finns också en tydlig nedåtgående trend. 
 
För att transformera serien till en stationär tidsserie togs den första differensen av 
observationerna, genom att subtrahera värdet i april 2005 med värdet i maj 2005.  
Processen fortsätter fram tills den sista observationen i tidsserien.  
 
För att undersöka om första differensen räcker för att tidsserien bli stationär utfördes 
ett Dickey-Fuller test. Dickey-Fuller test beskrivs mer utförligt senare i metodkapitlet. 
Följande hypoteser ställs upp. Nollhypotesen som motsvarar en serie som inte är 
stationär och mothypotesen som uppfyller kraven på stationär serie. 
 

01: 34(556*46/+ä*+4/"6+5"7"48/ä* 
09: 34(556*46/+ä*+5"7"48/ä* 

 
Tabell+5.+DickeyTFuller+test+för+försäljningsvolym+av+alla+motorer.+

Dickey-Fuller Test 
Försäljningsvolym av alla motorer 

Typ Tidsförskjutning Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F 
Konstant medelvärde 0 -190.765 0.0001 -19.52 <.0001   
Trend 0 -190.764 0.0001 -19.45 <.0001 189.09 0.0010 
+
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F-testet i Tabell 5 tyder på att försäljningsvolym är stationär, det vill säga att den inte 
har någon trend och har konstant medelvärde. Nollhypotesen förkastas på 5 % 
signifikansnivå.  
 
En annan metod för att kontrollera om tidsserien är stationär är att undersöka dess 
Sample Autocorrelation Function (SAC). Betydelsen av SAC ska beskrivas mer under 
metod kapitel. En stationär tidsserie har en snabbt avtagande SAC. SAC funktionen 
presenteras i Figur 10.  
 

 
 
+

Figur+10.+Sample+autokorrelation+av+en+stationär+försäljningsvolym+av+alla+motorer.+

Försäljningsvolymen efter första differensen illustreras i Figur 11 för att undersöka 
om det stämmer överens med resultatet av Dickey-Fuller testet och SAC. 

 

 
+

Figur+11.+Tidsseriediagram+av+en+stationär+försäljningsvolym+av+alla+motorer.+

Alla tidsserier, försäljningsvolym och externa indikatorer i den här studien 
differentierades en gång för att göra dem stationära, se Bilagor 1 till 8. Att använda 
samma typ av differentiering som responsvariabeln till de externa faktorerna 
underlättar tolkningen. Serierna differentierades i programvaran SAS. 
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3! Metod(
Metoden som valdes för att modellera försäljningsdata heter Multipel linjär regression 
med ARMA feltermer. I detta kapitel diskuteras stegvis hur modelleringen gick till, 
den beskriver alla statistiska tester som genomfördes samt Box-Jenkins ARIMA 
modellering. I slutet av kapitlet beskrivs hur prognoser behandlas med hjälp av de 
externa faktorerna. 

3.1! Box(Jenkins(ARIMA(modellering(
Box-Jenkins ARIMA modellering är en metod för att prediktera värden på en tidsserie 
och är en av de vanligaste metoderna för tidsserieranalys. Metoden har också visat sig 
vara effektiv. Enligt Bowerman, m.fl., (2005), består Box Jenkins modellering av fyra 
steg:  
 
Steg 1 Analysering av tidsserie för att identifiera en lämplig Box-Jenkins modell 

 
Steg 2 Skattning av parametrar på Box-Jenkins modellen från steg ett 

 
Steg 3 Utvärdering av modell. Uppfylls inte kraven bör en ny identifiering i steg 

ett genomföras 
 

Steg 4 Prognos på den fastställda modellen 
 
I denna studie används Box Jenkins ARIMA modellering för att modellera 
feltermerna som innehåller autokorrelation från multipel linjär regression. Dessutom 
används metoden för att modellera förklaringsvariablerna.  

3.1.1! BoxSJenkins(steg(1(

Identifiering av en lämplig tidsserie för Box-Jenkins modell innebär att tidsserien ska 
vara stationär, betydelsen av stationär innebär att tidsserien ska vara fri från trend och 
ha en konstant varians över tid. Observationerna i en tidsserie betecknas enligt nedan: 
 

y;, y<. . y= 
 
Där y= motsvarar dess värde i i: te tidsperioden.  
 
För att identifiera en lämplig Box-Jenkins modell behöver två funktioner utvärderas, 
Sample Autocorelation Function (SAC) och Sample Partial Autocorrelation Function 
(SPAC). Funktionerna redovisar SAC och SPAC för k = 1..24 tidsförskjutningar. För 
att konstatera att tidsserien har konstant varians kan ett vanligt Tidsseriediagram 
observeras. (Bowerman, O’Connel & Koehler, 2005). 

3.1.1! BoxSJenkins(steg(2(

Efter att ha identifierat en stationär tidsserie och utvärderat SAC och SPAC återstår att 
välja modell beroende på vad SAC och SPAC har för struktur och mönster. 
Autoregressive model (AR) och Moving Average model (MA) är två alternativ till 
modell men kan även användas i kombination. Som exempel på en Moving Average 
modell av ordning q, betecknad som MA(q) kan följande egenskaper av SAC och 
SPAC funktionerna observeras: 
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1.! SAC har autokorrelation vid tidsförskjutning q som är skild från noll och har 
autokorrelation som inte skild från noll i alla lag efter lag q. Det vill säga: 

AB =
−CB
1 + C< 

 
AE = 0+Gö*+I > K 

 
2.! RSPAC avtar snabbt i ett exponentiellt mönster.   

Å andra sidan kännetecknas en autoregressive modell av order p, betecknas som 
AR(p), av följande egenskaper av SAC och SPAC: 
 

1.! SAC avtar snabbt i ett exponentiellt mönster. Det vill säga:!!
AE = (ϕN)E+Gö*+I ≥ Q!

!
2.! SPAC har en partiell autokorrelation vid lag p som är skild från noll och har 

autokorrelation som inte skild från noll i alla lag efter lag p. 

Där +

AE =
(zS − z)(zSTU − z)VWU

SXY
(zS − z)<V

SXY
 

 
z tolkas som medelvärde enligt: 
 

z = zSV
SXY

(n − b + 1) 
 
En blandad autoregressive-moving average modell av ordning (p,q), betecknas som 
ARMA(p,q) och både RSAC och RSPAC funktionerna avtar snabbt. Fortsättningsvis 
benämns den stationära tidsserien med zS för att underlätta beteckningarna. AR(1) 
betecknas enligt nedan: 
 

zS = ϕzSW; + aS 
 
Modellen ovan tolkas som att zS har ett beroende med föregående tidsperiod 
multiplicerat med en konstant och det som inte kan förklaras av ϕ tar det 
slumpmässiga bruset hand om, aS. aS förklarar övriga faktorer på  zS som inte 
föregående tidsperiod tar hand om. ϕ är en okänd parameter som måste skattas ifrån 
det tidsseriedata som modellen ska förklara. MA(1). Betecknas enligt nedan:  
 

zS = aS − θaSW; 
 
Här förklaras zS av det slumpmässiga bruset i tidsperiod t i förhållande till bruset i 
föregående tidsperiod multiplicerat med en konstant, θ. Skattningsmetoden för att 
uppskatta parametrarna i den valda modellen är Maximum Likelihoodmetoden. 
Utifrån anpassningen av modellen på tidsserien beräknas det slumpmässiga bruset aS. 
Beteckningen hatt(^) tyder på att det är ett uppskattat värde på bruset, formeln nedan 
används: 
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aS = + yS − yS 
 
yS är en uppskattning av yS utifrån modellens anpassning på tidsserien. Givet en 
MA(1) modell kan yS beräknas enligt nedan: 
 

yS = ySW; + aS − θaSW; 
 
aS kallas för residual och som nämnts ovan är det en skattning på det slumpmässiga 
bruset aS. Det antas komma slumpmässigt från en normalfördelning med noll i 
medelvärde och en varians som är lika för alla tidsperioder i serien. (Bowerman, 
O’Connel & Koehler, 2005). 

3.1.2! BoxSJenkins(steg(3(
För att utvärdera modellen utförs hypotestest på samtliga medtagna parametrar i 
modellen. För att veta om en specifik variabel tillför till modellen ska den vara 
statistiskt säkerställd på en viss signifikansnivå.  
 

H_:+ϕ= = 0 
H`:+ϕ= ≠ 0 

 
Att förkasta  0_, nollhypotesen, tyder på att parametern är skild från noll. Det vill 
säga att parametern bidrar till att förklara variationen i responsvariabeln givet en viss 
signifikansnivå. Det behöver också kontrolleras att det inte finns autokorrelation kvar 
i modellen genom att utföra till exempel ett Ljung-Box test. (Bowerman, O’Connel & 
Koehler, 2005). 

3.1.3! BoxSJenkins(steg(4(

Efter att parametrar har blivit skattade och att modellen har blivit utvärderad kan den 
användas till prediktion av framtida värden. Modellens antaganden innebär att 
residualerna ska vara normalfördelade, ha noll i medelvärde och ha en konstant 
varians. Antaganden måste vara uppfyllda för att modellen ska vara lämplig. 
(Bowerman, O’Connel & Koehler, 2005). 
 
 (
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3.2! Multipel(linjär(regression(med(ARMA(feltermer(
Multipel linjär regression med ARMA feltermer är en kombination av multipel linjär 
regression och ARIMA modellering av feltermerna. Studien använde sig av denna 
metod. En linjär regression ges i form av: 

!
!b = c_ + c;d;,b + ⋯+ cEdE,b + 6b,!

där!!b är en linjärkombination av I förklarande variabler eller input serier  
(d;,b, d<,b, … , dE,b). 6b är feltermer och har väntevärde noll, konstant varians och antas 
vara oberoende.  
 
Metodens antaganden innebär att residualerna inte ska vara autokorrelerade. Ett 
statistiskt test kan utföras för att säkerställa om residualerna är korrelarade eller inte. 
Ett exempel på sådant test Durbin-Watson test och Ljung-Box. För att hantera 
autokorrelation i residualerna kan en Box-Jenkins Autoregressive Moving Average 
(ARMA) modell användas. ARMA är en metod för att analysera och göra prognos på 
univariata tidsserier. En ARMA modell kan prognostisera framtida värden för 
responsvariabeln genom den linjära kombinationen av dess tidigare värden, feltermer 
och andra förklaringsvariabler. En ARMA modell brukar noteras som ARMA(p, q) 
där: 
 
Q , den orderningen av autoregressive delen 
K , den orderningen av moving-average process.   
 
En ARMA(p,q) modell skrevs som: 

 
/b = +k + l(m)

n(m) 7b , där 
 
",  är indexering av tidsperiod. 
/b, är feltermer. 
k, är medelvärdet. 
o,  är en backshift operator: opb+ = +pbW; 
ϕ(o), autoregressive funktion, anges som: ϕ o = 1 − ϕ;o −⋯− ϕNoN 
C(o), är en moving-average funktion, anges som: C o = 1 − C;o −⋯− CBoB 
 7b,      är slumpmässiga feltermer, vita brus. 
 
Feltermerna, 6b , från linjär regression måste ska ersättas med beteckningen /b. /b, 
ska vara korrelerade för att kunna tillämpa Box-Jenkins ARMA modellering. /b antas 
vara stationär och följa en ARMA modell.  
 
Exempel av en multipel regressionsmodell med ARMA(p=1,q=1) för feltermer kan 
skrivas som: 

!b = c_ + c;d;,b + ⋯+ cEdE,b + /b, 
1 − ϕ;o /b = (1 − C;o)7b, 

 
där 7b är det vita bruset.  
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Lägg märke till att i ekvationen ovan finns det två olika feltermer. /b, feltermer från 
den linjära regressionen och 7b, det vita bruset från ARMA modellen. 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till autokorrelation i feltermerna för att få en bra anpassad 
modell. Ignoreras autokorrelationen kommer det att uppstå problem med 
skattningarna på parametrar.  
 

1.! Skattade parametrar kommer inte vara korrekta för att viktiga information inte har 
beaktats i beräkningen. 

2.! De statistiska tester i samband med modellen, exempelvis t-test på parameterskattning 
är felaktig. Det innebär att en parameterskattning som är signifikant kan visa 
felresultat. 

 (Hyndman & Athanasopoulos, 2013). 

3.3! Korskorrelationsfunktion(och(prewhitening(
För att eliminera förklarande variabler som inte förklarar försäljningsvolymen har en 
korskorrelationsfunktion använts. Korskorrelationsfunktionen visar samband mellan 
repons och förklarande variabeln vid olika tidsförskjutningar. Om förklarande 
variabel visar tecken på autokorrelation ska metoden prewhitening användas, annars 
kan sambandet som visas vara missvisande. Koskorrelationen eller på engelska 
Sample cross-correlation betecknas i fortsättningen med förkortningen SCC. 
 
Första steget i prewhitening innebär att en Box-Jenkins modell skattas för förklarande 
variabeln. De skattade residualerna användas sedan i beräkningen av SCC. ARIMA 
modellen som skattades appliceras sedan på responsvariabeln, vars residualer ska 
användas i beräkningen av SCC. (Bowerman, O’Conell & Koehler, 2005). 
 
I Figur 12 visas exempel på SCC med och utan prewhitening för att illustrera 
resultatet av att inte ta hänsyn till autokorrelation. Diagrammet till vänster visar SCC 
utan prewhitening och till höger visar prewhitening med en AR(1) modell .  

 
Figur+12.+Korskorrelationsfunktion+mellan+kopparpris+och+försäljningsvolym+utan+(vänster)+och+med+

prewhitening+(höger).+

+
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Det är tydligt att korrelation blir missvisande när prewhitening inte utförs. Det syns att 
tidsförskjutning sju och åtta har starkare samband med försäljningsvolym än vad som 
visas på SCC utan prewhitening. 
 
Staplarna eller spikarna i diagrammet indikerar hur starkt samband det finns mellan 
variablerna givet olika tidsförskjutningar. En spik som är stor nog att korsa det 
horisontella bandet i Figur 12 anses vara ett signifikant samband som inte orsakats av 
slumpen. Flera signifikanta spikar betyder att förklarande variabeln kan påverka 
responsserien i mer än en tidpunkt. Detta ska statistiskt säkerställas i 
modellanpassningen och tidpunkter som inte visar någon signifikant påverkan tas 
bort. 

3.4! Multikollinjäritet(
När det finns många variabler som förklarar responsvariabeln finns det en risk att de 
är mycket starkt korrelerade med varandra. Det kallas för multikollinjäritet. I 
praktiken är det väldigt sällan att variablerna inte är korrelerade. I en multipel linjär 
regression med ARMA feltermer som använder sig av korrelerade input serier bör 
följande läggas märke till: 
 

1.! Multikollinjäritet hindrar inte möjligheten till att skapa en modell. Det 
påverkar inte modellens prediktionsförmåga. Däremot kan t-statistikan visa att 
en variabel ser signifikant ut när egentligen är det inte. 

2.! När input serierna är starkt korrelerade med varandra finns det risk för att 
regressionsparametrarna får för bred variation. Det gör också att det blir svårt 
att veta vilken variabel som ger störst vikt i modellen.  

3.! Att tolka parametrarna som förändring i det förväntade värdet av 
responsvariabeln när en given förklarande variabel ökar med en enhet, givet 
att övriga variabler hålls konstanta, gäller inte längre när multikollinjäritet 
existerar mellan förklarande variablerna.   

I denna studie undersökts existens av multikollinjäritet mellan förklarande variabler 
genom en formell metod som heter Variance Inflation Factor, benämns som VIF i 
fortsättningen. VIF är ett mått som visar hur mycket av variationen av de skattade 
regressions parametrar är inflaterade i jämförelse när input serierna inte har linjärt 
samband.   
 
Ett VIF värde är en indikation av allvarlighetsgraden av multikollinjäritet.Värden som 
är större än tio tyder på att multikollinjäritet kan vara inflytande på 
parameterskattningar och bör beaktas för. (Kutner M., m.fl., 2005). 
 (
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3.5! DickeyS(Fuller(test(för(stationära(serier(
ARMA modellering kräver att tidsserierna i modellen ska vara stationära, om en 
tidsserie inte är stationär behöver den transformeras. En konventionell form av 
transformation är att differentiera serien. Alla tidsserier i denna uppsats är 
differentierade åtminstone en gång. Genom att granska variablerna i ett 
tidsseriediagram och att analysera SAC kan det avgöras huruvida variabeln är 
stationär eller inte.  
 
Dickey-Fuller test används för att statistiskt säkerställa att alla variabler som används 
i modellen är stationära. Dickey-Fuller testet används för att testa nollhypotesen som 
säger att tidsserierna inte är stationära vid lag d, mot alternativ hypotesen som säger 
att tidsserierna är stationära vid lag d. 
 
Dickey-Fuller testet testar två olika fall. Det prövar om serierna har konstant 
medelvärde och en signifikant trend.  
 
Testet utfördes i SAS med ett F-test som testar hypoteserna: �
 

01: 34(556*46/+ä*+4/"6+5"7"48/ä* 
09: 34(556*46/+ä*+5"7"48/ä* 

 
P-värden som är högre än signifikansnivån medger att nollhypotesen inte kan 
förkastas. Differentiering eller annan form av transformation behöver genomföras för 
att förkasta nollhypotesen. (SAS Institute Inc., 2008). 

3.6! Stationära(tidsserier(och(tidsförskjutna(förklarande(variabler((
Efter att ha statistiskt säkerställt att tidsserier är stationära anpassas en multipel linjär 
regression. Ibland tar det en tid för förklarande variabler innan det påverkar 
responsserien. I det här fallet bör en lämplig tidsförskjutning för förklarande variabler 
beskrivas i modellen.  
 
Ett exempel på multipel linjär regressions modell i första differensen med 
ARMA(1,1) och har förklarande variabler som har en månads tidsförskjutning visas 
nedan: 
 

(1 − o)!b = c;(1 − o)d;,bW; + ⋯+ cE(1 − o)dE,bW; + /b, 
1 − ϕ;o /b = (1 − C;o)7b, 

 
Lägg märke till att interceptet c_ försvinner på grund av den första differentieringen. 
(Hyndman & Athanasopoulos, 2013). 
 
Programvaran SAS används för modell anpassningen med proceduren PROC 
ARIMA. PROC ARIMA i SAS använder Maximum-Likelihood skattningsmetod. 
 (
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3.7! LjungSBox(test(
Ett problem med att modellera tidsserier är förekomst av autokorrelation. Innebörden 
av autokorrelation är att observationer nära varandra tenderar att ha ett samband 
sinsemellan. Det förekommer två typer av autokorrelation, positiv- och negativ 
autokorrelation. Positiv autokorrelation inträffar när observationer i tidpunkt t följs åt 
av genomsnittligt större värden i tidpunkt t + k. Omvänt för negativ autokorrelation, 
när negativa värden följs åt av lägre än genomsnittliga värden.  
 
Efter anpassningen av linjär regression kontrolleras om residualerna är 
autokorrelerade. Den linjära regressionsmodellens antaganden att residualerna är 
okorrelerade men eftersom studien använder sig av tidsserier förväntas att det kommer 
finnas autokorrelation i residualerna. Om det inte finns autokorrelation ska det inte 
behöva modellera feltermerna med ARMA modell.  
 
Autokorrelationen i feltermerna elimineras med hjälp av ARMA modellering. Ett 
statistiskt test användes för att kontrollera om feltermerna i modellen var korrelerade. 
Ljung-Box test beräknas enligt nedan: 

r∗ = /′(/t + 2) /t − u W;
v

wX;
*w<(/) 

Där /t = / − ( , /+är antal observationer och ( är antal differentieringar. *w<(/) är 
den kvadrerade autokorrelation vid lag u. 
 
Stora r∗ värden tyder på att residualerna är autokorrelerade och strider mot 
antagandet att residualerna kommer slumpmässigt från en normalfördelning. Detta är 
ett tecken på en olämplig modell. r∗ är approximativt x<- fördelad med y − /z 
frihetsgrader, där /z är antalet parametrar i modellen utöver {. Ljung-Box testet 
användes både innan och efter ARMA modellering av feltermer. (Bowerman, 
O’Conell & Koehler, 2005).  
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3.8! Residualanalys(
För att analysera beteende av residualerna visualiseras dem i ett histogram för att se 
om de uppfyller normalantaganden. De plottas även mot tid för att undersöka om de 
har konstant varians. Om residualerna inte uppfyller en normalfördelning eller att det 
inte finns konstant varians bör det åtgärdas.  
 
En residual som är väl separerad ifrån övriga residualer kallas för residual outlier eller 
extremvärde. Extremvärden kan påverka identifiering av modell, 
parameterskattningar, standardfel och prediktionsförmågan för modellen. Därför är 
det viktigt att ta hänsyn till extremvärden. Om det visar sig att det finns avvikande 
residualer eller observationer som påverkar modellen bör de imputeras, tas med i 
modellen eller alternativt ta bort den. (Bowerman, O’Conell & Koehler, 2005). 
 
Studien utförs residualanalys med hjälp av proceduren i SAS som heter PROC 
ARIMA. Programmet försöker hitta de residualer som beter sig annorlunda i jämfört 
med de andra. Det letar efter någon förändring i responsserien som inte skattas av den 
anpassade modellen. Det finns tre olika typer av den här förändringen: additiv outlier, 
level shifts och temporary change. När programmet hittar någon observation som 
påverkar modellen tas de med i modellen genom att skapa en dummy-variabel som 
beskriver den observationen. Exempel av dummy-variabeln för en avvikande 
observation: 
 

7||4I7/(6+8}5 = 1; 8�+8}56*|7"48/+7||4I6*
0+7//7*5  

 
En ny modellanpassning genomförs med indikatorvariabeln. Om den visar att sig vara 
signifikant måste det tas med i modellen. (SAS Institute Inc., 2008). 
 

3.9! Modellutvärdering(
Modellen kommer byggas först på försäljningsdata från april 2005 till december 2014. 
Utvärdering av prediktionsförmåga ska genomföras genom prognostisering av år 
2015. De prognostiserade värdena jämförs sedan med faktiska värden under samma 
period. Genom att observera mönster och avvikelser från de faktiska värdena ges en 
analys av prediktionsförmågan. En god prediktionsförmåga fångar upp de 
svängningar och mönster som observerats i tidsserien. 
 (
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3.10! Prognostisering((
En prediktion innebär en förutsägelse om framtida scenario eller en möjlig händelse 
och förlitar sig på antigen på subjektiva uttalande, kvalitativa metoder eller på 
kvantitativa metoder. Exempel på kvalitativa metoder är Delphi och Technological 
comparisons används oftast när inte data finns tillgänglig eller är otillräcklig. I den 
här studien används endast kvantitativa metoder för att genomföra prognoser. 
 
Kvantitativa metoder som oftast används när data finns tillgänglig kan delas in i två 
olika grupper, Univariate forecasting model och Causal forecasting model. Den första 
nämnda är Univariate forecasting model som bygger på en matematisk framtagen 
modell beroende av den variabel av intresse, utan hänsyn till andra faktorer som kan 
ha inverkan. En sådan modell fungerar givet att påverkande faktorer inte förändras 
drastiskt. För att illustrera ett samband kan en verksamhets försäljning givet 
marknadsföring exemplifieras. Förändras marknadsföringen kommer troligen 
försäljningen att påverkas. I en Univariate forecasting model modelleras endast 
försäljningen. Ett antagande som prediktionen bygger på är att samma mönster 
kommer att upprepas i framtiden. Univariate forecasting användes för att 
prognostisera värde för input variablerna som visar signifikanta samband med 
responsvariabeln. 
 
Causal forecasting model tar hänsyn till den variabeln som ska predikteras men även 
utomstående faktorer, en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. 
Denna typ av modell ställer högre krav på mängden data och på möjligheten att 
prediktera de oberoende variablerna. Den här metoden användes för att prognostisera 
försäljningsvolym av Bosch Rexroths motorer. (Bowerman, O’Conell & Koehler, 
2005). 
 
Metoden i denna studie bygger på Causal forecasting model vilket kräver 
prognostisering av input variablerna för att möjliggöra prognostisering av 
responsvariabeln. Eftersom det inte finns tillgång till månadsdata på studiens 
förklaringsvariabler görs prognos för dessa med hjälp av Box-Jenkins ARIMA 
modelleringsteknik. SAS PROC ARIMA använder två olika typer av prognoser, 
Infinite memory forecast och conditional forecast vilket använder Conditional Least 
Estimate skattningsmetod. Den andra metoden är finite memory forecast och 
unconditional forecast som används när Maximum-Likelihood estimate 
skattningsmetoden används. 
 
Eftersom alla modeller använder Maximum-Likelihood metoden för att skatta 
parametrarna används finite memory forecast för att prognostisera. Finite memory 
forecast använder kovariansfunktionen i ARMA modellen för att finna den bästa 
linjärekvationen. Den här typen av prediktion försöker minimera medelkvadratfelet 
om parametrar i ARIMA modellen redan är kända. I verkligheten är det sällan att 
parametrar är kända och istället är de uppskattade. Om responsserien är 
differentierade ges prognoserna genom att summera prognostiserade värden på den 
differentierade serien. (SAS Institute Inc., 2008). 
 (
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3.11! Trendanalys(
Den generella trenden för tidsserien analyseras genom att anpassa en enkel linjär 
regressionsmodell med tid som förklaringsvariabel. Det gör det möjligt att observera 
den linjära trenden. Genom att åskådliggöra anpassande värden i förhållande till 
responsvariabeln kan slutsatser dras utifrån linjen riktning. Ekvationen ges på 
formeln: 
 

Äb = 3Åb + Çb 
Där 

3Åb = c_ + c;" 
 

" = 1,2,3+. . / 
 
Där n är antalet observationer i tidsserien. 
 
Om parameterskattningen på c;är mindre än noll tolkas det som en negativ trend för 
tidsserien och tvärtom för en skattning större än noll. (Bowerman, O’Conell & 
Koehler, 2005). 

3.12! Programvaror(
För databearbetning har open-source programmet R används med hjälp av olika 
tilläggspaket. Analyserna har genomförts i SAS Institute 9.4 med hjälp av PROC 
ARIMA och PROC REG. Minitab 16 används för att utföra trendanalys. 

Paket+i+R+
Flera tilläggspaket används för att bearbeta data i kombination med programmering i 
språket R. De paket som används är bland annat TSA, stringr, zoo, och xlsx. Paketen 
används för att aggregera datamaterialet från dagsdata till månadsdata, gruppering av 
försäljningsvolym över USA, Kina och för CA och Viking motorer. 

SAS+Institute+
För att undersöka multikollinjäritet genom VIF värden används PROC REG.  
För att utföra ARIMA modellering av feltermer används proceduren PROC ARIMA. 
Proceduren beräknar bland annat RSAC, RSPAC, utvärderingsmått, Ljung-Box test. 
Korskorrelationsfunktionen beräknas med hjälp av PROC ARIMA. 
 
PROC UNIVARIATE används för att ta fram beskrivande statistik för tidsserierna. 
Med PROC SGPLOT konstrueras samtliga tidsseriediagram. 

Minitab+16+
Minitab används för att analysera vilken trend den globala försäljningsvolymen har. 
 
 
 
 
 
 
 (
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3.13! Flödesdiagram(
I Figur 13 illustreras hur modelleringen genomfördes med 19 steg och iterativa 
procedurer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur+13.+Flödesdiagrammet+över+hur+modelleringen+gick+till.+
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4! Resultat(och(analys(
I detta kapitel presenterades alla signifikanta resultat av metoderna som beskrevs i 
metod kapitlet. Först analyserades försäljningsvolym för alla motorer på global nivå. 
Sedan analyserades försäljningsvolym över USA och Kina. Därefter utfördes analyser 
på försäljningen av CA och Viking motorer. Kapitlet avslutades med redovisning av 
prognoser på försäljningsvolym för år 2016 och 2017. 

4.1! Analys(av(försäljningsvolym(av(alla(motorer(
Datamaterialet sträcker sig från april 2005 till december 2015. I Tabell 6 
sammanfattas beskrivande statistik över försäljningsvolymen. Månadsförsäljningen 
ligger på ca 404 motorer i genomsnitt med standardavvikelse på 137 motorer. Den 
högsta försäljningen av motorer var i juli 2011 med 938 beställningar. Den lägsta 
under de 10 åren var i juli 2005 med bara 153 beställningar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosch har kunder i 62 olika länder och enligt Bosch Rexroth i Mellansel är Kina och 
USA de största och därför önskas enskilda analyser för dessa. 
+

 
+

Figur+14.+Lådagram+över+försäljningsvolym+av+alla+motorer+per+månad+

Den genomsnittliga volymen per månad ligger mellan 366 till 503 enheter, med lägst 
volym i februari och högst volym i mars.  
 
 

Tabell+6.+Sammanfattade+statistik+över+försäljningsvolym+av+alla+motorer.+

Försäljningsvolym 
Medelvärde 403.6279 

Standardavvikelse 137.8483 

Antal observationer 129 

Maximum värde 697 

Minimum värde 153 



! ! 30! ! ! ! !

Juli har haft både den lägsta och största volymen, 153 enheter år 2005 respektive 938 
enheter år 2011. I Figur 15 analyserades den generella trenden för försäljningen, en 
nedåtgående trend kan observeras. Den anpassade funktionen visar att trenden pekar 
nedåt och koefficienten beroende av tid är negativ. 

 

 
+

Figur+15.+Trendanalys+över+försäljningsvolym+av+alla+motorer.+

4.2! Prognosmodell(för(global(nivå(

4.2.1! Korskorrelation((
Prewhitening utfördes på samtliga externa faktorer för att kontrollera samband med 
försäljningen. Kopparpris visade signifikant samband vid fyra tidsförskjutningar: en, 
sex, sju och åtta månader. 
 

 
+

Figur+16.+Korskorrelationsfunktion+mellan+försäljningsvolym+och+kopparpris+med+prewhitening.+

Tidsförskjutningar en och sex månader ligger tillräckligt nära för att ta med i 
analysen. Vid tidsförskjutning på en, sex och åtta månader visas ett positivt samband. 
Den sjunde månaden har ett negativt samband.  
Kontrollering av sambandet i SCC görs genom att granska tidsserierna tillsammans i 
ett diagram. 
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+

Figur+17.+Tidsserier+över+försäljningsvolym+av+alla+motorer+och+kopparpris+från+april+2005+till+december+2015.+

Utifrån Figur 17 kan det konstateras att försäljningsvolymen av samtliga motorer 
under 2005 till 2015 följer samma trend som kopparpriset och därför kan det vara 
rimligt att ta med den i modellen. Från år 2005 och framåt har både serierna 
uppåtgående trend tills i början av 2008 där försäljningsvolymen och kopparpriset har 
sjunkit kraftigt fram tills 2009. År 2009 till 2012 har båda tidsserier fortsatt att öka. 
Åren därefter har båda tidsserierna sjunkit. 

4.2.2! Multikollinjäritet(
I analysen för multikollinjäritet användes endast kopparpriset med tre olika 
tidsförskjutningar, därför togs ingen hänsyn till VIF värden större än tio. VIF värdena 
i Tabell 7 är större än tio vilket tyder på att det finns risk för multikollinjäritet. Det 
åtgärdades inte eftersom det bara är samma variabel med olika tidsförskjutningar.  
 

Tabell+7.+VIF+värde+för+tidsförskjutna+koppar.+

Parameterskattningar 

Variabler DF Parameter�skattning Medelfel t-kvot Pr > |t| VIF 

Intercept 1 36.65834 60.59622 0.60 0.5464 0 

Koppar 1 1 0.04858 0.00874 5.56 <.0001 1.40311 

Koppar 6 1 0.06026 0.02419 2.49 0.0142 12.30570 

Koppar 7 1 -0.05482 0.03597 -1.52 0.1303 28.44415 

Koppar 8 1 -0.00131 0.02226 -0.06 0.9533 11.35112 
+

4.2.3! DickeySFuller(test(för(stationära(serier(
Kopparpriset och responsvariabeln differentierades en gång för underlätta tolkningen. 
Statistiskt säkerställt att kopparpriset är stationär vid ett, sex, sju och åtta 
tidsförskjutningar efter första differentieringen  på 5 % signifikansnivå, se Bilaga 5. 
Det betyder att differentierade kopparpriset har konstant medelvärde och konstant 
trend över tid. Det innebär att variablerna uppfyller modellens antagande för 
stationära serier och därmed kan tas med i analysen.  
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4.2.4! Multipel(linjär(regression(med(differentierade(serier(

Multipel linjär regression med kopparpris på olika tidsförskjutningar anpassades. 
Tabell 8 visar signifikanta parameterskattningar men eftersom parametrarna är hög 
korrelerade kan t-testet vara missvisande.  
 

Tabell+8.+Regressionsmodell+med+differentierade+serier.+

Maximum-Likelihood skattning 
Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx�Pr > |t| Variabel Tidsförskjutning 
NUM1 0.04821 0.02371 2.03 0.0420 Koppar 1 

NUM2 0.06386 0.02509 2.55 0.0109 Koppar 6 

NUM3 -0.07568 0.02667 -2.84 0.0045 Koppar 7 

NUM4 0.05838 0.02524 2.31 0.0207 Koppar 8 
+
Tabell 8 redovisar den preliminära modellen, en vanlig multipel linjär regression. För 
att gå vidare till ARMA modelleringen bör feltermerna vara autokorrelerade. 

4.2.5! Autokorrelation(i(residualer(från(Multipel(linjär(regression(((

Det är statistiskt säkerställt att det finns autokorrelation i residualerna på 5 % 
signifikansnivå som visas i Tabell 9. Det innebär att Box-Jenkins ARMA 
modelleringen är nödvändigt för att modellera residualerna och få bort 
autokorrelationen. 
 

Tabell+9.+LjungTBox+test+över+residualer+från+regressionsmodell+utan+ARMA+feltermer.+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-

Square 
DF Pr > 

ChiSq Autokorrelation 

6 67.35 6 <.0001 -0.486 0.036 -0.160 0.381 -0.338 0.126 

12 96.33 12 <.0001 -0.177 0.287 -0.228 0.040 0.000 0.228 

18 113.13 18 <.0001 -0.257 0.067 0.026 0.102 -0.196 0.024 

24 116.75 24 <.0001 0.114 -0.061 -0.055 0.044 0.046 -0.031 
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4.2.6! (ARMA(modell(identifiering((

För att identifiera en lämplig ARMA modell för feltermerna har RSAC (ACF) och 
RSPAC (PACF) undersökts i Figur 18. Mönstret i RSAC och RSPAC är inte tydligt, 
det tyder på olika modeller som AR(3), AR(4), AR(5), MA(1) eller ARMA(1,1).  
 

 
Figur+18.+RSAC(vänster)+och+RSPAC(höger)+för+modell+identifiering.+

Efter att ha analyserat de olika modellerna ovan är det en kombination av AR(4 och 5) 
och MA(1) som gav bäst resultat.  

4.2.7! Regression(med(ARMA(feltermer(
Med AR(4 och 5) och MA(1) i modellen blev inte koppar med åtta månaders 
tidsförskjutning signifikant och måste tas bort från modellen. I Tabell 10 visas 
parameterskattningarna med 5 % signifikansnivå. Alla parametrar är signifikanta och 
skilda från noll. Det tar en, sex och sju månader innan kopparpriset påverkar 
försäljningsvolymen. 
 

Tabell+10.+Den+slutgiltiga+modellen.+Linjär+regressionsmodell+med+AR(4+och+5)+och+MA(1).+

Maximum-Likelihood skattningar 

Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx��
Pr > |t| Tidsförskjutning Variabel 

MA1,1 0.79342 0.06435 12.33 <.0001 1 Försäljningsvolym 

AR1,1 0.20318 0.09056 2.24 0.0249 4 Försäljningsvolym 

AR1,2 -0.31318 0.08928 -3.51 0.0005 5 Försäljningsvolym 

NUM1 0.04252 0.0099743 4.26 <.0001 1 Koppar 

NUM2 0.06563 0.01747 3.76 0.0002 6 Koppar 

NUM3 -0.04387 0.01690 -2.60 0.0094 7 Koppar 
+
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Den slutgiltiga modellen kan skrivas som:  
 

(1 − o)!b = 0,0425 1 − o dbW; + 0,0656 1 − o dbWá − 0,0439 1 − o dbWâ + /b,  
 

/b =
1 − 0,79342o 7b

(1 − 0,2032oã + 0,3132oå) 
där:  
 
1 − o !b = !b − !bW;, första differentiering av responsvariabeln. 
1 − o dbW; = d"−1 − d"−2, den första differensen av kopparpris med 1 tidsförskjutning. 
1 − o dbWá = d"−6 − d"−7, den första differensen av kopparpris med 6 tidsförskjutningar. 
1 − o dbWâ = d"−7 − d"−8,  den första differensen av kopparpris med 7 tidsförskjutningar. 

4.2.8! Autokorrelation(i(residualer(från(Regression(med(ARMA(feltermer.((

Efter att ha modellerat feltermerna kontrollerades det med Ljung-Box test om 
autokorrelationen finns kvar i residualerna. Med p-värdena högre än signifikansnivån 
5 %  förkastas inte nollhypotesen, se Tabell 11. Autokorrelation finns inte längre i 
residualer och modellen anses nu att vara lämplig.  
 

Tabell+11.+LjungTBox+test+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

 

4.2.9! Residualanalys(

RSAC och RSPAC som illustreras i Figur 19 visar samma resultat som Ljung-Box 
testet i Tabell 12. Båda funktioner avtar snabbt, vilket förstärker att autokorrelationen 
inte finns kvar i modellen. 

 
+

Figur+19.+RSAC(vänster)+och+RSPAC(höger)+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-

Square 
DF Pr > 

ChiSq Autokorrelation 

6 1.85 3 0.6035 0.000 -0.009 0.080 -0.007 0.018 -0.087 

12 11.68 9 0.2318 -0.149 0.062 -0.007 -0.030 0.168 0.135 

18 18.37 15 0.2436 -0.068 0.044 0.019 -0.010 -0.140 -0.142 

24 23.41 21 0.3225 0.009 -0.111 -0.130 0.051 0.009 0.042 
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Residualerna uppfyller normalfördelningsantagandet och det finns inga tecken på 
extremvärden, de åskådliggörs mot tiden i Figur 20. Variansen är konstant över tid 
och sprider sig kring medelvärdet noll. Residualerna är också normalfördelade som 
visas i histogrammet. Det innebär att de uppfyller normalantaganden för residualer. 
 

 
Figur+20.+Spridningsdiagram+och+histogram+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

4.2.10!Utvärdering(av(modellens(prediktionsförmåga((
Datamaterialet från april 2005 till december 2014 användes för att utvärdera om 
modellen kan ge en bra prognos för försäljningsvolym år 2015. Anpassade värdena 
för 2015 jämfördes sedan med de faktiska värdena.  
 
Anpassade värdena lyckas fånga upp svängningar och det följer samma mönster som 
de riktiga värdena. De ligger innanför konfidensintervallet som illustreras av det blåa 
bandet i Figur 21. 
 

 
+

Figur+21.+Anpassade+värden+med+tillhörande+konfidensintervall+visad+mot+de+faktiska+värden.+

Med 95% säkerhet förväntas de sanna medelförsäljningsvolymen ligga inom 
intervallen. I januari 2015 skattades försäljningsvolymen till 331 stycken enheter i 
jämförelse med 293 som är aktuella värdet. Konfidensintervallet täcker de riktiga 
värdena för hela 2015, vilket innebär att prediktionsförmågan av modellen är 
tillräckligt bra, se Bilaga 8. 
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4.3! Prognosmodell(för(USA(

4.3.1! Korskorrelation 
Försäljningsvolymen i USA och priset för kol visade samband mellan varandra. 
Korskorrelationen i Figur 22 visar för vilka tidsförskjutningar kolpriset har samband 
med försäljningen. Vid tre månaders tidsförskjutning är sambandet mellan de två 
variablerna positivt och vid fyra månader är sambandet negativt.  
 

 
+

Figur+22.+Korskorrelationsfunktion+mellan+försäljningsvolym+av+alla+motorer+i+USA+och+kolpris+.+

För att kontrollera om det är lämplig att ta vidare kolpriset i analysen, granskades 
kolpriset mot försäljningsvolym i Figur 23. 
 

 
+

Figur+23.+Tidsseriediagram+för+kolpris+och+försäljningsvolym+i+USA+från+april+2005+till+december+2015.+

Kolprisets utveckling över tid följer samma trend som försäljningen i USA. I början 
av serien är trenden för båda tidsserier uppåtgående.  Från och med 2011 sjunker 
priset av kol medan försäljningen har legat på en konstant nivå. En nedåtgående trend 
kan observeras i försäljningen från och med mitten av 2014. 
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4.3.2! Mutlikollinjäritet(

Endast en variabel med två olika tidsförskjutningar är med i modellen när VIF 
observeras. Värdena är större än tumregel men eftersom det är samma variabel 
åtgärdades inte problemet som visas i Tabell 12. Kolpriset med tidsförskjutningar vid 
tre och fyra månader valdes att ta med i modellen. 
 

Tabell+12.+VIF+värde+mellan+tidsförskjutning+3+och+4+för+kopparpris.+

Parameterskattningar 

Variabel DF Skattning Medelfel t-kvot Pr > |t| VIF 

Intercept 1 41.85858 9.31475 4.49 <.0001 0 

Kol 3 1 1.80802 0.35222 5.13 <.0001 12.72053 

Kol 4 1 -1.61167 0.35186 -4.58 <.0001 12.72053 
+

4.3.3! DickeySFuller(test(för(stationära(serier(

Kolpriset och försäljningsvolymen differentierades en gång för att göra de stationära. 
Med 5% signifikansnivå förkastas nollhypotesen som säger att kolpris inte är stationär 
vid tidsförskjutning tre och fyra, se Bilaga 6. Samma resultat fås för 
försäljningsvolym med en differentiering, se Bilaga 2. Det innebär att båda serierna är 
stationära och uppfyller kravet för ARMA modelleringen. 

4.3.4! Multipel(linjär(regression(med(differentierade(serier(

Med kolpris förskjutna tre och fyra månader anpassades en multipel linjär regression. 
Den preliminära modellen presenterades i Tabell 13. För att gå vidare till ARMA 
modelleringen borde feltermerna vara autokorrelerade. 
 

Tabell+13.+Linjär+regressionsmodell+med+differentierade+serier.+

Maximum-Likelihood skattning 

Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx�Pr > |t| Tidsförskjutning Variabel 

NUM1 2.14848 0.44539 4.82 <.0001 3 Kol 

NUM2 -1.69975 0.44579 -3.81 0.0001 4 Kol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (



! ! 38! ! ! ! !

4.3.5! Autokorrelation(i(residualer(från(Multipel(linjär(regression(((

Resultatet från Ljung-Box testet i Tabell 14 förkastar nollhypotesen. Det finns 
autokorrelation på 5 % signifikansnivå. Det innebär att feltermerna borde modelleras 
med hjälp av ARMA modellering. 
 

Tabell+14.+LjungTBox+test+över+residualer+från+linjär+regressionsmodell+utan+ARMA+feltermer.+

 

4.3.6! ARMA(modell(identifiering((
RSAC och RSPAC från den preliminära modellen undersöktes för att identifiera en 
lämplig Box-Jenkins modell.  
 

 
+

Figur+24.+RSAC(vänster)+och+RSPAC(höger)+för+modell+identifiering.+

I Figur 24 redovisas spikarna på både RSAC och RSPAC, vilket tyder på flera möjliga 
modeller: AR(5), MA(1), ARMA(5,1) eller ARMA(6,1). De fyra olika ARMA 
modeller testades och det är ARMA(6,1) som gav det bästa resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-

Square 
DF Pr > 

ChiSq Autokorrelation 

6 34.60 6 <.0001 -0.365 -0.051 -0.090 0.000 -0.167 0.309 

12 47.53 12 <.0001 -0.174 0.069 -0.024 -0.061 -0.017 0.234 

18 56.64 18 <.0001 -0.155 -0.031 0.045 -0.142 0.084 0.096 

24 59.98 24 <.0001 -0.021 0.039 -0.062 -0.089 0.057 0.069 
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4.3.7! Regression(med(ARMA(feltermer(

För att få bort effekten av autokorrelation i modellen anpassades ARMA(6,1). I Tabell 
15 visas Maximum-Likelihood skattningar för alla parametrar.  
 

Tabell+15.+Linjär+regressionsmodell+med+ARMA(6,1).+

Maximum-Likelihood skattning 
Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx�Pr > |t| Tidsförskjutning Variabel 
MA1,1 0.95845 0.03625 26.44 <.0001 1 Försäljningsvolym 

AR1,1 0.17609 0.09257 1.90 0.0571 6 Försäljningsvolym 

NUM1 1.75783 0.33364 5.27 <.0001 3 Kol 

NUM2 -1.53844 0.33424 -4.60 <.0001 4 Kol 
 
På 5 % signifikansnivå är alla parametrar signifikanta. Det betyder att de förklarar 
variationen i försäljningsvolymen. Det tar tre och fyra månader för kolpriset att 
påverka försäljningsvolymen. Däremot är AR(6) på gränsen av att inte blir signifikant. 
Tecken på parameterskattningarna stämmer överens med sambandet som visades 
utifrån SCC, se Figur 21. 
 
Den slutgiltiga modellen kan skrivas som:  
 

(1 − o)!b = 1,758(1 − o)dbWé − 1,538(1 − o)dbWã + /b,  
 

/b =
1 − 0,9585o 7b
(1 − 0,1761oá)  

där 
 
1 − o !b = !b − !bW;, första differentiering av responsvariabeln. 
(1 − o)dbWé = dbWé − dbWã, den första differensen av kolpris med tre tidsförskjutningar. 
(1 − o)dbWã = dbWã − dbWå, den första differensen av kolpris med fyra tidsförskjutningar. 

4.3.8! Autokorrelation(i(residualer(från(Regression(med(ARMA(feltermer(

Det finns ingen autokorrelation mellan 12 till 24 tidsförskjutningar på 5 % 
signifikansnivå. Dock finns det fortfarande autokorrelation kvar upp till sex 
tidsförskjutningar. 
 

Tabell+16.+LjungTBox+test+över+residualer+från+regressionsmodellen+med+ARMA(6,1).+

 
Autokorrelationen kan orsaka problem till modellanpassningen och därför bör 
residualerna undersökas vidare. 

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-

Square 
DF Pr > 

ChiSq Autokorrelation 

6 11.25 4 0.0239 0.233 0.013 -0.083 -0.091 -0.132 -0.025 

12 14.13 10 0.1673 -0.064 0.031 -0.017 -0.040 0.042 0.110 

18 24.32 16 0.0827 -0.116 -0.105 -0.005 -0.025 0.136 0.164 

24 30.60 22 0.1045 0.117 0.037 -0.101 -0.122 -0.022 -0.030 
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4.3.9! Residualanalys(

Figur 25 visualiseras RSAC (ACF) och RSPAC (PACF) som inte avtar snabbt. RSAC 
visar mönster på autokorrelation vid en tidsförskjutning. Det stämmer överens med 
resultatet av Ljung-Box testet i Tabell 16. 

 
+

Figur+25.+RSAC(vänster)+och+RSPAC(höger)+över+residualer+från+regressionsmodellen+med+ARMA(6,1).+

Residualerna ska uppfylla normalfördelning, konstant varians och noll i medelvärde. 
Figur 26 visar hur residualerna avviker från normalfördelningen. Det beror på 
extremvärden och behövs undersökas vidare. 
 

 
+

Figur+26.+Histogram+över+residualer+av+regressionsmodellen+med+ARMA(6,1).+

Efter att ha genomfört residualanalys hittades tre residualer som avviker från de 
övriga. På 5% signifikansnivå har följande residualer ett stort avstånd mellan det 
anpassade värdet och det faktiska värdena i Tabell 17. 
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Tabell+17.+Extremvärde+från+regressionsmodellen+med+ARMA(6,1).+

 
Observation 76 har ett x< = 61,05, vilket är det största värdet av de tre 
extremvärdena. Det innebär att observation nr 76 är den som har störst inflytande på 
hela modellen. Det skapades en indikatorvariabel för observation 76 och tog med den 
i modellen. Indikatorvariabeln beskrivs som:  

è}576 = 1; 8�+8}56*|7"48/+/*+76
0+7//7*5  

 
I Tabell 18 redovisar att på 5% signifikansnivå är observation 76 signifikant. 
 

Tabell+18.+Den+slutgiltiga+modellen.+Regression+med+ARMA(6,1)+och+observation+nr+76. 

Maximum-Likelihood skattning 
Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx�Pr > |t| Tidsförskjutning Variabler 
MA1,1 0.61448 0.07281 8.44 <.0001 1 Försäljningsvolym 

AR1,1 0.25427 0.08923 2.85 0.0044 6 Försäljningsvolym 

NUM1 1.89724 0.31820 5.96 <.0001 3 Kol 

NUM2 -1.73337 0.31952 -5.42 <.0001 4 Kol 

NUM3 132.37999 24.36062 5.43 <.0001 0 Obs76 
Den slutgiltiga modellen uppdaterades enligt nedan: 
 
(1 − o)!b = 1,8972(1 − o)d;,bWé − 1,7333(1 − o)d;,bWã + 132,3799d< + /b,  

 

/b =
1 − 0,6145o 7b
(1 − 0,2543oá)  

där:  
d< = indikatorvariabel++för+observation+nr. 76 
 
Ljung-Box test i Tabell 19 visar ett bättre resultat i jämfört med det tidigare testet. 
Med 95% signifikansnivå är residualerna inte autokorrelerade, vilket tyder på en bra 
anpassning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extremvärden 
Observation nr Typ Skattning Chi-Square Approx 

Prob>ChiSq 

76 Additive 197.50124 61.05 <.0001 

77 Additive 91.49858 14.29 0.0002 

73 Additive -76.02810 10.34 0.0013 
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Tabell+19.+LjungTBox+test+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen. 

Ljung-Box test 
Till  lagg Chi-

Square 
DF Pr > 

ChiSq Autokorrelation 

6 1.75 4 0.7807 0.066 -0.075 -0.045 -0.001 -0.027 -0.032 

12 6.92 10 0.7331 -0.037 0.078 -0.012 -0.096 0.009 0.143 

18 10.59 16 0.8343 -0.083 -0.070 -0.025 -0.033 0.106 0.030 

24 15.43 22 0.8432 0.033 -0.027 -0.136 -0.087 0.008 0.063 
 

RSAC och RSPAC avtar nu snabbt. Det tyder på att autokorrelation inte finns längre 
bland residualerna, vilket stämmer överens med Ljung-Box testet. 

 

  
Figur+27.+RSAC(vänster)+och+RSPAC(höger)+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

Normalfördelningsantagandet för residualerna är nu uppfyllt som visas i Figur 28. 
Den finns inga tecken på avvikande residualer som har stor inflytelse på övriga 
observationer. Residualerna är utspridda kring noll som medelvärdet och har inte 
något mönster eller beroende när de plottades mot tiden. De har också konstant 
varians. 
 

Figur+28.+Spridningsdiagram+och+histogram+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+
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4.3.10!Utvärdering(av(modellens(prediktionsförmåga(
Modellen byggdes på perioden 2005 till 2014 för att sedan göra en prognos för 2015. 
De faktiska värdena jämfördes med de anpassade värdena för att utvärdera förmågan 
att prediktera framtida försäljningsvolym i USA. 
 

 
+

Figur+29.+Anpassade+värden+med+tillhörande+konfidensintervall+mot+de+faktiska+värdena.+

Modellen överskattar de faktiska värden under 2015. Däremot följer anpassade värden 
samma mönster som de sanna värdena för försäljningsvolymen. Faktiska värdena 
ligger inom den 95% konfidensintervall, se Bilaga 9. 
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4.4! Prognosmodell(för(försäljningsvolym(över(Kina(

4.4.1! Korskorrelation((
Korskorrelationen mellan försäljningsvolym och priset av silver visas i Figur 30. 
Försäljningen visar samband med två tidsförskjutningar som är intressanta, en 
förskjutning på fyra och sex månader. Vid fyra månaders tidsförskjutning visas ett 
positivt samband. Det innebär att försäljningsvolymen påverkas positivt av priset på 
silver fyra månader tidigare. Ett negativt samband visas på sex månaders 
tidsförskjutning, försäljningsvolymen påverkas negativt av priset på silver sex 
månader tidigare. Korskorrelationen utgår från en MA(1) modell skattad med 
Maximum-Likelihood metoden, utan konstant parameter. 
 

 
+

Figur+30.+Korskorrelationsfunktion+mellan+försäljningsvolym+och+silverpris+med+prewhitening.+

Tidsseriediagrammet i Figur 31 visar försäljningsvolymen i relation till priset av 
silver. Båda serierna har ett liknande mönster med återkommande toppar. 
Korskorrelationen bekräftar att det finns ett samband. Observation nummer 72 och 76 
är avvikande observationer i förhållande till de övriga.  
 

 
Figur+31.+Tidsseriediagramtar+över+silverpris+och+försäljningsvolym+från+april+2005+till+december+2015.+
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4.4.2! Multikollinjäritet((

Modellen visade att det fanns en viss multikollinjäritet, enligt gällande tumregeln VIF 
är större än 10. Eftersom det är samma variabel med olika tidsförskjutningar görs 
inget åt detta, båda är dessutom signifikanta. Obs72 och Obs76 är indikatorvariabler 
för att modellen tog hänsyn till extremvärden som observerades i Figur 30. 
 
 

!
4.4.3! DickeySFuller(test(för(stationära(serier(

Silver på fyra tidsförskjutningar är stationär med första differentiering på 5 % 
signifikansnivå på trend, medelvärde och varians. Båda tidsförskjutningar är 
signifikanta på åtminstone 10 % signifikansnivå och båda togs med i vidare analys, se 
Bilaga 7. 

4.4.4! Multipel(linjär(regression(med(differentierade(serier(
 
Med differentierade serier visades i Tabell 21 att samtliga variabler vara signifikanta. 
Innan slutsatser dras behöver det genomföras en residualanalys och Ljung-Box test för 
autokorrelation. 

Tabell+21.+Linjär+regression+med+differentierade+serier.+

Maximum Likelihood skattning 

Parameter Skattning Medelfel t-kvot 
Approx 

Tidsförskjutningar Variabel 
 Pr > |t| 

NUM1 0.10888 0.03681 2.96 0.0031 4 Silver 

NUM2 -0.12111 0.03535 -3.43 0.0006 6 Silver 

NUM3 323.86818 69.72657 4.64 <.0001 0 Obs72 

NUM4 194.64800 70.71930 2.75 0.0059 0 Obs76 
 

+
+

 
 
 
 
 
 

Tabell+20.+VIF+värde+för+input+variablerna.+

Maximum Likelihood skattningar 

Variabel DF Parameter 
skattning Medelfel t-kvot Pr > |t| VIF 

Intercept 1 27.27004 10.48241 2.60 0.0105 0 

Silver_4 1 0.05652 0.01603 3.53 0.0006 10.70756 

Silver_6 1 -0.04245 0.01556 -2.73 0.0074 10.40069 

Obs72 1 379.03754 46.47928 8.15 <.0001 1.04578 

Obs76 1 308.76099 47.48486 6.50 <.0001 1.09152 
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4.4.5! Autokorrelation(i(residualer(från(Multipel(linjär(regression((

Ljung-Box test visade att det finns autokorrelation på upp till tidsförskjutning 24. 
Nollhypotesen förkastas på 5 % signifikansnivå som visas i Tabell 22. 
 

Tabell+22.+LjungTBox+test+över+residualer+från+regressionsmodell+utan+ARMA+feltermer.+

+

4.4.6! ARMA(modell(identifiering(

Identifiering av lämplig ARMA modell för feltermerna gjordes utifrån RSAC och 
RSPAC i Figur 32. Utskriften visar att AR(2 och 4) eller MA(2 och 4) kan vara 
lämplig. Den modell som gav bäst resultat var ARMA(3,2) och visade inte något 
tecken på autokorrelation i modellen. 
 
 

 
+

Figur+32.+RSAC+(Vänster)+och+RSPAC+(Höger)+för+modell+identifiering.+

 
 
+
+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-Square DF Pr > ChiSq Autokorrelation 

6 34.92 6 <.0001 0.089 -0.403 -0.074 0.234 -0.129 -0.165 
12 57.38 12 <.0001 0.173 0.130 -0.193 -0.061 0.261 0.103 
18 61.15 18 <.0001 -0.106 0.018 0.094 -0.034 -0.065 -0.032 
24 65.01 24 <.0001 -0.101 -0.089 0.045 0.075 0.007 0.009 
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4.4.7! Regression(med(ARMA(feltermer(

Tabell 23 visar att samtliga parametrar i modellen blev signifikanta på 5 %. 
Parametrarna är skattade med hjälp av Maximum-Likelihood metoden. Silver på fyra 
tidsförskjutningar har en positiv påverkan på försäljningsvolymen. Silver på sex 
tidsförskjutningar har negativ påverkan på försäljningen.  
 

Tabell+23.+Linjär+regressionsmodell+med+ARMA(2,2).+

Maximum-Likelihood skattning 

Parameter Skattning Medelfel t-kvot 
Approx  

Tidsförskjutning Variabel 
Pr > |t| 

MA1,1 0.76308 0.08331 9.16 <.0001 2 Försäljningsvolym 

AR1,1 0.39810 0.09142 4.35 <.0001 1 Försäljningsvolym 

AR1,2 -0.41323 0.10061 -4.11 <.0001 2 Försäljningsvolym 

AR1,3 0.31140 0.09278 3.36 0.0008 3 Försäljningsvolym 

NUM1 0.08659 0.02602 3.33 0.0009 4 Silver 

NUM2 -0.05824 0.02514 -2.32 0.0205 6 Silver 

NUM3 150.44336 30.56455 4.92 <.0001 0 Obs72 

NUM4 -145.91118 29.63480 -4.92 <.0001 0 Obs76 
+
Modellens ekvation: 
 
(1 − o)<!b = 0,0866(1 − o)d;,bWã − 0,05824(1 − o)d;,bWá + 150,4434d< − 145.9112dé + /b, 

 

/b =
(1+ − +0.7631+o<)7b

1+ − +0.3981+o+ + +0.4132+o< − +0.3114+oé  

 
där: 
 
(1 − o)<!b = !b − 2!bW; + !bW< , andra differentiering av responsvariabel 
(1 − o)d;,bWã = d;,bWã − d;,bWå, första differentiering med fyra tidsförskjutningar. 
(1 − o)d;,bWá = d;,bWá − dbWâ, första differentiering med sex tidsförskjutningar. 
 
d< = 1++/ä*+" = 72

0+7//7*5  
 
dé = 1++/ä*+" = 76

0+7//7*5  

 
 
 

+

 (
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4.4.8! Autokorrelation(i(residualer(från(Regression(med(ARMA(feltermer(

Med en anpassad ARMA modell på feltermerna visade Ljung-Box test att feltermerna 
inte autokorrelerar upp till 24 tidsförskjutningar. Nollhypotesen förkastas inte på 5 % 
signifikansnivå. 

Tabell+24.+LjungTBox+test+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

+

4.4.9! Residualanalys(
Modellens antaganden om oberoende och normalfördelning är uppfyllda. Ingen 
autokorrelation visades i Figur 33. Det finns inga tecken på extremvärden i 
residualerna. Residualerna har en konstant varians över tid och inget entydigt mönster 
kan observeras i Figur 34.  
 

!!
Figur+33.+RSAC+(Vänster)+RSPAC+(Höger)+av+residualerna+från+den+slutgiltiga+modellen.+

! 

 
 

Figur+34.+Histogram+och+spridningsdiagram+av+residualerna+från+den+slutgiltiga+modellen.+

Ljung-Box test 
Till lagg Chi- Square DF Pr > ChiSq Autokorrelation 

6 3.68 2 0.1586 -0.020 0.039 -0.012 -0.024 0.032 -0.157 

12 10.48 8 0.2327 0.140 0.108 -0.031 -0.032 0.042 0.126 

18 18.86 14 0.1704 -0.086 0.115 -0.063 -0.083 -0.056 -0.155 

24 25.31 20 0.1897 -0.043 -0.152 0.112 -0.024 0.072 0.002 
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4.4.10!Utvärdering(av(modellens(prediktionsförmåga(
Modellens förmåga att prognostisera utvärderades genom att låta modellen 
prognostisera försäljningsvolymen för 2015, för att sedan jämföra med de riktiga 
värdena.  
 

 
+

Figur+35.+Anpassade+värden+med++tillhörande+konfidensintervall+visad+mot+de+faktiska+värdena.+

I Bilaga 10 redovisades faktiska värden i jämförelse med det prognostiserade värdena 
och överlag har modellen predikterat för låga värden. I genomsnitt täcker 
konfidensintervallen de faktiskt värdena med 95 % säkerhet. Konfidensintervallet 
täcker även negativa värden vilket är ologiskt, nedre gränsen tolkas då som noll. 
Samtliga prognostiserade värden för 2015 ligger innanför intervallet, se Bilaga 10 
 
 
 
 
 
 
 (
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4.5! Prognosmodell(för(försäljningsvolym(av(CA(motorer(

4.5.1! Korskorrelation(
Efter prewhitening visades att kopparpris påverkar försäljningsvolym av CA motorer. 
Korskorrelationen mellan kopparpriset och försäljningsvolym av CA motorer 
illustreras på Figur 36. Vid sex tidsförskjutningar finns det negativt samband mellan 
de två variablerna och vid en, sex och åtta tidsförskjutningar är sambandet positivt.  
 

 
+

Figur+36.+Korskorrelationsfunktion+mellan+försäljningsvolym+av+CA+motorer+och+kopparpris+med+prewhitening.+

Figur 37 visar att kopparpris och försäljningsvolym av CA motorer har haft samma 
utveckling över tiden. Det antar att pris på koppar är en bra indikator för att förklara 
variationen i försäljningsvolymen. 
 

 
+

Figur+37.+Tidsseriediagramtar+av+kopparpris+och+försäljningsvolym+från+april+2005+till+december+2015.+

I början av serien har båda variabler uppåtgående trend fram tills mitten av 2008. Från 
och med mitten av 2011 har båda haft en nedgående trend. Kopparpris har sjunkit de 
senaste åren medan CA motorer legat på en konstant nivå. 
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4.5.2! Multikollinjäritet(

Multikollinjäritet kontrollerades mellan de fyra olika tidsförskjutningarna genom att 
observera VIF värden. Multikollinjäritet orsakar inte något problem i det här fallet 
eftersom det är samma variabel med olika tidsförskjutningar. Resultatet redovisas i 
Tabell 25. 
 

Tabell+25.+VIF+värde+mellan+kopparpris+på+tidsförskjutning+1,+6,+7+och+8.+

Parameterskattningar 

Variabel DF 
Parameter  
Skattning Medelfel t-kvot Pr > |t| VIF 

 Intercept 1 -48.40819 50.13883 -0.97 0.3363 0 

Koppar 1 1 0.04250 0.00723 5.87 <.0001 1.40311 

Koppar 6 1 0.04385 0.02002 2.19 0.0305 12.30570 

Koppar 7 1 -0.04052 0.02976 -1.36 0.1760 28.44415 

Koppar 8 1 0.00247 0.01842 0.13 0.8934 11.35112 
+

4.5.3! DickeySFuller(test(för(stationära(serier(

På 5 % signifikansnivå är det statistiskt säkerställt att kopparpris vid tidsförskjutning 
ett, sex, sju och åtta är stationära. De har konstant medelvärdet och trend över tiden 
efter första differentieringen, se Bilaga 5. 

4.5.4! Multipel(linjär(regression(med(differentierade(serier(

Den preliminära modellen anpassades för att se om det finns ett behov att använda 
Box-Jenkins ARMA modellering. Tabell 26 visar att samtliga parametrar är 
signifikanta och förklarar variationen i försäljningsvolym på 5% signifikansnivå.  
 

Tabell+26.+Linjär+regression+med+differentierade+serier+utan+ARMA+feltermer.+

Maximum Likelihood skattning 

Parameter Skattning Medelfel t-kvot 
Approx 

Tidsförskjutning Variabel 
Pr > |t| 

NUM1 0.04454 0.02042 2.18 0.0292 1 Koppar 

NUM2 0.05018 0.02160 2.32 0.0202 6 Koppar 

NUM3 -0.05642 0.02296 -2.46 0.0140 7 Koppar 

NUM4 0.04598 0.02173 2.12 0.0343 8 Koppar 
 
 

+
+
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4.5.5! Autokorrelation(i(residualer(från(multipel(linjär(regression(

Med 5 % signifikansnivå kan nollhypotesen förkastas. Residualerna är 
autokorrelerade enligt Ljung-Box testet i Tabell 27. En ARMA modellering av 
feltermer behövs för att få bort autokorrelationen. 
 

Tabell+27.+LjungTBox+test+över+residualer+från+regressionsmodell+utan+ARMA+feltermer.+

+

4.5.6! ARMA(modell(identifiering(
RSAC och RSPAC i Figur 38 tydde på flera möjliga ARMA modeller. De modellerna 
som testades baseras på mönstret i RSAC och RSPAC var MA(1), AR(3), AR(5), 
AR(4), ARMA(1,5), ARMA(3,4) och ARMA(2,5). Modellen som gav det bästa 
resultatet är en kombination av AR(4 och 5) och MA(1).  
 

 
Figur+38.+RSAC(vänster)+och+RSPAC(höger)+för+modell+identifiering.+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-Square DF Pr > ChiSq Autokorrelation 

6 77.98 6 <.0001 -0.522 0.107 -0.206 0.406 -0.349 0.107 

12 106.97 12 <.0001 -0.159 0.300 -0.252 0.052 0.013 0.195 

18 124.16 18 <.0001 -0.254 0.094 0.029 0.106 -0.192 0.039 

24 126.02 24 <.0001 0.027 0.009 -0.083 0.063 0.003 0.031 
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4.5.7! Regression(med(ARMA(feltermer(

I Tabell 28 visas en multipel regression med AR(4 och 5) och MA(1). På 5 % 
signifikansnivå är alla parametrar signifikanta och förklarar variationen i 
försäljningsvolymen av CA motorer. Kopparpris på åtta tidsförskjutningar blev inte 
signifikant och togs bort från modellen. Liksom den globala modellen tar det en, sex 
och sju månader för kopparpris innan det påverkar försäljningsvolymen av CA 
motorer. 
 

Tabell+28.+Linjär+regressionsmodell+med+AR(4+och+5)+och+MA(1).+

Maximum-Likelihood skattning 

Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx� 
Pr > |t| 

Tidsförskjutning Variabel 

MA1,1 0.78131 0.06523 11.98 <.0001 1 Försäljningsvolym 

AR1,1 0.20003 0.08978 2.23 0.0259 4 Försäljningsvolym 

AR1,2 -0.32934 0.08870 -3.71 0.0002 5 Försäljningsvolym 

NUM1 0.03792 0.0084223 4.50 <.0001 1 Koppar 

NUM2 0.04918 0.01477 3.33 0.0009 6 Koppar 

NUM3 -0.03069 0.01430 -2.15 0.0318 7 Koppar 
+
Den slutgiltiga modellen kan skrivas som formeln nedan:  
 
1 − o !b = 0,0379 1 − o dbW; + 0,0492 1 − o dbWá − 0,0307 1 − o dbWâ + /b,  

 

/b =
1 − 0,78131o 7b

(1 − 0,2oã + 0,3293oå) 
där:  
 
1 − o !b = !b − !bW;, första differentiering av responsvariabeln. 
1 − o dbW; = dbW; − dbW<, den första differensen av kopparpris med 1 tidsförskjutning. 
1 − o dbWá = dbWá − dbWâ, den första differensen av kopparpris med 6 tidsförskjutningar. 
1 − o dbWâ = dbWâ − dbWó,  den första differensen av kopparpris med 7 tidsförskjutningar. 

4.5.8! Autokorrelation(i(residualer(från(regression(med(ARMA(feltermer(
P-värdena är högre än signifikansnivån 5 % och tyder på att det inte finns 
autokorrelation kvar i residualerna. Det tyder på att AR(4 och 5) och MA(1) har fått 
bort autokorrelation och är en lämplig ARMA modell. Det redovisas i Tabell 29. 
 

Tabell+29.+LjungTBox+test+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

+

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-Square DF Pr > ChiSq Autokorrelation 

6 2.77 3 0.4278 -0.018 0.050 0.054 -0.012 0.002 -0.125 

12 10.46 9 0.3146 -0.112 0.064 0.000 -0.038 0.177 0.088 

18 20.88 15 0.1408 -0.056 0.080 0.074 0.019 -0.163 -0.175 

24 25.92 21 0.2093 -0.055 -0.072 -0.130 0.027 0.031 0.084 
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4.5.9! Residualanalys(

Figur 39 visar att residualerna nu avtar snabbt. Det finns inte några signifikanta spikar 
kvar som tyder på autokorrelation.  
 

 
Figur+39.+RSAC(vänster)+och+RSPAC(höger)+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.++

Residualerna visualiserades i Figur 40 genom ett spridningsdiagram och histogram. 
De plottades mot tiden för att se om det finns något mönster av beroende. De rör sig 
nära medelvärdet noll och har en konstant varians. Histogrammet visar att 
residualerna är normalfördelade. 

 
Figur+40.+Spridningsdiagram+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+
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4.5.10!Utvärdering(av(modellens(prediktionsförmåga(
Modellen skattades på försäljningsvolymen från april 2005 till december 2014 och 
prognos på försäljningsvolym för 2015 beräknades. Prognostiserade värden jämfördes 
med de faktiska värdena.  
 

 
+

Figur+41.+Anpassade+värde+med+tillhörande+konfidensintervall+plottades+mot+de+faktiska+värdena.+

De anpassade värdena följer de faktiska värdena. Modellen lyckades fånga upp de 
svängningarna och trender försäljningsvolym har haft över tid. Faktiska värden ligger 
också inom konfidensintervallet. På 95 % säkerhet kommer intervallen täcka de sanna 
värdena för försäljningsvolymen. I juli 2015 har modellen lyckats skatta det sanna 
värdet för försäljningsvolym, som är 162 enheter. Överlag ligger skattningarna nära 
det sanna värdet och modellens prediktionsförmåga anses vara god, se Bilaga 11. 

4.6! Prognosmodell(för(Viking(motorer(

4.6.1! Korskorrelation(
Ingen av de omvärldsfaktorer uppsatsen analyserade visade något samband med 
försäljningen av Viking motorer. Det innebär att regression med ARMA feltermer inte 
tillför något eftersom det saknas någon förklarande variabel. Den metod som 
användes är Box-Jenkins ARIMA metod som beskrevs i metod kapitlet. 

4.6.2! DickeySFuller(test(för(stationära(serier(
Det första steget i Box-Jenkins ARIMA modelleringsteknik är att identifiera en 
stationär serie. Dickey-Fuller testet blev signifikant på 5 % nivå med första 
differentieringen, se Bilaga 4. 
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4.6.3! Autokorrelation(i(residualer(från(linjär(regression((

Ljung-Box test indikerar att det finns autokorrelation upp till tidsförskjutning 24. 
Nollhypotesen förkastas på 5 % signifikansnivå. 
 

Tabell+30.+LjungTBox+testet+över+residualer+för+Viking+motorer.+

 

4.6.4! ARMA(modell(identifiering(
SAC visade att det finns en signifikant spik på en tidsförskjutning och att SPAC har 
tre signifikanta spikar, på ett, två och tre tidsförskjutningar. Den identifierade 
modellen blir MA(1) på grund av spiken i SAC i Figur 42. 
 

 
 
 

4.6.5! Skattning(av(parametrar(
Metoden för att skatta parametern är Maximum-Likelihood och MA(1) visade sig vara 
signifikant på 5 % signifikansnivå som presenteras i Tabell 31. 
 

Tabell+31.+Parameter+skattning+och+sammanfattade+statistik+för+den+slutgiltiga+modellen.+

 
Modellens ekvation kan skrivas som: 
 

!b = 0,8041(1 − o)!b + 7b 
Där 
(1 − o)!b = !b − !bW; , första differentieringen av responsvariabeln. 

Ljung-Box test 
Till lagg Chi-Square DF Pr > ChiSq Autokorrelation 

6 34.93 6 <.0001 -0.444 -0.149 0.077 0.143 -0.132 0.043 
12 40.33 12 <.0001 -0.058 0.054 0.006 -0.010 -0.106 0.142 
18 43.09 18 0.0008 -0.032 -0.035 -0.022 0.064 -0.104 0.031 
24 45.69 24 0.0048 0.081 -0.053 -0.015 0.053 -0.062 0.022 

Maximum Likelihood skattning 
Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx Pr > |t| Tidsförskjutning 

MA1,1 0.80411 0.05421 14.83 <.0001 1 

Figur+42.+SAC+(Vänster)+och+SPAC+(Höger)+för+modell+identifiering.!
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4.6.6! Residualanalys(

Ljung-Box testet förkastade inte nollhypotesen, ingen autokorrelation mellan 1 till 24 
tidsförskjutningar givet 5 % signifikansnivå i Tabell 32. 
 

Tabell+32.+LjungTBox+test+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

 
Histogrammet i Figur 43 visar att normalfördelning är uppfyllt. Det finns två 
residualer som verkar ligga långt ifrån de andra. Dock är de inte inflytelserika för att 
påverka hela modellen. De avvikande residualerna valdes inte att undersökas vidare. 

 
+

Figur+43.+Histogram+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

Spridningsdiagrammet i Figur 44 visar att residualerna har en konstant varians och att 
inget entydigt mönster finns. Samtliga antaganden är uppfyllda. 

 
+

Figur+44.+Spridningsdiagram+över+residualer+från+den+slutgiltiga+modellen.+

Ljung-Box test 
Till lagg Chi- 

Square 
DF Pr > ChiSq Autokorrelation 

6 8.08 5 0.1521 -0.019 -0.103 0.118 0.182 -0.048 -0.000 
12 11.67 11 0.3890 -0.040 0.027 -0.022 -0.078 -0.115 0.058 
18 17.18 17 0.4420 -0.054 -0.107 -0.090 -0.033 -0.116 0.020 
24 18.83 23 0.7112 0.085 -0.019 -0.004 0.032 -0.040 0.020 
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4.6.7! Utvärdering(av(modellens(prediktionsförmåga(

Modellens förmåga att prediktera utvärderades genom att låta modellen prediktera 
försäljningsvolymen för 2015, för att sedan jämföra med de riktiga värdena.  
 

 
+

Figur+45.+Anpassade+värden+med+tillhörande+konfidensintervall+plottades+mot+de+faktiska+värden.+

I genomsnitt täcker konfidensintervallen de faktiskt värdena med 95 % säkerhet. 
Modellen fångar inte upp de svängningar som observeras i Figur 45. Det beror på att 
modellen saknar någon extern faktor som kan förklara variationen i 
försäljningsvolymen av Viking motorer. Bilaga 12 redovisar de faktiska värdena i 
jämförelse med de anpassade värdena för Vikings försäljningsvolym. Överlag har 
modellen predikterat för låga värden. 
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4.7! Prognoser(för(input(variabler(
I det här delkapitlet presenteras prognoser för förklarande variabler från maj 2016 till 
december 2017. Prognostiserade värden för förklarande variabler behövs för att 
möjliggöra prognostisering för försäljningsvolym av motorerna. 

4.7.1! Kopparpris(
Kopparpris har visat ett starkt samband med försäljningsvolym av samtliga motorer 
med tidsförskjutningar av en, sex och sju månader. Kopparpris med samma 
tidsförskjutningar visade också ha ett starkt samband med försäljningsvolym av CA 
motorer. Kopparpriset modellerades med hjälp av en Box-Jenkins ARIMA modell för 
att få ut prognostiserade pris för koppar från maj 2016 till december 2017.  

 
 

Figur+46.+SAC(vänster)+och+SPAC(höger)+av+kopparpris+för+modell+identifiering.+

SAC har ett avtagande mönster och SPAC har en spik på lagg 1, vilket tyder på en 
AR(1) modell. Med Maximum- Likelihood skattningsmetod anpassades modellen i 
Tabell 33. 
 

Tabell+33.+AR(1)+parameterskattning+för+kopparpris.+

 

Prognostiserade värden redovisas i Bilaga 13. De prognostiserade värdena för 
kopparpris 2016 till 2017 ligger på samma nivå som världsbankens prognos. År 2016 
ligger prognosen av världsbanken för kopparpris på 5000 US$ per metric ton i 
genomsnitt och 5190 US$ per metric ton i år 2017. (World Bank, 2016). 

 
 
 

Maximum Likelihood skattning 

Parameter Skattning Medelfel t-värde Approx�Pr > |t| Lagg 

MU 11.71409 60.57273 0.19 0.8467 0 

AR1,1 0.33815 0.08242 4.10 <.0001 1 
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4.7.2! Kolpris(

Kolpris visade ett starkt samband med försäljningsvolym av samtliga motorer över 
USA med tidsförskjutningar av tre och fyra månader. Kolpris modellerades med en 
ARIMA modell för att kunna prognostisera priser för 2016 till 2017. 

+
Figur+47.+SAC(vänster)+och+SPAC(höger)+av+kolpris+för+modell+identifiering.+

RSAC och RSPAC undersöktes för att hitta en lämplig ARIMA modell för kolpris. 
SPAC har ett avtagande mönster och SAC har en spik på lagg 1. Modellen blev en 
MA(1) modell tillsammans med tre signifikanta avvikande observationer. 
Skattningsmetoden som användes är Maximum-Likelihood. 
 

Tabell+34.+MA(1)+parameterskattning+för+kolpris.+

 

Med en signifikansnivå på 5 % är alla parametrar signifikanta i Tabell 34. 
Extremvärden gjorde att modellen bryter mot normalfördelningsantagande och därför 
bör tas med i modellen. Månadsprognoserna för kolpris redovisas i Bilaga 14. 
Prognoserna ligger på samma nivå som World Banks årsprognos för kolpris i 2016. 
Det genomsnittliga kolpriset för 2016 ligger på 50 US$ per ton. Dock stämmer det 
inte med  prognostiserade värdet från världsbanken för 2017, vilket är 51 US$ per ton. 
(World Bank, 2016). 

 
 
 

Maximum Likelihood skattning 
Parameter Skattning Medelfel t-värde Approx�Pr > |t| Lagg Variabler 

MU -0.26773 0.73590 -0.36 0.7160 0 Kol 

MA1,1 -0.49842 0.08616 -5.78 <.0001 1 Kol 

NUM1 18.34746 5.43908 3.37 0.0007 0 Obs40 

NUM2 52.30073 4.87467 10.73 <.0001 0 Obs35 

NUM3 -40.05914 4.95194 -8.09 <.0001 0 Obs43 
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4.7.3! Silverpris(

Priset på silver visar samband med försäljningen i Kina. Variabeln modelleras enligt 
Box-Jenkins modelleringsteknik. Syftet är att göra prognoser för samma period som 
för modellen med försäljningsvolym i Kina.  
 

 
Figur+48.+SAC(vänster)+och+SPAC(höger)+av+silverpris+för+modell+identifiering.+

SAC har en signifikant spik på lagg ett och SPAC visar ett avtagande mönster, därför 
modelleras variabeln med MA(1). Modellen skattade MA(1) med Maximum-
Likelihood metoden och ger signifikant resultat på 5 % nivå. Dessa predikterade 
värden kommer sedan att användas i modellen för Kina.  
 
Prognostiserade värden är  högre än de prognoser världsbanken prognostiserat. 
Världsbankens prognoser för år 2016 ligger på 1390 US cents per Troy Ounce och 
1380 för 2017 (World Bank, 2016). Modellens genomsnittliga prognoser ligger på 
1575 respektive 1642 US cents per Troy Ounce. Bilaga 15 innehåller prognoser för 
samtliga månader. 
 

Tabell+35.+MA(1)+parameterskattning+för+silverpris.+

Maximum-Likelihood skattning 

Parameter Skattning Medelfel t-kvot Approx Pr > |t| Lag 

MU 5.37044 19.11432 0.28 0.7787 0 

MA1,1 -0.27764 0.08534 -3.25 0.0011 1 

 
+
+
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4.8! Prognos(för(samtliga(motorer(år(2016(till(2017(

4.8.1! Global(nivå(
Prognostiserade värde för kopparpris användes för att prognostisera försäljningsvolym 
från maj 2016 till december 2017, se Bilaga 16. 
 
I maj 2016 förväntas den genomsnittliga försäljningsvolymen ligga på 274 enheter 
med ett intervall som sträcker sig mellan 84 och 463 enheter. Det betyder att med 
95% säkerhet kommer medelförsäljningsvolym i maj 2016 ligga mellan det 
intervallet. Augusti 2016 förväntas få den lägsta volymen på 253 enheter i genomsnitt. 
Försäljningsvolym kommer ligga mellan 51 till 456 enheter i genomsnitt på denna 
månad med 95% säkerhet.  
 
 

 
+

Figur+49.+Tidsseriediagram+över+prognoser+av+försäljningsvolym+av+alla+motorer+
+med+tillhörande+konfidensintervall+från+2016+till+2017.+

 
 
September 2016 förväntas att få den högsta försäljningsvolymen på 308 enheter. 
Volymen för januari 2017 kommer ligga mellan  78 och 536 enheter i genomsnitt med 
95% säkerhet. År 2017 förväntas försäljningsvolym av motorerna ligga mellan 295 
och 307 enheter i genomsnitt. Figur 49 redovisar de prognostiserade värdena med 
tillhörande konfidensintervall. 
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4.8.2! USA((

Prognoser för kolpris användes för att prediktera försäljningsvolym i USA för 2016-
2017.  Månadsprognos för försäljningsvolym av motorer i USA för 2016 till 2017 
redovisas i Bilaga 17. Eftersom prognoser för kolpriset ligger på en jämn nivå följde 
prognostiserade försäljningsvolymen samma mönster.  
 

 
+

Figur+50.+Tidsseriediagram+över+prognoser+av+försäljningsvolym+i+USA++
med+tillhörande+konfidensintervall+från+2016+till+2017.+

 
I maj 2016 förväntas försäljningsvolymen med 31 enheter i genomsnitt. Volymen i 
den månaden kommer ligga mellan 0 till 92 enheter i genomsnitt. Juni 2016 förväntas 
försäljningsvolymen att vara lägst med 24 enheter i genomsnitt.  
Månaden som skattades att få den högsta volymen är augusti 2016 med 32 enheter i 
genomsnitt. 
 
År 2017 har modellen prognostiserat att försäljningsvolymen ligger på samma nivå, 
det vill säga 29 till 30 enheter i nästan alla månader. Konfidensintervallet ser ut att bli 
bredare ju längre fram i tiden kommer. Det betyder att prognoserna blir osäkrare. Allt 
ovan konstateras med  95% säkerhet. 
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4.8.3! Kina(

Modellens prognoser för 2016 och 2017 ligger på en volym mellan 42 till 81 stycken  
motorer i månaden. (Bilaga 18) De första månaderna har en något större varians, 
vilket beror på att prognosen tar hänsyn till faktiska värden på prisutvecklingen av 
silver. Silver modellerades med en MA(1) modell för att få fram prognoserna. 
Prognosen för maj 2016 ligger mellan 0 till 137 enheter i genomsnitt på 95 % 
säkerhet, vilket bandet på Figur 51 illustrerar. 
 
 

 
+

Figur+51.+Tidsseriediagram+över+prognoser+av+försäljningsvolym+i+Kina�
med+tillhörande+konfidensintervall+från+2016+till+2017.+ +
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4.9! Försäljningsvolym(över(CA(och(Viking(motorer(2016S2017(

4.9.1! CA(motorer(
CA motorers försäljningsvolym visade ett samband med kopparpris. Liksom modellen 
för den globala försäljningsvolymen har också denna modell tidsförskjutningar på 1, 6 
och 7 månader.  
 

 
+

Figur+52.+Tidsseriediagram+över+prognoser+av+försäljningsvolym+av+CA++
med+tillhörande+konfidensintervall+från+2016+till+2017.+

 
Prognostiserade volymen för CA motorer redovisas i Bilaga 19. I maj 2016 förväntas 
försäljningsvolym ligga på 196 enheter i genomsnitt. Med 95% säkerhet kommer den 
genomsnittliga volymen för denna månad ligga mellan 36 till 356 enheter. Sommaren 
2016 förväntas försäljningsvolym vara låg med augusti 2016 som har den lägsta 
volymen på 175 enheter i genomsnitt. September 2016 förväntas volymen att öka igen 
och ligga i genomsnitt mellan 26 till 398 enheter.  
 
Januari 2017 får den högsta volymen med 210 enheter i genomsnitt. År 2017 varierar 
försäljningsvolymen mellan 201 till 210 enheter i genomsnitt. Allt ovan konstateras 
med 95% säkerhet. Det kan också observeras i Figur 52.  
 (
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4.9.2! Viking(motorer(

Modellen för viking motorer visade inget samband med omvärldsfaktorerna som 
analyserades. Därför ligger prognoserna på en konstant nivå på 25 enheter per månad. 
Figur 53 illustrerar ett konfidensintervall med 95% säkerhet. Ju längre fram i tiden 
prognosen ligger desto bredare blir intervallet på grund av större osäkerhet. För maj 
2016 förväntas volymen ligga mellan 0 till 62 enheter i genomsnitt med 95 % 
säkerhet. Prognostiserade värdena redovisas i Bilaga 20. 
 
 

 
+

Figur+53.+Tidsseriediagram+över+prognoser+av+försäljningsvolym+av+Viking++
med+tillhörande+konfidensintervall+från+2016+till+2017.+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (
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5! Diskussion((
Detta kapitel inleds med en diskussion om de statistiska metoderna som rapporten har 
använt. Följt av en resultatdiskussion och felkällor som kan ha uppstått. Kapitlet 
avslutas med rekommendationer för framtida studier som behandlar samma ämne.  

5.1! Metoddiskussion(
De statistiska metoderna som rapporten använde diskuteras i följande avsnitt.  

5.1.1! Korskorrelation(och(prewhitening(
Vid användning av korskorrelationsfunktionen bör tolkning av negativa samt positiva 
tidsförskjutningar förekomma. Givet att slutsatser vill dras mellan två variabler, X och 
Y, bör korskorrelationsfunktion tolkas med försiktighet ifall det förekommer spikar 
och mönster på positiva och negativa tidsförskjutningar samtidigt. Normalfallet dras 
slutsatser om hur förklaringsvariabeln påverkar responsvariabeln. Finns det 
signifikanta spikar och mönster på negativa tidsförskjutningar uppstår det ”feedback”.  
Det innebär att responsvariabeln också förklarar förklaringsvariabeln. (Bowerman, 
O’Conell & Koehler, 2005). 
 
I rapporten togs det endast hänsyn till de positiva tidsförskjutningar mellan 
responsvariabeln och förklaringsvariabeln eftersom det är mycket osannolikt att 
försäljningen påverkar omvärldsfaktorer. 

5.1.2! Identifiering(av(ARMA(på(feltermer(
Teoretiskt bör ARMA-modellen identifieras enligt Box-Jenkins metod, där RSAC och 
RSPAC utvärderas. Enligt Box-Jenkins filosofi bör en MA(1) anpassas när RSAC 
visar en signifikant spik på lagg ett och ett exponentiellt avtagande mönster visas i 
RSPAC. För en AR(1) modell visar RSAC och RSPAC det omvända mönstret, det 
vill säga att RSAC har ett exponentiellt avtagande mönster och RSPAC har en spik 
lagg ett. (Bowerman, O’Conell & Koehler, 2005). I praktiken finns det inte alltid 
teoretiskt tydliga mönster vilket gör att det är svårt att hitta en bra ARIMA modell. På 
grund av det behövs en iterativ metod för att hitta en passande modell. 

5.2! Resultatdiskussion(
Nedan diskuteras resultatet av de tester som genomfördes i tidigare avsnitt. Det är för 
att analysera djupare och hitta en förklaring till varför de externa indikatorer påverkar 
försäljningsvolym av motorerna. 

5.2.1! Modellen(för(CA(motorer(och(den(globala(modellen(

Kopparpris visade ett starkt samband till försäljningsvolymen för samtliga motorer 
och försäljningen specifikt för CA motorer. I båda modeller har kopparpris samma 
tidsförskjutning på 1, 6 och 7 månader. Det beror på att kopparpris är en bra indikator 
till det generella ekonomiska läget eftersom koppar ingår i många branscher såsom 
elektronik och infrastruktur med flera. Bosch Rexroths motorer riktar sig till de här 
marknader och det förklarar varför kopparpris är signifikant. 
 
Tidsförskjutning med sex och sju månader passar bra med hänsyn till hur Bosch 
Rexroths affärer ser ut. Förändras kopparpriset till en gynnsam trend kan det påverka 
slutkunden, som i sin tur väljer att utvidga sin affärsverksamhet. Kunden löser 
finansiering med bästa lösning, för att sedan lägga beställning hos en maskinbyggare. 
Maskinbyggare kontaktar sedan Bosch Rexroths försäljningsorgan för att sedan lägga 
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denna order hos fabriken i Mellansel. Denna affärstruktur tar ett halvår och ibland 
längre tid enligt Bosch Rexroth. Modellen tar hänsyn till en månads tidsförskjutning 
men saknar logiskt sammanhang. Ett resonemang är att den tidsperioden korrelerar 
med de övriga tidsförskjutningarna. Att CA motorer får samma variabel och 
tidsförskjutning beror på att det är CA motorer som är den mest köpta av de fem 
motorerna. Den största andelen av försäljningen är CA motorer. 

5.2.2! Modell(för(USA(och(Kina(
Kolpriset visade samband med försäljningen i USA med tre och fyra månaders 
tidsförskjutning. Silver visade samband med försäljningen i Kina på tre och fyra 
tidsförskjutningar. Dessa ämnen utvinns inom gruvindustrin där Bosch Rexroth har 
marknadsandelar och kan vara förklaringen till att det visas ett samband. Ser 
investerare och företag att utvecklingen för dessa faktorer vänder i en gynnsam 
riktning kan det vara läge att bredda deras affärsverksamhet genom att beställa fler 
enheter.  

5.2.3! Modellen(för(Viking(
Försäljningen av Viking motorer visade inget samband med de externa faktorerna. 
Det förklara varför prognoserna för 2016 till 2017 ligger på samma nivå. Det 
rekommenderas att använda de prognoserna med stor försiktighet. 

5.2.4! Prognoser(
Fyra av modellerna, generell, USA, Kina och CA tar hänsyn till åtminstone en 
omvärldsfaktor. Det betyder att dessa faktorer har en påverkan på modellernas 
förmåga att prognostisera framtida värden. Det innebär att kvalitén på prognoser för 
omvärldsfaktorerna är avgörande för hur bra de fyra modellerna prognostiserar 
framtiden.  
 
Det finns olika metoder för få fram prognoser för omvärldsfaktorer, exempelvis 
tillfråga människor som besitter expertis inom just det området, fråga eller beställa 
rapporter från analysföretag. Ett exempel är organisationen världsbanken som 
levererar kvartal- och årsprognoser för ett brett antal faktorer. Studien skapade egna 
prognosmodeller för omvärldsfaktorerna med Box-Jenkins ARIMA metod. 
Motiveringen till att skapa egna modeller är att få prognoser på månadsdata, ett 
format som har varit svårt för författarna att få tillgång till. 
 
Dessa modeller prognostiserar en relativt linjär utveckling av faktorerna, vilket har 
svårt för att fånga upp stora svängningar som uppstår i verkligheten. Prognoserna för 
modellerna, generell, USA, Kina och CA bör tolkas försiktigt när de bara baseras på 
modellerade värden för omvärldsfaktorerna. 

5.3! Felkällor(
En felkälla som kan ha påverkat datamaterialet är returnerade ordrar. Ordinarie order 
ligger kvar i databasen även fast den har blivit returnerad. En returnerad order läggs in 
i databasen men med ett negativt värde på antalet motorer ordinarie order gällde. 
Problemet uppstår när ordinarie order ska tas bort eftersom den inte ska medräknas i 
det totala antalet ordrar. Ordinarie order och returnerad order har ingen gemensam 
variabel som gör att de kan kopplas ihop. Därför subtraheras antalet för den 
returnerade ordern på den tidsperioden då den lades in i databasen trots att den 
ordinarie ordern ligger på en annan tidsperiod.  
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Författarna upplevde inte detta som något signifikant problem eftersom returnerade 
ordrar var få. Eftersom alla statistiska metoder och transformationer har genomförts 
med programmering finns en risk för eventuella fel som inte har upptäckts, i form av 
feltryck eller felstavningar. 
 
Risk för överanpassning finns eftersom studien valde en slutgiltig modell utifrån den 
modellen som anpassar de faktiska värdena bäst. Den tog inte hänsyn till olika 
modeller för att sedan jämföra dess prediktionsförmåga. Risken att modellerna endast 
anpassar de tidigare värdena för försäljningsvolym och inte ger de bästa prognoser bör 
beaktas. 

5.4! Rekommendationer(
Det beskrevs i tidigare avsnitt att prognostisering av försäljningsvolymen bör ta 
hänsyn till både interna och externa faktorer. Studien avgränsade sig endast till 
råvarupriser, växelkurser och inflation. Det rekommenderas för framtida analyser att 
ta hänsyn till kvantitativa interna faktorer om det finns. Det är mycket sannolikt att en 
stor del av variation förklaras av ett antal interna faktorer som denna studie inte 
analyserade.  
 
Viking motorer används inte till någon specifik marknad men de flesta av Viking 
motorerna riktar sig inom båt- och fiskeindustri. Studien använde ingen variabel som 
relaterar till båt- och fiskeindustrin och därför det rekommenderas för framtida studier 
att ta hänsyn till dem. Det kan definitivt förbättra kvalitén av prognoserna.   
 
Att prognostisera långt fram i tiden innebär en hög osäkerhet. För att få bättre 
prognoser borde datamaterialet uppdateras efter varje månad för att producera nya 
prognoser. Det rekommenderas att uppdatera modellerna i slutet av 2016 för att 
producera nya prognoser för 2017.  
 
Bättre anpassning och prognostisering kan uppnås med mer avancerade metoder, 
exempelvis transfer function modeller. 
 
Ett annat sätt för att få bättre prognoser är att utgå från olika multipel linjär 
regressionsmodeller med ARMA feltermer. I steget identifiering av ARMA modell 
för feltermer kan olika modeller byggas för att senare utvärdera deras 
prediktionsförmåga. Det går att utgå från tre modeller och producera prognoser från 
dem. Den som ger bästa prognoser, det vill säga modellen som har lägst standardfel 
kan väljas som den slutgiltiga prognosmodellen. 
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6! Slutsatser(
Sammanfattning av resultaten av studien redovisas nedan genom att besvara 
frågeställningarna. . Tre omvärldsindikatorer som visades vara signifikanta. 
Prognoserna togs fram med hjälp av prognoser av de externa indikatorer. 
Konfidensintervall för varje prognos för alla modeller blir bredare ju längre fram i 
tiden kommer. Det beror på att osäkerheten blir för stor. 

Hur+ser+försäljningsvolymen+ut+för+samtliga+produktfamiljer+från+april+2005K+
december+2015?+
I början av år 2005 fram till 2008 har försäljningen en uppåtgående trend. Efter 2011 
visar volymen en nedåtgående trend och den har varit på en konstant nivå det senaste 
året. Det finns inte någon säsongsvariation som observerades. Månadsförsäljning av 
motorer ligger på 60 enheter i genomsnitt. 

Vilka+externa+faktorer+påverkar+försäljningsvolymen+av+samtliga+motorer+som+
köpts+av+kunder+över+hela+världen,+över+USA+och+Kina?+
Försäljningsvolym av samtliga motorer över hela världen visar ett signifikant 
samband med kopparpris. Kopparpris påverkar försäljningsvolymen med tre 
tidsförskjutningar: 1 månad, samt 6 och 7 månader. Både den första och den sjunde 
månaden har kopparpriset ett negativt samband med försäljningsvolymen. Den sjätte 
månaden påverkar kopparpriset försäljningsvolymen positivt. Kopparpriset som har 
fortsatt sjunka över de fem senaste åren kan förklara den nedåtgående trenden för 
försäljningsvolymen. 
 
Försäljningsvolym av samtliga motorer över USA visar ett signifikant samband med 
kolpriset. Kolpriset har tre och fyra månader tidsförskjutning innan det påverkar 
försäljningsvolymen i USA. Den tredje månaden påverkar kolpriset 
försäljningsvolymen positivt och de har ett negativt samband på fjärde månaden. 
 
I Kina visar försäljningsvolymen av motorerna ett signifikant samband med priset på 
silver. Det tar fyra till sex månaders tidsförskjutning innan en förändring i silverpriset 
påverkar försäljningsvolymen. Den fjärde månaden påverkar försäljningsvolymen 
positivt medan den sjätte månaden har negativ inverkan. 

Vilka+externa+faktorer+påverkar+försäljningsvolymen+av+CA+och+Viking+motorer+som+
köpts+av+kunder+från+hela+världen?++
CA motorer är en av de fem produktfamiljer som beställs mest. CA motorer visar 
också ett starkt samband med kopparpris med samma tidsförskjutning som i 
försäljningsvolymen av samtliga motorer. Första och sjunde månaden påverkar 
försäljningsvolymen positivt och den sjätte månaden har negativ inverkan. 
 
Försäljningsvolym över Viking motorer visade inte något samband med någon av de 
externa omvärldsindikatorer som denna studie observerat.  
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Hur+kommer+försäljningsvolym+se+ut+för+samtliga+produktfamiljer+över+hela+
världen,+USA+och+Kina+från+2016+till+2017?+
Den globala modellen predikterade att under 2016-2017 kommer försäljningsvolymen 
av alla motorer ligga på en konstant nivå. Försäljningsvolymen kommer vara lägst i 
augusti 2016 med  253 enheter i genomsnitt. Januari 2017 kommer vara den månad 
som får högst order med 307 enheter i genomsnitt. Från och med juli 2017 fram till 
december 2017 ligger den genomsnittliga försäljningsvolymen på 300 till 303 enheter. 
 
I USA predikterades att försäljningsvolymen i maj 2016 kommer vara 31 enheter i 
genomsnitt. I augusti 2016 förväntas försäljningsvolymen ligga på ungefär 32 enheter 
i genomsnitt och skattas som den högsta ordern i hela 2016. År 2017 förväntas ordern 
ligga på en konstant nivå mellan 29 till 30 enheter i genomsnitt. 
 
Prognosmodellen för försäljningsvolymen i Kina prognostiserar en 
medelförsäljningsvolym på 42 enheter i maj 2016. November 2017 kommer vara den 
månad som får högst volym med 67 enheter i genomsnitt. Maj 2017 till december 
2017 pendlar prognoserna mellan två värden, 50 och 64 enheter i genomsnitt.   

Hur+kommer+försäljningsvolym+se+ut+för+CA+och+Viking+motorer+över+hela+världen+
från+2016K2017?++
Försäljningsvolymen för CA motorer predikterades öka på en konstant nivå i de två 
nästkommande åren. Maj 2016 förväntas försäljningsvolymen uppnå 196 enheter i 
genomsnitt. Augusti 2016 kommer få den lägsta genomsnittliga försäljningsvolymen i 
hela 2016 med bara 175 enheter. I början av 2017 förväntas försäljningsvolym av CA 
motorer vara lite högre än 2016 i genomsnitt.  
 
Prognoser för Viking motorer ligger på konstant nivå med 25 enheter i genomsnitt 
under 2016 till 2017. Det beror på att det inte fanns någon extern indikator som 
hittades vara signifikant för Vikings utveckling i denna studie. Prognoserna bör därför 
undersökas närmare. 
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Bilagor(
 
Bilaga+1.+Tabell+över+DickeyTFuller+Test+för+försäljningsvolym+av+samtliga+motorer+över+Kina.+Tidsserien+är+
differentierades+en+gång.++

Dickey-Fuller Test 
Försäljningsvolym över Kina 

Typ Tidsförskjutning Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > 
F 

Konstant medelvärde 0 -119.063 0.0001 -10.53 <.0001   
Trend 0 -119.079 0.0001 -10.48 <.0001 54.95 0.0010 

 
Bilaga+2.+Tabell+över+DickeyTFuller+Test+för+försäljningsvolym+av+samtliga+motorer+över+USA.+Tidsserien+är+
differentierades+en+gång.++

Dickey-Fuller Test 
Försäljningsvolym över USA 

Typ Tidsförskjutning Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F 
Konstant medelvärde 0 -181.777 0.0001 -17.77 <.0001   
Trend 0 -181.776 0.0001 -17.70 <.0001 156.70 0.0010 

 
Bilaga+3+Tabell+över+DickeyTFuller+Test+för+försäljningsvolym+av+CA+motorer+global+nivå.+Tidsserien+är+
differentierades+en+gång.++

Dickey-Fuller Test 
Försäljningsvolym över CA motorer 

Typ Tidsförskjutning Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F 
Konstant 
medelvärde 0 -194.995 0.0001 -20.42 <.0001   

Trend 0 -195.008 0.0001 -20.35 <.0001 207.00 0.0010 

 
Bilaga+4.+Tabell+över+DickeyTFuller+Test+för+försäljningsvolym+av+Viking+motorer+global+nivå.+Tidsserien+är+
differentierades+en+gång.++

Dickey-Fuller Test 
Försäljningsvolym över Viking motorer 

Typ Tidsförskjutning Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F 
Konstant 
medelvärde 0 -

183.875 0.0001 -18.03 <.0001   

Trend 0 -
183.870 0.0001 -17.96 <.0001 161.23 0.0010 
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Bilaga+5.+Tabell+över+DickeyTFuller+Test+för+kopparpris.+Tidsserien+är+differentierades+en+gång.+Det+visar+också+
resultat+för+varje+tidsförskjutning+som+observerades+i+korskorrelationsfunktionen.++

Dickey-Fuller Test 
Koppar 

Typ Tidsförskjutning Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F 

Konstant medelvärde 1 -86.1167 0.0011 -6.47 <.0001   

 6 -381.684 0.0001 -4.54 0.0003   

 7 125.1046 0.9999 -5.34 <.0001   

 8 164.8531 0.9999 -4.52 0.0004   

Trend 1 -89.7818 0.0004 -6.56 <.0001 21.53 0.0010 

 6 -2333.77 0.0001 -4.72 0.0011 11.17 0.0010 

 7 101.4633 0.9999 -5.60 <.0001 15.70 0.0010 

 8 110.8692 0.9999 -4.79 0.0008 11.49 0.0010 

 
Bilaga+6.+Tabell+över+DickeyTFuller+Test+för+kolpris.+Tidsserien+är+differentierades+en+gång.+Det+visar+också+
resultat+för+varje+tidsförskjutning+som+observerades+i+korskorrelationsfunktionen.++

Dickey-Fuller Test 
Kol 

Typ Tidsförskjutning Rho Pr <Rho Tau Pr <Tau F Pr > F 

Konstant 
 medelvärde 

3 -102.309 0.0001 -5.18 <.0001   

 4 -63.7527 0.0011 -4.13 0.0013   

Trend 3 -109.414 0.0001 -5.27 0.0002 13.87 0.0010 

 4 -69.3815 0.0004 -4.23 0.0054 8.98 0.0010 

 
 +
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Bilaga+7.+Tabell+över+DickeyTFuller+Test+för+silverpris.+Tidsserien+är+differentierades+en+gång.+Det+visar+också+
resultat+för+varje+tidsförskjutning+som+observerades+i+korskorrelationsfunktionen.++

Dickey-Fuller Test 
Silver 

Typ Lags Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F 

Konstant 
medelvärde 

4 -58.3677 0.0011 -4.02 0.0019   

 6 -41.7737 0.0011 -3.23 0.0210   

Trend 4 -68.5573 0.0004 -4.21 0.0059 8.85 0.0010 

 6 -52.2595 0.0004 -3.42 0.0534 5.85 0.0756 

 
Bilaga+8.+Tabell+över+de+anpassade+värden+för+år+2015+av+den+globala+försäljningsvolymen+av+samtliga+motorer.+

År 2015 Aktuell Anpassade värde 95 % Konfidensintervall 

jan-15 293 331 133.4067 528.6317 

feb-15 340 301 99.1832 503.0255 

mar-15 412 280 73.6728 485.9524 

apr-15 300 288 77.8462 498.3939 

maj-15 288 294 68.3246 519.6491 

jun-15 271 295 69.3658 521.5256 

jul-15 220 237 8.4722 466.5185 

aug-15 268 246 14.1298 477.9879 

sep-15 279 249 12.2767 484.7336 

okt-15 272 252 15.7601 488.8543 

nov-15 266 261 18.0266 503.0278 

dec-15 274 331 133.4067 528.6317 
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Bilaga+9.+Tabell+över+de+anpassade+värden+år+2015+för+försäljningsvolym+av+samtliga+motorer+över+USA.+

  År 2015 Aktuell Anpassade värde 95 % Konfidensintervall 

jan-15 10 59.3819 0 122.9631 

feb-15 79 64.0953 0 132.7951 

mar-15 23 58.6214 0 132.0841 

apr-15 32 58.0054 0 135.9404 

maj-15 38 59.1238 0 141.2880 

jun-15 29 61.7855 0 147.9717 

jul-15 28 57.7612 0 153.8029 

aug-15 36 68.1462 0 169.6071 

sep-15 18 58.1749 0 164.7798 

okt-15 25 61.6658 0 173.1777 

nov-15 25 60.4862 0 176.6982 

dec-15 17 59.3819 0 175.4268 

 
Bilaga+10.++Tabell+över+de+anpassade+värden+år+2015+för+försäljningsvolym+av+samtliga+motorer+över+Kina.+

År 2015 Aktuellt Anpassat värde 95 % Konfidensintervall 

jan-15 47 33 0 134 

feb-15 84 20 0 128 

mar-15 84 34 0 142 

apr-15 22 30 0 139 

maj-15 46 48 0 165 

jun-15 36 24 0 142 

jul-15 42 39 0 157 

aug-15 28 28 0 147 

sep-15 49 46 0 168 

okt-15 24 20 0 143 

nov-15 53 34 0 158 
dec-15+ 77 24 0 149 
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Bilaga+11.+Tabell+över+de+anpassade+värden+år+2015+för+försäljningsvolym+av+CA+motorer+över+hela+världen.+

År 2015 Aktuell Anpassade värde 95 % Konfidensintervall 

jan-15 195 239 71.3686 406.3706 

feb-15 265 208 36.5146 379.7694 

mar-15 277 195 18.9840 370.2978 

apr-15 182 209 29.5817 388.7738 

maj-15 190 199 6.0260 392.9452 

jun-15 186 207 12.7266 400.3094 

jul-15 162 162 0 358.0180 

aug-15 191 165 0 364.0704 

sep-15 211 159 0 362.2292 

okt-15 198 169 0 372.2422 

nov-15 182 174 0 383.1325 

dec-15 165 129 0 340.4037 

 
Bilaga+12.++Tabell+över+de+anpassade+värden+år+2015+för+försäljningsvolym+av+Viking+motorer+över+hela+världen.+

År 2015 Aktuell Anpassade värde 95 % Konfidensintervall 

jan-15 41 33 0 73 
feb-15 23 33 0 73 

mar-15 30 33 0 74 

apr-15 37 33 0 75 

maj-15 32 33 0 75 

jun-15 15 33 0 76 

jul-15 14 33 0 76 

aug-15 23 33 0 77 

sep-15 17 33 0 78 
okt-15 14 33 0 78 

nov-15 13 33 0 79 

dec-15 36 33 0 79 
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Bilaga+13.+Tabell+över+prognos+för+kopparpris+för+år+2016T2017.+

Tid Prognos Medelfel 95% Kondifensintervall 

maj-16 5023.3756 462.6015 4116.6933 5930.0580 

jun-16 5039.0331 772.7877 3524.3970 6553.6692 

jul-16 5052.0807 1024.0558 3044.9681 7059.1933 

aug-16 5064.2457 1234.7219 2644.2353 7484.2561 

sep-16 5076.1123 1417.3100 2298.2358 7853.9888 

okt-16 5087.8779 1579.8252 1991.4774 8184.2785 

nov-16 5099.6095 1727.3951 1713.9772 8485.2417 

dec-16 5111.3295 1863.4020 1459.1287 8763.5302 

jan-17 5123.0455 1990.1634 1222.3969 9023.6942 

feb-17 5134.7603 2109.3296 1000.5502 9268.9704 

mar-17 5146.4746 2222.1172 791.2049 9501.7444 

apr-17 5158.1888 2329.4512 592.5484 9723.8293 

maj-17 5169.9029 2432.0531 403.1665 9936.6394 

jun-17 5181.6170 2530.4984 221.9314 10141.3027 

jul-17 5193.3311 2625.2546 47.9266 10338.7357 

aug-17 5205.0452 2716.7079 0 10529.6949 

sep-17 5216.7593 2805.1813 0 10714.8136 

okt-17 5228.4734 2890.9483 0 10894.6279 

nov-17 5240.1875 2974.2431 0 11069.5969 

dec-17 5251.9016 3055.2679 0 11240.1167 
 
 
 +
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Bilaga+14.+Tabell+över+prognos+för+kolpris+för+år+2016T2017+

Tid Prognos Medelfel 95 % Konfidensintervall 

apr-16 49.9578 5.6167 38.9493 60.9663 

maj-16 49.6900 10.1182 29.8586 69.5214 

jun-16 49.4223 13.1610 23.6273 75.2173 

jul-16 49.1546 15.6219 18.5363 79.7729 

aug-16 48.8868 17.7447 14.1079 83.6658 

sep-16 48.6191 19.6394 10.1266 87.1116 

okt-16 48.3514 21.3667 6.4733 90.2294 

nov-16 48.0837 22.9645 3.0740 93.0933 

dec-16 47.8159 24.4582 0 95.7530 

jan-17 47.5482 25.8657 0 98.2440 

feb-17 47.2805 27.2005 0 100.5924 

mar-17 47.0127 28.4727 0 102.8183 

apr-17 46.7450 29.6905 0 104.9374 

maj-17 46.4773 30.8603 0 106.9624 

jun-17 46.2096 31.9874 0 108.9037 

jul-17 45.9418 33.0760 0 110.7697 

aug-17 45.6741 34.1300 0 112.5676 

sep-17 45.4064 35.1524 0 114.3037 

okt-17 45.1386 36.1458 0 115.9831 

nov-17 44.8709 37.1127 0 117.6104 

dec-17 44.6032 38.0550 0 119.1896 
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Bilaga+15.+Tabell+över+prognos+för+silverpris+för+år+2016T2017+

Tid Prognos Medelfel 95 % Konfidensintervall 

16-apr 1551.5400 167.8923 1222.4771 1880.6028 

16-maj 1557.8186 272.2298 1024.2581 2091.3791 

16-jun 1564.0972 346.4538 885.0602 2243.1342 

16-jul 1570.3758 407.3714 771.9425 2368.8091 

16-aug 1576.6545 460.2963 674.4903 2478.8186 

16-sep 1582.9331 507.7341 587.7925 2578.0736 

16-okt 1589.2117 551.1036 509.0686 2669.3548 

16-nov 1595.4903 591.3006 436.5625 2754.4181 

16-dec 1601.7689 628.9337 369.0816 2834.4563 

17-jan 1608.0476 664.4387 305.7716 2910.3235 

17-feb 1614.3262 698.1404 245.9962 2982.6562 

17-mar 1620.6048 730.2884 189.2657 3051.9438 

17-apr 1626.8834 761.0798 135.1945 3118.5724 

17-maj 1633.1620 790.6729 83.4716 3182.8525 

17-jun 1639.4407 819.1977 33.8427 3245.0386 

17-jul 1645.7193 846.7621 0 3305.3425 

17-aug 1651.9979 873.4571 0 3363.9423 

17-sep 1658.2765 899.3601 0 3420.9898 

17-okt 1664.5551 924.5376 0 3476.6155 

17-nov 1670.8337 949.0474 0 3530.9325 

17-dec 1677.1124 972.9400 0 3584.0397 

 

 

 

 

 

 +
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Bilaga+16.+Tabell+över+prognos+för+den+globala+försäljningsvolymen+för+samtliga+motorer+år+2016T2017+

Tid Prognos Medelfel 95 % Konfidensintervall 

maj-16 273.8043 96.7016 84.2727 463.3359 

jun-16 280.6514 99.0003 86.6143 474.6885 

jul-16 281.8472 101.2469 83.4069 480.2875 

aug-16 253.3831 103.4447 50.6352 456.1310 

sep-16 308.8668 111.1325 91.0511 526.6825 

okt-16 299.7815 111.2168 81.8006 517.7624 

nov-16 291.2276 112.8165 70.1113 512.3439 

dec-16 285.0623 114.3939 60.8543 509.2703 

jan-17 307.0171 116.6489 78.3894 535.6448 

feb-17 295.7667 116.9113 66.6248 524.9085 

mar-17 297.1638 119.8423 62.2772 532.0505 

apr-17 295.6367 121.3669 57.7620 533.5114 

maj-17 303.8002 122.9969 62.7308 544.8696 

jun-17 295.5441 124.0009 52.5067 538.5814 

jul-17 300.0716 126.3183 52.4924 547.6509 

aug-17 300.1204 127.4493 50.3243 549.9165 

sep-17 303.0165 128.9034 50.3705 555.6625 

okt-17 299.6324 130.1848 44.4748 554.7900 

nov-17 303.8729 131.8983 45.3570 562.3888 

dec-17 303.2759 133.0136 42.5740 563.9779 
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Bilaga+17.+Tabell+över+prognos+för+försäljningsvolym+av+samtliga+motorer+över+USA+för+år++2016T2017+

Tid Prognos Medelfel 95 % Konfidensintervall 

maj-16 31.3725 30.9529 0 92.0391 

jun-16 24.7093 33.1649 0 89.7113 

jul-16 28.7376 35.2384 0 97.8035 

aug-16 32.2230 37.1964 0 105.1266 

sep-16 28.5066 39.0564 0 105.0557 

okt-16 31.0167 40.8317 0 111.0454 

nov-16 30.3177 45.3728 0 119.2468 

dec-16 30.2363 47.7690 0 123.8619 

jan-17 31.0024 50.0507 0 129.1000 

feb-17 31.1282 52.2328 0 133.5026 

mar-17 30.1826 54.3273 0 136.6621 

apr-17 30.8213 56.3440 0 141.2535 

maj-17 30.6434 58.8365 0 145.9609 

jun-17 30.6227 60.8979 0 149.9805 

jul-17 30.8177 62.8918 0 154.0834 

aug-17 30.8497 64.8244 0 157.9032 

sep-17 30.6090 66.7011 0 161.3407 

okt-17 30.7716 68.5263 0 165.0807 

nov-17 30.7263 70.4199 0 168.7468 

dec-17 30.7210 72.1941 0 172.2190 
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Bilaga+18.+Tabell+över+prognos+för+försäljningsvolym+av+samtliga+motorer+över+Kina+för+år+2016T2017+

Tid Prognos Medelfel 95% Konfidensintervall 

16-maj 41.8039 48.8161 0 137.4817 

16-jun 57.0841 52.5567 0 160.0933 

16-jul 81.1021 52.5677 0 184.1329 

16-aug 49.0056 54.8188 0 156.4486 

16-sep 57.8921 58.8611 0 173.2578 

16-okt 53.6040 61.3184 0 173.7859 

16-nov 68.0574 61.8872 0 189.3542 

16-dec 48.7521 64.4863 0 175.1430 

17-jan 63.5112 65.9606 0 192.7916 

17-feb 52.3751 68.1195 0 185.8869 

17-mar 65.3703 69.0214 0 200.6498 

17-apr 50.2520 71.2516 0 189.9025 

17-maj 65.0516 72.2644 0 206.6872 

17-jun 51.7248 74.2849 0 197.3204 

17-jul 65.1944 75.2134 0 212.6100 

17-aug 51.1845 77.2142 0 202.5216 

17-sep 65.5158 78.1045 0 218.5978 

17-okt 51.6985 80.0017 0 208.4990 

17-nov 65.5276 80.8746 0 224.0388 

17-dec 51.7112 82.7227 0 213.8446 
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Bilaga+19.+Tabell+över+prognos+för+försäljningsvolym+av+CA+motorer+över+hela+världen+för+år+2016T2017+

Tid Prognos Medelfel 95 % Konfidensintervall 

maj-16 195.5114 81.6360 35.5078 355.5151 

jun-16 191.8379 83.7378 27.7149 355.9610 

jul-16 186.9581 85.7881 18.8166 355.0997 

aug-16 178.4362 87.7905 6.3700 350.5025 

sep-16 214.7230 94.5246 29.4581 399.9878 

okt-16 203.6739 94.6046 18.2522 389.0956 

nov-16 204.7678 96.0133 16.5851 392.9504 

dec-16 200.8579 97.4016 9.9542 391.7616 

jan-17 211.7343 99.3698 16.9731 406.4956 

feb-17 203.1358 99.5877 7.9475 398.3240 

mar-17 205.5452 102.2513 5.1364 405.9540 

apr-17 203.9440 103.5996 0.8926 406.9954 

maj-17 207.2295 105.0376 1.3596 413.0994 

jun-17 201.9482 105.9184 0 409.5443 

jul-17 205.1817 108.0154 0 416.8881 

aug-17 204.0784 108.9878 0 417.6905 

sep-17 205.2516 110.2688 0 421.3745 

okt-17 203.1326 111.3958 0 421.4645 

nov-17 205.4818 112.9232 0 426.8072 

dec-17 204.2193 113.8815 0 427.4229 
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Bilaga+20.+Tabell+över+prognos+för+försäljningsvolym+av+Viking+motorer+över+hela+världen+för+år+2016T2017+

Tid Prognos Medelfel 95% Konfidensintervall 
  

16-maj 25,052925 19,049199 0 62,38867 

16-jun 25,052925 19,404141 0 63,084342 

16-jul 25,052925 19,752705 0 63,767516 

16-aug 25,052925 20,095224 0 64,438841 

16-sep 25,052925 20,432002 0 65,098914 

16-okt 25,052925 20,763319 0 65,748282 

16-nov 25,052925 21,089431 0 66,38745 

16-dec 25,052925 21,410576 0 67,016883 

17-jan 25,052925 21,726975 0 67,637014 

17-feb 25,052925 22,038832 0 68,248243 

17-mar 25,052925 22,346338 0 68,850942 

17-apr 25,052925 22,649669 0 69,44546 

17-maj 25,052925 22,948991 0 70,03212 

17-jun 25,052925 23,244459 0 70,611227 

17-jul 25,052925 23,536218 0 71,183064 

17-aug 25,052925 23,824404 0 71,747898 

17-sep 25,052925 24,109146 0 72,305982 

17-okt 25,052925 24,390563 0 72,857551 

17-nov 25,052925 24,668771 0 73,402828 

17-dec 25,052925 24,943876 0 73,942023 

 


