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Sammanfattning 
 
Analyser och prognoser av företag och deras aktier utgår ofta från försäljningen för att så 
småningom nå fram till ett prognostiserat eller uppskattat värde. För att kunna göra goda 
prognoser måste man veta vilka makroekonomiska faktorer som påverkar försäljningen. 
Denna uppsats syftar till att med hjälp av en ekonometrisk modell undersöka vilka faktorer 
som påverkar försäljningen av nya bilar i USA. De data som används täcker perioden 1976-
2004 och är på månadsbasis. Vidare görs en undersökning av huruvida säsongseffekter 
existerar i nybilsförsäljningen eller inte. Slutligen görs en mindre undersökning av spreaden i 
försäljningen, dvs differensen mellan analytikers prognoser och det faktiska utfallet, bland 
världens tolv största biltillverkare sett till marknadsvärde.  
 
Resultaten av undersökningen visar att variablerna real privat konsumtion av varaktiga varor, 
den 10-åriga obligationsräntan, arbetslösheten och S&P500-index är signifikanta i att förklara 
nybilsförsäljningen. Samtliga koefficienter uppvisar ”korrekt” tecken enligt ekonomisk teori. 
Efter att ha tagit hänsyn till autokorrelation av första och tolfte ordningen nås en justerad 
förklaringsgrad på 78,1%.  
 
Resultaten av undersökningen om säsongseffekter i nybilsförsäljningen visar att sådana 
existerar för tio av årets tolv månader. Den mest negativa effekten infaller när vi går från 
december till januari vilket till är kopplat till lägre konsumtion av varaktiga varor i januari. 
Den mest positiva effekten infaller när vi går från februari till mars.  
 
Undersökningen om spreadar i försäljningen, dvs differensen mellan analytikers prognoser 
och det faktiska utfallet, gav att den klart högsta spreaden återfinns hos Hyundai med en 
genomsnittlig spread på drygt 120% sett över åren 2001, 2003 och 2004. Detta skulle kunna 
förklaras av att Hyundai är en relativt ny aktör på världsmarknaden och  under de senaste åren 
har haft en hög tillväxttakt vilket gjort dem svårprognostiserade. Den lägsta spreaden återfinns 
hos BMW med en genomsnittlig spread på knappt 1,5% i absoluta tal sett över samma år.  
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1. Inledning 
 
Detta kapitel ger en kort och övergripande beskrivning av bilindustrin och marknaden för 
bilar. Detta görs för att ge studien en bakgrund som mynnar ut i problemformulering, syfte 
samt avgränsningar.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bilindustrin utgör i många industriländer en viktig del av ländernas ekonomier i form av bl a 
arbetstillfällen och bruttonationalprodukt (BNP). Det är en industri som på flera sätt står inför 
stora förändringar: Kina och andra länder med relativt sett låga produktionskostnader växer 
och tar för sig alltmer på den globala marknaden och utsätter etablerade biltillverkare för 
hårdare konkurrens; I-länderna efterfrågar i allt större utsträckning mer miljövänliga alternativ 
till bensindrivna fordon vilket sätter press på biltillverkarna att erbjuda sådana. 
 
Att vissa av de etablerade biltillverkarna haft svårt att möta den allt hårdare konkurrensen och 
marknadens nya krav är kanske särskilt tydligt hos de amerikanska biltillverkarna General 
Motors (GM) och Ford Motor Co (Ford). Under de senaste åren har dessa två ”jättar” visat 
vikande försäljning med minskande marknadsandelar som följd. På GM gick det under 2003 
för varje anställd drygt två och en halv pensionerade GM-anställda och man har enorma 
kostnader för pensioner och sjukförmåner som, jämfört med övriga branschen, är generösa 
(Cole i Facsnet, 2005). De höga kostnaderna har lett till att man fått svårare att konkurrera 
med utländska biltillverkare med sämre lönsamhet och fallande aktiekurser som följd. 
Situationen för GM har förvärrats ytterligare då dess viktigaste underleverantör Delphi står 
inför konkurs. I analyser och tidningsartiklar kan man läsa nästan dagligen att bedömare ser 
en uppenbar risk för att även GM ska ha gått i konkurs inom ett par år.  
 
Förutom problemen med höga produktionskostnader har GM och Ford under senare år haft 
svårt att möta marknadens efterfrågan på mer miljövänliga fordon. Man har, trots att 
marknaden mättats, fortsatt att satsa på stora bränsleslukande fordon i en tid då bränslet blivit 
dyrare och folks medvetenhet om klimatförändringar och viljan att göra något åt dem ökat. 
Resultatet har blivit att GM och Ford erbjudit föråldrade produkter med lägre efterfrågan som 
man tvingats rea ut. Under 2006 förväntas Toyota därför passera GM som världens största 
biltillverkare sett till antalet producerade enheter.  
 
Kartan för bilindustrin håller på att ritas om och vi befinner oss just nu i en spännande tid där 
några av världens äldsta och största biltillverkare tvingas till stora förändringar i kampen för 
överlevnad. För att kunna analysera och bedöma utvecklingen för denna bransch, liksom för 
alla branscher, är en uppskattning av vad som styr marknadens efterfrågan en grundläggande 
fråga. Denna fråga kommer att undersökas och behandlas i uppsatsen. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vid analys och prognostisering av företag och deras aktieutveckling är s k ”top-down”-
analyser vanligt förekommande. Denna typ av analyser tar sin utgångspunkt i att 
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prognostisera försäljningen, eller intäkterna, i företaget som analyseras. En anledning till att 
man börjar med försäljningen är att denna post är placerad överst i resultaträkningen och i sin 
tur ligger till grund för och påverkar vidare uträkningar av t ex vinst, lönsamhetsmått och 
nyckeltal som till slut mynnar ut i ett värde på aktien. Om prognostiseringen av försäljningen 
görs ”fel” kommer även uträkningarna av de mått som kommer längre ner i vandringen längs 
resultaträkningen att bli fel då de baseras på försäljningen. För att kunna göra goda prognoser 
vad gäller försäljningen måste man veta vilka faktorer som påverkar denna och hur dessa 
faktorer utvecklas. Faktorerna skiljer sig åt mellan olika branscher och kan bestå av både 
mikro- och makrofaktorer. Detta väcker frågan: Vilka makrofaktorer påverkar försäljningen 
av nya bilar? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka makrofaktorer som påverkar 
nybilsförsäljningen och som är nödvändiga att beakta vid analys och prognostisering av såväl 
enskilda biltillverkare som branschen i sin helhet. Syftet avses att uppfyllas genom en 
kvantitativ undersökning av för bilindustrin relevanta data. Undersökningen av data kommer 
till större delen utföras genom skapandet av en ekonometrisk modell för nybilsförsäljningen 
både för relevanta makroekonomiska faktorer och för eventuella säsongsmönster i 
försäljningen. Även en mindre undersökning av spreadarna i försäljningen, dvs differensen 
mellan analytikers prognoser och det faktiska utfallet, kommer att genomföras för att utreda 
om vissa företag verkar vara svårare att göra prognoser på än andra.  
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka den amerikanska bilindustrin under perioden  
1976-2004. Bilindustrin står för en väsentlig del av landets BNP och här återfinns några av 
världens största biltillverkare. Dessutom är utvecklingen för den amerikanska industrin och 
ekonomin för många länder en indikator på utvecklingen i den egna industrin och ekonomin. 
Förhoppningen är att detta sammantaget ska ge större möjlighet till mer allmängiltiga resultat 
som är applicerbara även för andra bilmarknader.  
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2. Metod 
 
Kapitlet ger en övergripande beskrivning av några av de olika metoder och angreppssätt som 
står till buds vid skapandet av ett vetenskapligt dokument. Slutligen behandlas valet av metod 
i denna studie samt datainsamlingen för studien.  
 
  

2.1 Positivism, hermeneutik och postmodernism 
 
Man kan dela upp vetenskaplig forskning i tre huvudriktningar, positivism, hermeneutik och 
postmodernism. Positivismen kan kort beskrivas som den säkra och exakta kunskapen, 
hermeneutiken kan sägas vara den inkännande och tolkande kunskapen och postmodernismen 
den kritiska och dekonstruerande vetenskapen (Gustavsson red, 2003).  
 
Positivismens anhängare, s.k. positivister, förkastade skillnader mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Man hade sett hur naturvetenskaperna varit framgångsrika i att undersöka 
och förklara naturen och man ansåg att dess metod och kunskap kunde appliceras till att 
förklara även samhällsvetenskapliga och sociala fenomen. Namnet positivism kommer från 
August Comte som var verksam med sin positiva filosofi under 1800-talet. Den exakta 
samhällsvetenskapen kallade han sociologi (ibid.).  
 
Positivismen nådde sin höjdpunkt i Wien under 1920-talet. Här anammades och utvecklades 
den positivistiska läran av framstående och inflytelserika filosofer och vetenskapsmän. Man 
ville skilja på vetenskap och ”metafysik” som man menade var verklighetsfrämmande 
spekulationer och därmed meningslösa. Målet var att ett enhetligt vetenskapligt språk skulle 
kunna användas inom alla vetenskaper. Positivismens idéer dominerade det vetenskapliga 
tänkandet fram till 1960-talet. Ironiskt nog föll positivismen på eget grepp då den själv 
byggde på påståenden som inte kunde verifieras och därmed var meningslösa (ibid.). 
 
Ödman definierar hermeneutiken som tolkningens och förståelsens teori och praktik i olika 
mänskliga sammanhang, vetenskapliga såväl som vardagliga (Ödman i Gustavsson red., 
2003). Den exakta kunskapen kan inte förklara människors inre väsen och mening utan vi 
måste tolka mänskliga handlingar och skeenden för att förstå dem. Hermeneutiken erbjuder en 
större frihet åt forskaren då man kan spekulera mer fritt och vara djärv i sina tolkningar för att 
hitta nya poänger. Däremot är det ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att repetera ett 
hermeneutiskt forskningsarbete då tolkningarna till stor del är subjektiva och individuella. Det 
kan vara svårt att för en utomstående att förstå hur tolkningarna gjorts och deras kopplingar 
till forskningsresultaten. Det viktiga för en hermeneutisk forskare är inte generella lagar utan 
djupare förståelse av ett mänskligt och/eller socialt fenomen (Gustavsson red., 2003). 
 
Hermeneutiken har sina rötter i det antika Grekland då den byggde på tydning, råd och 
mening. Under 1500- och 1600-talet användes en typ av hermeneutik som metod för att tolka 
bibeltexter. Under 1700-talet började metoden användas för att tolka även icke-religiösa 
texter. Under 1800-talet utvecklades hermeneutiken till en metod inom humanvetenskapen 
och skiftade fokus från tolkning till förståelse för att sedan under 1900-talet gå mot att bli en 
filosofi som syftar till förståelse av den mänskliga existensens grundbetingelser (Patel & 
Davidsson, 1994).  
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Den hermeneutiska processen kan delas in i fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, 
förförståelse och förklaring. Tolkning är den akt varigenom jag inför mig själv och andra 
presenterar – lägger ut – min förståelse (Ödman i Gustavsson red. 2003). Begreppet tolkning 
inleder hermeneutikens historia. Förståelse är ett mer komplicerat begrepp som kanske bäst 
beskrivs genom synonymer. En lämplig synonym kan vara insikt vilket innebär en djupare 
nivå av förståelse än begripa eller fatta. Förförståelsen är grunden till att vi ska kunna förstå 
och är något som vi hela tiden bär med oss och som är svår att tänka bort. Förförståelsen 
bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter. Samtidigt som förförståelsen är nödvändig för 
att vi ska förstå kan den också ge upphov till förutfattade meningar och generaliseringar. 
Förklaring är det sista momentet. Tolkningar innehåller ofta förklaringar vilket hänger ihop 
med att vi måste förklara för att förstå. Det omvända gäller också: för att kunna förklara något 
måste vi ha förstått det vi förklarar (ibid.). Ödman illustrerar de fyra momentens inbördes 
förhållande med följande bild: 
 
 
  
 Figur 2.1 

TOLKNING 

FÖRSTÅELSE FÖRKLARING

FÖRFÖRSTÅELSE  
 

Från Ödman i Gustavsson red., 2003 
 
Inom den akademiska världen är den kritiska traditionen en av de viktigaste. Man bör 
ifrågasätta och inta en kritisk hållning till befintliga teorier och tidigare forskning. 
Vetenskapen kan ses som en ständigt pågående process där kritik är en viktig komponent för 
att föra vetenskapen framåt och förbättra och förändra det vetenskapliga kunskapandet. Den 
kritiska teorin, som har sitt ursprung ur Frankfurtskolan på 1920-talet, menar att 
samhällsvetenskapen inte kan beskrivas genom lagbundenheter då samhället är socialt 
konstruerat och att forskarens uppgift är frigörande (Gustavsson red, 2003). Ur den kritiska 
teorin utvecklades postmodernismen. Anhängarna av postmodernismen tar avstånd från de 
moderna tankarna om rationella helhetslösningar och förklaringar. Ett kärnbegrepp inom 
postmodernismen är dekonstruktion. Genom att skala av och dekonstruera texter och ord visar 
postmodernisterna att sättet på vilket vi konstruerar ord är socialt betingat och har getts 
mening av människor. Genom dekonstruktion visar man att alla identiteter och betydelser är 
provisoriska, relativa och under ständigt hot att utraderas. Vissa författare har till och med gått 
så långt som att dödförklara historien då man menar att den inte är något annat än en stor 
berättelse med olika syften (ibid.). 
 
 

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Inom samhällsvetenskapen talas om kvalitativ och kvantitativ forskning. Syftet med den 
kvalitativa forskningen är att analysera, beskriva och förstå gruppers och enskilda individers 
beteenden. En kvalitativ undersökning kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur 
personer upplever sig själva, sin omgivning och tillvaro. Forskaren är inte intresserad av hur 
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världen är utan hur den uppfattas vara. Detta tillvägagångssätt gör det nödvändigt att tolka för 
att förstå. Här finns alltså en koppling till hermeneutiken (Ödman i Gustavsson red, 2003). 
 
Kvantitativa undersökningar syftar till att förklara och testa hypoteser. Kännetecknande för 
kvantitativa undersökningar är att de utgår från observationer som är mätbara och 
kvantifierbara, dvs att man kan ange siffror till och rangordna observationerna.  
 
Kvalitativa undersökningar förknippas ofta med intervjuer och samtal där analysen av ord ofta 
ses som den centrala analysenheten. Fördelen med kvalitativa undersökningar är att man kan 
nå kunskap som annars inte vore möjlig att nå om t ex individers syn på sin omvärld. 
Nackdelen är att undersökningen riskerar att präglas av subjektivitet och är svår för någon 
annan att göra om samt pröva dess riktighet. Kvantitativa undersökningar tenderar att se 
tolkandet av siffror som den centrala analysenheten. Fördelen med kvantitativa 
undersökningar är att, om utförda på rätt sätt, man från siffrorna kan dra objektiva slutsatser 
och generalisera resultaten till att gälla i ett större sammanhang (Sverke i Gustavson red, 
2003). Metoden gör det även enklare att hantera ett större antal observationer. Nackdelen med 
kvantitativa undersökningar är att de ofta ger en förenklad bild av verkligheten där individen 
riskerar att hamna i skymundan.  
 
 

2.3 Deduktion och induktion 
 
En forskares arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra och det är detta 
begreppen deduktion och induktion handlar om. Ett deduktivt arbetssätt innebär att man 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser eller 
problem. Ur befintlig teori får man hypoteser som man sedan kan pröva empiriskt i det 
aktuella fallet (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Motsatsen till det deduktiva är att forskaren arbetar induktivt. Forskaren kan då studera ett 
problem eller en företeelse utan att först ha studerat vedertagen teori för att sedan utifrån den 
insamlade empirin och informationen formulera en teori. Risken med ett sådant arbetssätt är 
att man inte, för den teori man kommer fram till, känner till generalitet och räckvidd. Detta 
beror på att teorin baseras på empiri som är typisk för en speciell tid, en grupp av individer 
eller en situation. Forskaren skall alltså upptäcka något som kan formuleras i en teori, inte 
utgå från en tidigare teori. Detta betyder dock inte att den induktiva forskaren saknar tidigare 
kunskap och föreställningar som kan synas i den nya teorin (ibid.).  
 
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
 
En individs observerade värde i en variabel är en funktion av två olika komponenter – 
individens sanna värde i det som variabeln mäter och någon form av fel i mätningen (Sverke i 
Gustavsson red, 2003). Vid ett litet antal observationer går det inte att estimera mätfelets 
storlek. För att estimering av mätfelet ska vara möjlig måste, förutom ett tillräckligt stort antal 
observationer, följande antaganden vara uppfyllda: 
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§ Alla mätfel antas vara slumpmässiga och normalfördelade, vilket innebär att mätfelen 
tar ut varandra 

§ Det sanna värdet antas vara okorrelerat med mätfelen 
§ Olika mätningar av en variabel på samma person antas vara oberoende av varandra, 

dvs mätningen av variabel 2 får inte bero på resultatet av mätningen av variabel 1 
 
 (ibid., sid. 54) 
 
 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga 
mätfel. Ju mindre feltermerna är i en mätning desto högre är mätningens reliabilitet. 
Reliabilitet säger också i vilken utsträckning en mätprocedur genererar samma resultat vid 
upprepade mätningar (ibid.). 
 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 
begrepp det är avsett att mäta. Validitet i en mätning kan definieras som graden av frånvaro av 
systematiska mätfel. Systematiska mätfel kan definieras som sådana felkällor som 
systematiskt påverkar det observerade värdet. Att de är systematiska innebär att de, till 
skillnad från de slumpmässiga felen, inte kommer från en distribution med medelvärdet 0 
(normalfördelning), dvs de systematiska felen tar inte ut varandra (ibid.). 
 
Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. Ett bra mätinstrument kan bli värdelöst 
om det används slarvigt eller felaktigt. Det gäller att undvika slumpens inverkan på själva 
mätningen. Reliabilitet och validitet står alltså i förhållande till varandra.  
 
 
§ Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. Vill man mäta intelligens och mäter 

huvudets omkrets blir mätningen tillförlitlig, men det är inte säkert att man mätt 
intelligens 

 
§ Låg reliabilitet ger däremot garanterat låg validitet. Om mätningen inte är tillförlitlig 

vet man inte vad man mäter. Således blir validiteten också låg om reliabiliteten är låg 
 
§ Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. För att veta vad man 

mäter måste mätningen vara tillförlitlig. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
 

2.5 Val av metod i studien 
 
Valet av metod är viktigt för att uppfylla syftet med studien och presentera de fakta som 
samlats in under arbetet med studien. Detta gör att valet av metod beror på syftet med studien.  
Datainsamlingsprocessen samt vilken typ av data som används påverkar också valet av metod. 
 
Metoden som används i denna uppsats ligger närmast den positivistiska metoden. Den ägnar 
sig åt observerbara och mätbara företeelser som sedan analyseras med ett logiskt och objektivt 
synsätt. Samtidigt finns inslag av hermeneutik i den meningen att målet med att studera och 
analysera observationerna som består av sekundärdata är att nå en förståelse av det valda 
ämnet.  
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Denna uppsats antar en kvantitativ ansats då den i huvudsak bygger på ekonometriska 
uträkningar och resultat som ska ge en förståelse för underliggande faktorer som påverkar och 
driver nybilsförsäljningen och som är nödvändiga att beakta vid analys och prognostisering. 
Resultaten och analysen bygger till större delen på data och observationer i form av siffror. 
Siffrorna är i sin tur sekundära data som inhämtats från olika databaser. Den övriga 
informationsinhämtningen består även den av sekundära källor.   
 
Uppsatsen utförs i deduktiv form då den utgår från befintliga teorier och modeller från 
tidigare studier och litteratur om efterfrågan på bilmarknaden samt bilindustrins beskaffenhet. 
Utifrån dessa undersöks problemet och resultaten analyseras.  
 
 

2.6 Datainsamling för studien 
 
För att kunna besvara frågeställningen är tillgång till och inhämtning av data nödvändig, dels 
branschspecifika data, dels makroekonomiska data som utifrån befintliga teorier kan tänkas ha 
påverkan på nybilsförsäljningen. De data som används består av sekundära data i form av 
tidsserier som täcker perioden 1976-2004, dvs 29 år. Tidserierna är i form av månadsdata 
vilket ger 348 observationer. Inhämtandet av dessa data sker via olika databaser tillgängliga 
via Internet.  
 
Till att börja med används data över antalet sålda nya bilar i USA under perioden 1976-2004. 
Dessa går under benämningen ”light vehicles” och kan närmast översättas till personbilar och 
lätta lastbilar. Denna kategorisering används genomgående såväl i tidigare studier och 
analyser inom området som i denna uppsats. Data har inhämtats från International Trade 
Administration (ITA) som är en avdelning inom det amerikanska näringsdepartementet. Med 
hjälp av en genomgång av tidigare studier, analyser från Goldman Sachs samt ett 
telefonsamtal med Mats Matsson på Bil Sweden har tidsserier av relevanta faktorer för 
nybilsförsäljningen identifierats. Dessa består av ett antal makroekonomiska tidsserier över 
perioden 1976-2004. Samtliga dessa har inhämtats från Financial Forecast Centers (FFC) 
webbsida.  
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3. Teori 
 
Teorikapitlet avser redogöra för de teoretiska verktyg som används i undersökningen samt att 
ge läsaren den teoretiska bakgrund som krävs för att korrekt förstå genomförandet och 
resultaten av undersökningen.  
 
 

3.1 Efterfrågan 
 

3.1.1 Utgiftskomponenter – hur fördelas BNP? 
 
 
Ett lands BNP kan delas in i fyra större kategorier:  
 
§ Konsumtion (C) 

§ Investeringar (I) 

§ Statliga inköp (G) 

§ Nettoexport, dvs, export minus import (NX)  

 (Mankiw, 2000) 
 
Genom att låta Y stå för BNP erhålls nationalinkomstidentiteten (national income accounts 
identity) (ibid.): 

 
NXGICY +++=  

 
BNP är alltså summan av konsumtion, investeringar, statliga inköp och nettoexport, 
Ekvationen kallas för en identitet vilket är en ekvation som måste gälla pga. sättet på vilket 
variablerna är definierade (ibid). 
 
 
Konsumtion (C) 
 
Denna kategori innefattar varor och tjänster som köps och konsumeras av privata hushåll. 
Konsumtion brukar delas in i tre underkategorier: icke-varaktiga varor (non-durables), 
varaktiga varor (durables) och tjänster. Icke-varaktiga varor är t ex mat och kläder, exempel 
på varaktiga varor är bilar och tv-apparater medan tjänster kan vara bl a hårklippning och 
läkarbesök. (Ibid.)  
 
 
Investeringar (I) 
 
Den andra kategorin, investeringar, består av varor som köps för framtida bruk. 
Investeringarna kan också delas in i tre underkategorier: fasta företagsinvesteringar (business 
fixed investments), fasta bostadsinvesteringar (resedential fixed investments) samt 
lagerinvesteringar (inventory investment). Fasta företagsinvesteringar består av köp av nya 
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anläggningar och utrustning. Fasta bostadsinvesteringar innefattar köp av nya hus av privata 
hushåll och hyresvärdar. Lagerinvesteringar är ökningen av företags varulager. (Ibid.) 
 
 
Statliga inköp (G)   
 
Den tredje kategorin innefattar varor och tjänster som köps in av stat och kommun, bl a 
militär utrustning, vägar, sjukvård m.m. Kategorin innefattar inte utbetalningar till individer i 
form av bidrag, detta pga. att dessa utbetalningar görs med existerande inkomster och uppstår 
inte till följd av ett utbyte av varor eller tjänster och ska således inte räknas med i BNP. (Ibid.) 
 
 
Nettoexport (NX) 
 
Den sista kategorin, nettoexport, tar hänsyn till handeln med andra länder. Nettoexporten är 
värdet på varor och tjänster som exporteras till andra länder minus värdet på varor och tjänster 
som importeras till det egna landet. Nettoexporten representerar nettoutgiften från andra 
länder på det egna landets varor och tjänster vilket ger inkomst åt inhemska producenter. 
(Ibid.) 
 
 

3.1.2 Efterfrågan på varor och tjänster 
 
Fördelningen av nationalinkomsten bestäms ytterst av faktorpriser. I faktorpriserna ingår de 
kostnader som är kopplade till produktionen av varor och tjänster, t ex löner, material och den 
hyra som kapitalägarna tar ut. Priset som producenterna kan ta ut för sina varor och tjänster 
bestäms i sin tur av utbud och efterfrågan för dessa varor och tjänster.  
 
 
 
 Figur 3.1 
 

 
 
 
För att förenkla situationen något antas en sluten ekonomi, dvs nettoexporten sätts till noll. I 
en sådan ekonomi finns tre användningsområden för de varor och tjänster som produceras. De 
tre användningsområdena är konsumtion, investeringar och statliga inköp vilket ger följande 
identitet: 
 

Volym 

Pris 

Efterfrågan 

Utbud 

Jämvikts- 
pris 

Från Mankiw, (2000)
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GICY ++=  
 
De privata hushållen köper och konsumerar en del av det som produceras i ekonomin. En 
annan del används av hushåll och företag till investeringar och en tredje del köps av stat och 
kommuner för offentligt bruk (ibid.). 
 
 
Konsumtion 
 
I många länder utgör konsumtion en viktig del av BNP. I USA utgör konsumtion ca två 
tredjedelar av landets BNP (ibid.). Vad påverkar då hushållens konsumtion? 
 
Hushållen får inkomster från arbete (lön) och ägande av kapital (ränta, utdelningar, 
reavinster). Inkomsterna som hushållen erhåller motsvarar ekonomins produktion Y. På dessa 
inkomster betalas sedan skatt, T, till staten. Efter att skatt betalats beslutar hushållen hur 
mycket av sina nettoinkomster de ska använda till att konsumera och hur mycket de ska spara. 
Nettoinkomsten, alltså TY − , kallas för disponibel inkomst. Hushållen delar alltså upp den 
disponibla inkomsten mellan konsumtion och sparande. Ju högre disponibel inkomst, desto 
större konsumtionsutrymme, vilket ger följande funktion: 
 
  ( )TYCC −=  
 
Funktionen uttrycker att konsumtion är en funktion av disponibel inkomst. Förhållandet 
mellan konsumtion och disponibel inkomst kallas för konsumtionsfunktionen. 
 
Den marginella konsumtionsbenägenheten (marginal propensity to consume, MPC) uttrycker 
hur mycket konsumtionen ökar när den disponibla inkomsten ökar med en enhet. MPC är ett 
tal mellan noll och ett. Om inkomsten ökar med en enhet kommer hushållen välja att 
konsumera för en del och spara en del. (Ibid.) 
 
 
  
 Figur 3.2 
 

 
 
 
 
 
 

MPC 

Konsumtions- 
funktionen 

Disponibel inkomst, Y-T 

Konsumtion, C 

Från Mankiw (2000) 
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Investeringar 
 
Privata hushåll och företag köper varor av investeringskaraktär, där hushållen investerar i nya 
hus medan företagen investerar för att ersätta och utöka sin kapitalstock. I USA utgör 
investeringarna ca 15% av BNP (ibid.).  
Hur mycket varor av investeringskaraktär som efterfrågas bestäms av räntan, dvs kostnaden 
för att finansiera investeringarna. För att ett investeringsprojekt ska vara lönsamt måste dess 
avkastning vara större än dess kostnad. När räntan ökar blir fler investeringsprojekt 
olönsamma vilket leder till minskad efterfrågan på varor av investeringskaraktär. I vardagligt 
tal brukar man använda sig av den nominella räntan, dvs den räntan som investerare får betala 
när de lånar pengar. Men då inflation förekommer kan man uttrycka den ränta som 
investerarna faktiskt får betala som den reala räntan vilket är den nominella räntan justerad för 
inflation. Detta ger följande funktion: 
 
  ( )rII =  (där r är den reala räntan)  
 
  
 Figur 3.3 

 

 
 
 
Statliga inköp 
 
Statliga inköp utgör den tredje komponenten av efterfrågan på varor och tjänster. I USA utgör 
denna komponent ca 20% av BNP (ibid.). 
 
Inköpen består av bl a militär utrustning, sjukvård, vägar och utbildning. Trots att 
utbetalningar i form av bidrag inte räknas till den statliga delen av BNP har dessa en indirekt 
effekt på efterfrågan på varor och tjänster. Utbetalningarna fungerar som motsatsen till skatt 
då de ökar hushållens disponibla inkomst. Om utbetalningarna ökar och denna ökning är 
finansierad med en skattehöjning så kommer den totala disponibla inkomsten att vara 
oförändrad.  
 
 
 
 
 
 
 

Real ränta, r

Investerings-
funktionen, I(r) 

Antal investeringar, I Från Mankiw (2000) 
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3.2 Regressionsanalys 
 
I detta avsnitt tas regressionsanalys som verktyg upp i korta drag. De delar av 
regressionsanalys som tas upp här är de som läsaren kommer i kontakt med i empirikapitlet. 
Mer om regressionsanalys finns att läsa i statistikböcker, bl a Gujarati (2003).  
 
För att undersöka om det existerar samband mellan olika variabler och huruvida en företeelse 
eller variabel kan förklara en annan är linjär regression ett vitt använt hjälpmedel. En enkel 
linjär regressionsfunktion kan se ut på följande sätt: 
 
  iii uXY ++= 21 ββ  
 
där iY  är den beroende variabeln, parametrarna 1β  och 2β  är interceptet respektive 
lutningskoefficienten, iX  är en oberoende eller förklarande variabel och iu  är en 
slumpmässig felterm i vilken variationen i iY  som inte förklaras av den förklarande variabeln 

iX  återfinns. Tanken med regressionen är att utröna om eventuella samband existerar mellan 
den oberoende variabeln och den förklarande variabeln samt hur dessa eventuella samband ser 
ut. Ett exempel från den ekonomiska teorin är den beroende variabeln konsumtion vilken 
antas bero på inkomst. Genom att använda ett tillräckligt stort och representativt urval kan 
man med regressionsanalysen se hur konsumtionen varierar då inkomsterna varierar och på så 
sätt uttala sig generellt i statistiska termer om hur mycket mer eller mindre konsumtion en viss 
inkomstnivå genererar. De matematiska härledningarna som ligger till grund för 
regressionsanalysen finns att läsa i diverse statistisk och ekonometrisk litteratur, bl a i 
Gujarati (2003). Multipel regression, som används i empirikapitlet, bygger på enkel 
regression med den skillnaden att den använder fler än en förklarande variabel för att förklara 
variationen i den beroende variabeln. 
 
Det som beskrivits ovan är kallas för linjär regression pga att modellen är linjär i sina 
parametrar och variabler. Med sådana modeller utreder man huruvida ett linjärt samband 
existerar eller inte mellan den beroende variabeln och de förklarande variablerna. Linjär 
regression är den vanligast förekommande typen av regressionsmodeller men i vissa fall kan 
icke-linjära statistiska samband existera som den linjära modellen inte tar hänsyn till. I sådana 
fall fungerar en icke-linjär regressionsmodell bättre då den tar hänsyn till icke-linjära 
samband. Det finns olika sätt att pröva om icke-linjära samband existerar. Ett sätt är att ta de 
förklarande variablerna i kvadrat, ett annat är att ta den naturliga logaritmen av de förklarande 
variablerna. På så sätt tar man hänsyn till eventuella icke-linjära samband och vilket kan leda 
till andra resultat.  
 
 

3.2.1 Skattning av parametrar 
 
Då man vid framtagning av statistik och statistiska samband av logistiska, tidsmässiga och 
ekonomiska skäl sällan har möjlighet att samla in data från en hel population använder man 
sig istället av urval. Urvalen bör dock vara representativa för hela populationen samt av 
tillräcklig storlek för att några generella slutsatser ska kunna dras och för att en 
tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet skall uppnås. Vid användandet av urval har 
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vi inte kännedom om parametrarna i regressionsfunktionen. Alltså måste dessa skattas och 
funktionen får följande utseende: 
 

  iii uXY
∧∧∧∧

++= 21 ββ  
 
Det vanligaste sättet att skatta parametrarna är OLS-metoden (ordinary least squares). 
Metoden går i korta drag ut på att man kvadrerar feltermerna och sedan minimerar dem. På 
detta sätt erhåller man en skattning som, utifrån det urval man har, är närmast det verkliga 
värdet (Gujarati, 2003).  
 
 

3.2.2 Förklaringsgrad 
 
De samband som finns mellan den beroende variabeln och de förklarande variablerna kan 
uttryckas i förklaringsgraden som anges i ett tal mellan ett och noll, det s k 2R -värdet . Det är 
ovanligt att en förklaringsgrad på ett uppnås då det i de flesta fall finns inslag av slump, 
felmätningar, eller andra oförklarliga element. Dessa ”samlas upp” i feltermen eller residualen 
som den även kallas (Gujarati, 2003). Oftast tittar man på det justerade 2R -värdet då det är ett 
mer korrekt mått på förklaringsgrad då det tar hänsyn till antalet förklarande variabler i 
regressionen samt hur användandet av ytterligare en förklarande variabel påverkar 
förklaringsgraden. 
 
 

3.2.3 Konfidensintervall & signifikansnivå 
 
När man använder sig av urval, och således måste skatta parametrarna, ställer man upp s k 
konfidensintervall för att få en uppfattning om hur nära skattningarna ligger parametrarnas 
verkliga värde. Ett konfidensintervall för en parameter kan se ut på följande sätt: 
 

  αδββδβ −=





 +≤≤−

∧∧

1Pr 222  

 
där α−1  är konfidenskoefficienten och α  ( )10 << α  är signifikansnivån (Gujarati, 2003). 
Om signifikansnivån är t ex 0,95 kan man säga att det verkliga värdet på parametern ligger 
inom intervallet med 95% sannolikhet. Detta kan även uttryckas som att parametern har ett p-
värde på 0,05. Ju smalare intervallet är desto bättre är skattningen vilket kan uppnås genom att 
använda sig av större urval med fler observationer. Vid lägre signifikansnivåer kan man dra 
slutsatsen att parametern, dvs variabelkoefficienten, inte är signifikant i att förklara 
variationen i den beroende variabeln. I denna uppsats antas resultaten vara statistiskt 
signifikanta om de har ett p-värde under 0,10 och ett t-värde högre än 1,64 i absoluta tal. Om 
resultaten har ett p-värde mindre än 0,05 och ett t-värde högre än 1,96 anses resultaten vara 
starkt statistiskt signifikanta (ibid).  
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3.2.4 Autokorrelation 
 
Den klassiska regressionsmodellen antar att feltermen hos en observation inte påverkas av 
feltermen hos någon annan observation. Modellen antar att om t ex en strejk påverkar 
produktionen under ett kvartal ska effekten av strejken inte föras vidare och påverka 
produktionen i nästa kvartal. Detta antagande är inte nödvändigtvis korrekt och om strejken 
påverkar produktionen i nästa kvartal har vi ett fall av autokorrelation (Gujarati, 2003). 
Genom att studera resultaten av regressionen kan man upptäcka huruvida autokorrelation 
existerar eller inte och hur många laggar, dvs hur många tidstegs fördröjning eller ihållighet 
en effekt har. Genom att sedan lägga till en s.k. ”AR(1)-process” (autoregressive) för 
autokorrelation med en lagg osv, tar man hänsyn till och justerar för problemet med 
autokorrelation.  
 
 

3.2.5 Stationäritet & multikolinjäritet 
 
En tidsserie sägs vara stationär om dess medelvärde och varians är konstanta över tiden och 
värdet på kovariansen mellan två tidsperioder endast beror på avståndet eller glappet mellan 
de två tidsperioderna och inte på tidpunkten då kovariansen beräknas (Gujarati, 2003). För de 
allra flesta tidsserier gäller att de inte är stationära. Detta kan t ex bero på att värdet för en 
observation beror på värdet på observationen innan. Att använda sig av icke-stationära 
tidsserier i regressionsanalysen kan leda till felaktiga slutsatser och regressionen kan i vissa 
fall vara en s k ”spurious” eller ”nonsense-regression” (ibid.). Ett sätt att hantera icke-
stationära tidsserier är att transformera dem så att de blir stationära. Om en tidsserie har en 
enhetsrot är första differensen i serien stationär. Lösningen blir då att ta första differensen av 
tidsserien (ibid.): 
 
  1−−=∆ ttt XXX  
 
Multikolinjäritet innebär att de förklarande variablerna är korrelerade med varandra, dvs det 
finns ett linjärt samband mellan variablerna. Ett sätt att upptäcka eventuell multikolinjäritet är 
att ta fram variablernas korrelationskoefficienter i en korrelationsmatris. Om korrelations-
koefficienten är 1 har vi perfekt positiv korrelation och vid -1 har vi perfekt negativ 
korrelation.  
 
 

3.2.6 Regression med dummyvariabler 
 
I många fall påverkas den beroende variabeln inte bara av kvantitativa utan även kvalitativa 
variabler. Ett sätt att ta hänsyn till kvalitativa faktorer som inte är kvantifierbara är att skapa 
artificiella variabler med värdena 1 eller 0. Om vi t ex är intresserade av att jämföra män och  
kvinnor i något sammanhang ger vi variabeln värdet 1 om individ i är man och värdet 0 
annars, dvs om individ i är kvinna. Dummyvariabler kan även användas till att undersöka om 
en tidsserie innehåller säsongseffekter (Gujarati, 2003).  
 
I regressioner som uteslutande innehåller dummyvariabler tar man inte med något intercept i 
funktionen pga att ett intercept i en sådan regression leder till perfekt kolinjäritet mellan 
variablerna (ibid.).  
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3.3 Tidigare studier 
 
Nybilsförsäljningen utgör en viktig del av många ekonomier, kanske främst i västvärlden och 
används ibland som en indikator på läget i ekonomin. Därför har det gjorts ett antal studier i 
vilka man undersökt och försökt förklara och prognostisera försäljningen av nya bilar. 
Gemensamt för de studier som tas upp här är att de alla formulerar en egen modell för att 
bestämma efterfrågan på bilar. Modellerna skiljer sig från varandra på olika sätt men 
innehåller även flera likheter sinsemellan.  
 
De studier som tagits upp här är naturligtvis bara en liten del av alla de studier som gjorts 
inom området. Dock är flera av de modeller som tagits upp utvecklingar av tidigare modeller 
från ännu tidigare studier. Gemensamt för samtliga modeller är att de tar med disponibel 
inkomst och nybilspriser som förklarande variabler. Andra studier, t ex Agarwal & Ratchford 
(1980), härleder efterfrågan på bilar från andra typer av regressionsmodeller där 
konsumentens preferenser vad gäller bl a hästkrafter, utrymme och komfort tas hänsyn till. De 
studier som tagits upp här har valts ut på basis av att de har en starkare koppling till den 
ekonomiska teorin och således är de mest relevanta för denna uppsats. 

 

3.3.1 Witt & Johnson 
 
Witt & Johnson (1986) formulerar en ekonometrisk modell för att förklara efterfrågan på nya 
bilar i Storbritannien och Nordirland (UK). De data som används består av årsdata och 
sträcker sig över perioden 1961-81, dvs 21 år motsvarande 21 observationer. Den modell som 
formuleras i studien ser ut på följande sätt: 
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där 
   

tN  = antal nyregistrerade bilar per capita år t 

tY  = real disponibel inkomst per capita år t 

tP  = realt pris på nya bilar år t 

tH  = minimideposition vid köp av ny bil i procent år t 

ti  = räntan år t 

tM  = realt pris på motorbränsle år t 

D  = en dummyvariabel som representerar effekten av oljekrisen 1973 
 
 

tD  

 
1 om t = 14 eller 15 (1974 eller 1975) 

= 
0 annars 

 

tU  
 
= slumpmässig felterm 

 
 
 (Witt & Johnson, 1986) 
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Modellen som formuleras av Witt & Johnson (1986) antar att ett icke-linjärt samband 
existerar i och med att man tar den naturliga logaritmen av de ingående variablerna. De 
empiriska resultaten som rapporteras i studien visar också att icke-linjära samband existerar 
och alla de förklarande variablernas koefficienter är signifikanta, fem av dem på 
enprocentsnivån, förutom priset på motorbränsle. Samtliga koefficienter uppvisar också 
”korrekt” tecken enligt den ekonomiska teorin där disponibel inkomst är den variabel som har 
störst påverkan. 
Genom att specificera en ny ekvation där man utesluter priset på motorbränsle når man högre 
signifikans på övriga variablers koefficienter samt ett högre värde på justerad 2R  vilken 
uppmäts till 0,975. Således förklarar modellen 97,5% av variationen i antal nyregistrerade 
bilar per capita. 
 
 

3.3.2 Carlson & Umble 
 
Carlson & Umble (1980) undersöker statistiska efterfrågefunktioner på bilar och hur dessa 
kan användas till prognostisering i en eventuell energikris. Man använder sig av kvartalsdata 
som täcker perioden 1967-78, dvs 12 år eller 48 observationer. Deras modell ser ut på 
följande sätt: 
 
   
  tt

E
tt

i
t

D
t

i
t EZBZBGBPBYBBD ++++++= 543210  

där    
i
tD  = efterfrågan på biltyp i, i = 1 (subcompact), 2, (compact), 3  

         (intermediate), 4 (standard) och 5 (luxury), säsongsjusterad och justerad  
         för  befolkningsstorlek 

 D
tY = disponibel inkomst, säsongsjusterad och justerad för befolkningsstorlek  

                               och konstanta dollar (1967 = 100) 
 i

tP  = ett genomsnitt av bilpriser för storlek i, i = 1, 2, 3, 4, 5 justerat till  
          konstanta dollar (1967=100) 

tG  =  bensinpris i aktuella dollar 
 
   

 1 om första och andra kvartalet, 1974; bensinbrist  
E
tZ = 

   0 annars 
 
             1 om fjärde kvartalet, 1970; UAW strejk 

tZ = 
                                  0 annars 
 
 tE = slumpmässig felterm           
 
 (Carlson & Umble, 1980) 
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I studien av Carlson & Umble (1980) delar man alltså in efterfrågan på bilar i fem olika 
bilklasser vilket innebär att man får fem olika efterfrågefunktioner. Resultaten visar att: (1) 
Alla variablers koefficienter har ”korrekt” tecken utifrån den ekonomiska teorin. (2) 
Disponibel inkomst är den variabel som har störst genomslagskraft i modellen. (3) Priset är 
signifikant på tioprocentsnivån i alla fem funktioner. (4) Bensinpriset är signifikant och 
positivt i funktionerna för subcompact och compact, signifikant och negativt i funktionen för 
standard, ej signifikant i funktionen för luxury och ej medtaget i funktionen för intermediate. 
(5) Energikrisvariabeln indikerar att vid bensinbrist ökar antalet sålda bilar av typen 
subcompact, antalet sålda bilar av typen compact förändras inte nämnvärt medan antalet sålda 
bilar av övriga typer minskar.  
 
I funktionerna för subcompact och standard nås den högsta förklaringsgraden med ett 2R -
värde på 0,91 medan den lägsta förklaringsgraden återfinns i funktionen för intermediate med 
ett 2R -värde på 0,72. 
 
 

3.3.3 Suits 
 
Suits (1958) formulerar fyra olika ekvationer. Dessa är efterfrågan på nya bilar, utbud av nya 
bilar, efterfrågan på begagnade bilar och utbud av begagnade bilar. De data som används är på 
årsbasis och täcker perioden 1929-56, dvs 28 år vilket motsvarar 28 observationer. Den i det 
här fallet mest relevanta funktionen som Suits tar upp är funktionen för efterfrågan på nya 
bilar som Suits formulerar på följande sätt: 
 
 

( )
10321 uYY

M
UP

R ++∆++
−

= αααα   

där 
  

R  = antal sålda bilar av återförsäljare 
P  = nybilspris hos återförsäljare 
U  = realt genomsnittspris på begagnade bilar 
M  = genomsnittliga kreditvillkor; genomsnittligt antal månaders avbetalning 
Y  = real disponibel inkomst 

1u  = slumpmässig felterm 
 
 
 Suits (1958) 
 
 
Detta är grundmodellen för efterfrågan på nya bilar som Suits formulerar. De övriga 
funktionerna substitueras sedan in i grundfunktionen då de data som används i 
grundfunktionen härleds ur dessa. Efterfrågefunktionen för nya bilar som presenteras i studien 
når en förklaringsgrad på 87%, dvs ett 2R -värde på 0,87. Återigen visar det sig att disponibel 
inkomst är av störst vikt för att förklara efterfrågan på nya bilar. 
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3.3.4 Goldman Sachs 
 
Goldman Sachs som är en av världens största och mest kända investmentbanker ger varje år ut 
ett antal analysrapporter om läget i och utsikterna för bilindustrin samt ekonomin i sin helhet. 
Rapporterna lägger stor vikt vid att prognostisera efterfrågan på marknaden. Produkterna som 
Goldman Sachs konkurrerar med är just analyser och prognoser vilket gör att man naturligtvis 
inte explicit offentliggör sina metoder för att modellera efterfrågan. Dock tar man upp ett 
antal faktorer som påverkar den totala efterfrågan i ekonomin. Dessa är följande: 
 
 
§ Real privatkonsumtion   
§ Real BNP 
§ Real disponibel inkomst 
§ Sparande 
§ Arbetslöshet 
§ Anställningskostnadsindex 
§ Industrins produktion 
§ FEDs finanser 
§ 10-åriga obligationsräntan 
§ Priset på energi (bl a olja) 

 
(Goldman Sachs, 2005) 

 

3.3.5 Kritik mot tidigare studier 
 
De studier som här tagits upp är samtliga relativt gamla, där den äldsta är från 1958 och den 
senaste från 1986, pga att några nyare studier inom området inte funnits tillgängliga. Detta 
medför en risk för att de inte längre har samma aktualitet då de förhållanden som rådde vid 
tiden för undersökningarna inte nödvändigtvis är de samma idag. Samtidigt bygger de på 
grundläggande ekonomisk teori vilket skulle kunna minska risken för bristande aktualitet.  
Gemensamt för de tidigare undersökningarna är även att de bygger på data med relativt få 
observationer, mellan 21 och 48 st. Enligt statistisk teori ska minst 30 observationer tas med 
för att kunna anta en normalfördelning i feltermerna vilket endast en av studierna uppfyller. 
Vid färre än 30 observationer kan det vara svårt att uttala sig i termer av statistiskt bevisade 
samband, dock kan resultaten ge en indikation på om eventuella samband existerar och hur de 
ter sig. I denna uppsats används månadsdata för perioden 1976-2004, dvs 348 observationer, 
vilket ger större utrymme för generaliseringar och större chans till mer riktiga tolkningar av 
eventuella statistiska samband. Värt att notera är att Witt & Johnson (1986) formulerar en 
multiplikativ modell medan de övriga studierna använder sig av additativa modeller. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel ges först en kortfattad genomgång av den amerikanska bilindustrin, dess 
bidrag till ekonomin samt de inhemska biltillverkarna. Vidare presenteras och specificeras de 
empiriska modellerna och dess resultat. Slutligen presenteras en mindre undersökning om 
spreadar i försäljningen, dvs differensen mellan utfall och prognos.  
 
 

4.1 Den amerikanska bilindustrin  
 

4.1.1 Bidraget till ekonomin 
 
Bilindustrin är en av USA:s enskilt största branscher och den är den största inom 
tillverkningsindustrin. Tillverkningen av nya bilar, försäljning och andra arbetstillfällen som 
kan relateras till användningen av bilar står för ca 10% av alla privata arbetstillfällen i USA 
(Autoalliance). Inkluderar man alla bilrelaterade arbetstillfällen står den amerikanska 
bilindustrin för ca 13,3 miljoner arbetstillfällen (ibid.). 
 
Förutom de arbetstillfällen som kan hänföras direkt till tillverkningen av bilar genererar 
bilindustrin s k ”spin-off”-arbeten inom bl a teknologi- och elektroniksektorn där ca 60 000 
arbetstillfällen är indirekt hänförbara till bilindustrin (ibid.). Totalt sett genererar bilindustrin 
ungefär 10 spin-off-arbeten för varje anställd hos biltillverkarna (se figur 4.1 nedan). 
 
Under 2003 stod löneersättningen till anställda inom bilindustrin för $335 miljarder vilket 
motsvarade ca 6% av den totala löneersättningen i den privata sektorn i USA. 
Ersättningsnivån i bilindustrin är bland de högsta i USA där genomsnittet var $72 000 vilket 
motsvarade 2,5 gånger mer än den genomsnittliga löneersättningen för hela landet. (Ibid.) 
 
Sammantaget stod bilindustrin för ca 4% av USA:s BNP under 2003. Under perioden 1990-
2003 hade man en årlig tillväxt på 4,3% medan den totala BNP-tillväxten var 3% i 
genomsnitt. Totalt växte den amerikanska bilindustrin med 73% under samma period. Vidare 
stod bilindustrin för 12% av landets export (exkl. jordbruksprodukter) under 2003 vilket 
motsvarade $81 miljarder. (Ibid.) 
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 Figur 4.1 
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 Källa: Autoalliance (2003) 
 
 
 

4.1.2 Biltillverkarna 
 
De amerikanska biltillverkarna består främst av tre stora koncerner, General Motors (GM), 
Ford Motor Co. (Ford) samt Chrysler som ingår i den tysk-amerikanska koncernen 
DaimlerChrysler. Gemensamt för de tre koncernerna är att de alla äger och tillverkar bilar 
med olika varumärken och inom flera segment, bl a personbilar, SUVar (Sport Utility 
Vehicle), sportbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.  
 
 
GM 
 
GM har under många år varit världens största biltillverkare sett till antalet producerade 
enheter där man under 2004 producerade 9,1 miljoner enheter varav den amerikanska 
produktionen stod för 5,2 miljoner enheter och den inhemska försäljningen uppgick till 4,7 
miljoner enheter (GM Annual Report, 2004). Antalet anställda under 2004 uppgick till 
324 000 världen över (ibid.). Inom GM-koncernen ingår varumärken som Chevrolet, Cadillac, 
Pontiac, Buick, Hummer, SAAB och Opel. GM har under de senaste åren tampats med stora 
ekonomiska problem, bl a till följd av enorma sjuk- och pensionsåtaganden. Till följd av detta 
har GM-aktien under senare år sjunkit kraftigt och börsvärdet är numera ”bara” världens tolfte 
största bland biltillverkarna (JCF, 2005). GM är särkskilt stora inom segmenten SUVar, 
pickups och mellanklassbilar (Goldman Sachs, 2005). På den amerikanska marknaden hade 
GM en marknadsandel på ca 26,3% i slutet av 2004 (se figurer 4.2 och 4.3 nedan). 
 
 
Ford 
 
Ford grundades 1903 av Henry Ford och är en av världens äldsta biltillverkare. Genom 
uppfinningen av bl a löpande bandet har Ford gett ett stort bidrag till 1900-talets industri. 
Under 2004 producerade koncernen ca 3,5 miljoner enheter i USA medan den inhemska 
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försäljningen uppgick till 3,6 miljoner enheter (Ford Motor Co. Annual Report, 2004). Antalet 
anställda världen över uppgick till 325 000. Inom Ford-koncernen ingår bl a varumärkena 
Ford, Lincoln, Mazda, Volvo, Jaguar, Land Rover och Aston Martin. Liksom för GM har 
Ford under de senaste åren visat försämrade resultat och vikande lönsamhet vilket lett till att 
man numera placerar sig på nionde plats bland världens biltillverkare, sett till börsvärde (JCF, 
2005). Koncernens huvudsegment är, liksom för GM, SUVar, pickups och mellanklassbilar 
(Goldman Sachs, 2005). Fords marknadsandel på den amerikanska marknaden uppgick till ca 
18,6% i slutet av 2004 (se figurer 4.2 och 4.3 nedan). 
 
 
DaimlerChrysler 
 
Under 1998 gick tyska Daimler-Benz AG och amerikanska Chrysler Corporation samman och 
bildade DaimlerChrysler som är en av världens största biltillverkare, faktiskt världens tredje 
största sett till börsvärde (ibid). Försäljningen för dotterbolaget Chrysler Group i USA 
uppgick till 2,3 miljoner enheter (DaimlerChrylser Annual Report, 2004). Hela koncernen 
hade totalt ca 385 000 anställda världen över för 2004 (ibid.). Inom Chrysler Group ingår 
varumärken som Chrysler, Dodge och Jeep. I slutet av 2004 uppgick Chryslers amerikanska 
marknadsandel till ca 13% (se figurer 4.2 och 4.3 nedan). 
 
  
 
 Figur 4.2 
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 Figur 4.3 
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4.1.3 Nybilsförsäljningen i USA 
 
Som tidigare nämnts är bilindustrin en viktig del av den amerikanska ekonomin som står för 
en väsentlig del av landets BNP och genererar miljontals arbetstillfällen. Sedan 1983 har det 
sålts fler än 12 miljoner nya bilar varje år, vilket gör USA till den överlägset största 
konsumenten av nya bilar i världen (ITA, 2005). Rekordåret för bilförsäljningen var 2000 då 
drygt 17,3 miljoner nya bilar såldes. Sedan dess har försäljningen legat kring knappt  
17 miljoner per år (se figur 4.4 nedan). 
 
Medan den totala nybilsförsäljningen i USA verkar ha stabiliserats något kring 16-17 miljoner 
per år har GM och Ford fått se sin försäljning och marknadsandelar minska under de senaste 
åren. De båda tillverkarna har satsat hårt inom SUV-segmentet, en marknad som nådde sin 
topp under 1999 med drygt 3,2 miljoner sålda enheter (Goldman Sachs, 2005). Trots detta har 
GM och Ford gjort fortsatta satsningar inom segmentet och erbjudit kunderna föråldrade och 
bensinslukande bilmodeller. Detta har varit en starkt bidragande orsak till bolagens 
försämrade försäljningssiffror (ibid.). För att dämpa nedgången i försäljningen har tillverkarna 
erbjudit stora rabatter på sina bilar, dels till sina anställda men även för ”vanliga” kunder. 
Andra biltillverkare har förvisso anslutit sig till denna rabattkampanj men GM och Ford har 
legat i frontlinjen med rabatter på i genomsnitt $4 124 respektive $3 541 per bil under 2004 
(Henderson i Facsnet, 2005). Rabatterna har gett upphov till en s k ”pull-forward demand” –
effekt, dvs konsumenter som hade tänkt köpa bil vid ett senare tillfälle har istället tidigarelagt 
sina köp pga. generösa rabatter och förmånliga betalningsvillkor vilket har dämpat 
tillverkarnas försäljningstapp något (Goldman Sachs, 2005). Detta har dock varit en tillfällig 
lösning på problemet med vikande försäljning, en lösning som inte håller i längden då den 
medför lägre intäkter per såld bil.  
 
 
 
 Figur 4.4 
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Som figur 4.4 antyder ser nybilsförsäljningen ut att följa ett cykliskt mönster. Under perioden 
1976-2004 har mönstret varit aningen oregelbundet med en cykel på mellan 3-5 år. Den 
största nedgången i nybilsförsäljningen inträffade mellan 1979 och 1980 då försäljningen 
sjönk från knappt 14 miljoner till drygt 11 miljoner och försäljningen nådde sin botten 1982 
med knappt 10,5 miljoner sålda bilar. Åren efter skedde en kraftig uppgång där nästa dal 
inträffade 1991. Sedan följde ytterligare en uppgång och fr o m. 1999 ser försäljningen ut att 
ha stabiliserats något kring 16-17 miljoner sålda bilar där prognosen för helåret 2005 ligger på 
ca 16,8 miljoner (Goldman Sachs, 2005). 
 
 

4.2 Modell för efterfrågan på nya bilar 
 

4.2.1 Ingående variabler 
 
Syftet med modellen är att ta reda på vilka faktorer, eller variabler, som påverkar 
försäljningen av nya bilar varför nybilsförsäljningen sätts till beroende variabel och data över 
denna har hämtats från ITAs webbsida. För samtliga förklarande variabler gäller att de 
hämtats från FFCs webbsida.  
 
I avsnittet om tidigare studier framgick att samtliga modeller tog med real disponibel inkomst 
vilken också visade sig vara en av de viktigaste variablerna för att förklara efterfrågan på 
bilar. Därför inkluderar även denna modell variabeln. 
 
Samtliga modeller tog även med en variabel för priset på nya bilar. Då några sådana data ej 
kunnat inhämtas används här istället konsumentprisindex som är en sammanställning av den 
totala prisnivån i landet.  
 
Då bilköp innebär en relativt stor utgift finansieras dessa inte sällan via lån. Kostnaden för 
lånen, dvs räntan, kan därför vara av betydelse vilket även framgått i tidigare studier. 
Goldman Sachs använder i sin analys den 10-åriga obligationsräntan för att prognostisera 
efterfrågeutvecklingen och den används även i denna modell. 
 
Vidare tas priset på olja med som förklarande variabel. Priset är angivet i dollar per fat och 
avser råolja. I de tidigare studierna uppnåddes olika resultat vad gäller oljeprisets signifikans 
för att förklara efterfrågan på bilar, varför det kan vara intressant att ta med den även här.  
 
En variabel för arbetslöshet ingår också i modellen. Denna variabel finns inte med i någon av 
de tidigare studierna men tas dock upp i Goldman Sachs analyser och prognoser för 
efterfrågan varför den tas med här.  
 
Enligt Mats Matsson på Bil Sweden utgör en betydande del av den totala nybilsförsäljningen 
försäljning av bilar till företag i form av bl a tjänstebilar och bilar för kommersiellt bruk. Han 
menar därför att börskursernas utveckling kan ha påverkan på antalet sålda bilar då 
efterfrågan antas öka då företagens vinster ökar vilket kan avspeglas av stigande börskurser. 
Därför tas en variabel för börskursen med. Variabeln består av data över S&P500 vilket är ett 
index för 500 börsnoterade amerikanska företag (telefonsamtal med Mats Matsson på Bil 
Sweden). 
 



 28

Till sist används en variabel för real privat konsumtion av varaktiga varor. Enligt Mats 
Matsson är detta en av de faktorer som borde ha störst koppling till nybilsefterfrågan (ibid.).  
 
 

4.2.2 Kontroll av ingående variabler 
 
Några av de ingående variablerna kan tänkas påverka och korrelera med varandra, med andra 
ord kan ett problem med multikolinjäritet existera. Vid närmare kontroll bekräftas att detta 
problem finns då flera av korrelationskoefficienterna är nära 1 vilket innebär nära nog perfekt 
korrelation. 
 
Perfekt korrelation mellan två variabler innebär att om värdet på den ena variabeln ändras så 
ändras värdet på den andra variabeln lika mycket, med andra ord, de samvarierar.  
 
Nästa kontroll görs för att se om tidsserierna med de ingående variablerna är stationära. 
Kontrollen visar att ingen av tidsserierna är stationära förutom den beroende variabeln. Som 
nämnts tidigare är ett sätt att åtgärda detta problem att ta första differensen av tidsserierna. 
Efter att detta gjorts konstateras att samtliga tidsserier har blivit stationära. Sedan görs en ny 
kontroll för multikolinjäritet. Det visar sig nu att ingen av korrelationskoefficienterna är nära 
1 längre (se tabell 4.1 nedan) vilket innebär att något problem med multikolinjäritet inte 
längre existerar och modellen kan specificeras.  
 
  
 
 Tabell 4.1 
   

 

Konsumtion 
varaktiga 

varor 
 KPI Arbetslöshet 

Disponibel 
inkomst Oljepris 

10-åriga  
 räntan S&P500 

Konsumtion 
varaktiga varor 1,0000 0,0533 -0,1367 -0,0031 -0,0182 -0,0018 -0,0766 
KPI 0,0533 1,0000 -0,2540 -0,0866 -0,1039 0,0531 0,0448 
Arbetslöshet -0,1367 -0,2540 1,0000 0,0178 0,4040 0,1705 -0,0961 
Disponibel inkomst -0,0031 -0,0866 0,0178 1,0000 -0,0090 -0,2257 0,0183 
Oljepris -0,0182 -0,1039 0,4040 -0,0090 1,0000 0,1329 -0,1093 
10-åriga räntan -0,0018 0,0531 0,1705 -0,2257 0,1329 1,0000 -0,0295 
S&P500 -0,0766 0,0448 -0,0961 0,0183 -0,1093 -0,0295 1,0000 
 
 
 

4.2.3 Specificering av modell och resultat 
 
Utifrån ovan förda resonemang och transformeringar specificeras den empiriska modellen 
enligt följande: 
 
  
 Modell 4.1 
 

ttttttttt uIUOiPCDS +∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+= 76543210 ββββββββ  
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där 
  

tS  = nybilsförsäljningen månad t 

tD∆  = differensen av real disponibel inkomst månad t 

tC∆  = första differensen av real privat konsumtion av varaktiga varor månad t 

tP∆  = första differensen av konsumentprisindex månad t 

ti∆  = första differensen av 10-åriga obligationsräntan månad t 

tO∆  = första differensen av råoljepriset månad t 

tU∆  = första differensen av arbetslösheten månad t 

tI∆  = första differensen av S&P500-index månad t 

tu  = slumpmässig felterm 
 
 
Tidsserierna som ingår i modellen sträcker sig över perioden 1976-2004 och innehåller 348 
observationer. Regressionen som utförs ger följande resultat (samtliga regressioner görs i 
statistikprogrammet EViews): 
 
 
 Tabell 4.2 
 

 Koefficient Std. fel t-värde p-värde 
Intercept 1218172, 18445,13 66,04299 0,0000 
Disponibel inkomst 242,6442 264,7425 0,916529 0,3600 
Konsumtion varaktiga varor 3473,717 651,5185 5,331724 0,0000 
KPI -58846,28 34901,92 -1,686047 0,0927 
10-årig ränta 14787,54 31604,09 0,467900 0,6402 
Oljepris 16141,04 6442,271 2,505489 0,0127 
Arbetslöshet -128809,8 63455,58 -2,029921 0,0431 
S&P500 192,7852 351,0763 0,549126 0,5833 
     
R2 0,119515    
Justerad R2 0,101334    
     
Durbin-Watson 0,502771    
     
F-värde 6,573601    
Sannolikhet (F-värde) 0,000000    

  
 
I tabell 4.2 kan man se att disponibel inkomst, den 10-åriga räntan samt S&P500-index inte 
tycks vara signifikanta för att förklara nybilsförsäljningen. KPI är signifikant på 10-
procentsnivån och arbetslösheten på 5-procentsnivån. Oljepriset har en signifikansnivå nära 
1% och konsumtionen av varaktiga varor är signifikant på samtliga nivåer. 2R -värdet är på 
endast 11,9% vilket innebär att 88,1% av nybilsförsäljningen återstår att förklaras. Durbin-
Watson-statistikan indikerar att autokorrelation existerar och en kontroll för detta görs. Vid 
kontrollen framgår att autokorrelation av första och tolfte ordningen existerar och är påtaglig 
varför en ny regression görs där autokorrelationen tas hänsyn till. Resultaten följer nedan: 
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 Tabell 4.3 
 

 Koefficient Std. fel t-värde p-värde 
Intercept 1345543, 149535,5 8,998151 0,0000 
Disponibel inkomst -101,8887 122,9943 -0,828402 0,4081 
Konsumtion varaktiga varor 2545,802 258,6282 9,843479 0,0000 
KPI -3490,336 17912,85 -0,194851 0,8456 
10-årig ränta 31438,86 13429,50 2,341030 0,0198 
Oljepris 1516,451 2804,543 0,540712 0,5891 
Arbetslöshet -46274,17 25655,19 -1,803696 0,0722 
S&P500 280,4717 149,6586 1,874077 0,0618 
AR(1) 0,404163 0,037701 10,72035 0,0000 
AR(12) 0,550610 0,038036 14,47598 0,0000 
     
R2 0,786125    
Justerad R2 0,780184    
     
F-värde 132,3223    
Sannolikhet (F-värde) 0,000000    

  
 
Från tabell 4.3 framgår att varken disponibel inkomst, KPI eller oljepriset är signifikanta i att 
förklara bilförsäljningen. Arbetslösheten och S&P500 är signifikanta på omkring 7-
procentsnivån och den 10-åriga räntan på 2-procentsnivån. Koefficienten med högst 
signifikans är variabeln konsumtion på varaktiga varor som är signifikant på samtliga nivåer. 
Man kan även se att autokorrelationen av första och tolfte ordningen är signifikanta på 
samtliga nivåer. 2R -värdet har stigit rejält i den andra regressionen och ligger på ca 78,6% 
med ett justerat 2R -värde på ca 78%. 
 
Samtliga koefficienter signifikanta på 10-procentsnivån eller högre uppvisar förväntat tecken 
enligt den ekonomiska teorin förutom koefficienten för räntevariabeln. Hittills har ett linjärt 
samband antagits existera och ingen hänsyn har tagits till eventuella icke-linjära samband. Det 
faktum att räntevariabelns koefficient uppvisar ”fel” tecken enligt den ekonomiska teorin ger 
skäl till att pröva om icke-linjära samband existerar. Med utgångspunkt från detta och Witt & 
Johnsons icke-linjära modell, som är den senaste av de tidigare studierna och den studie som 
uppnått högst förklaringsgrad, görs nya tidsserier som är kvadraten och den naturliga 
logaritmen av de ursprungliga tidsserierna. Därefter görs en regression med de förklarande 
variablerna i kvadrat och en annan med de logaritmerade variablerna. Resultaten av dessa 
regressioner (presenteras ej här) indikerar att vissa av variablerna bör ha sin ursprungliga 
form, dvs vara uttryckta som första differensen av respektive tidsserie, medan andra bör vara 
uttryckta i kvadrat eller logaritmerade för att nå så höga signifikansnivåer som möjligt. Efter 
att ha testat ett antal olika kombinationer av ursprungliga, kvadrerade och logaritmerade 
variabler konstateras följande utseende på regressionsmodellen: 
 
 
 Modell 4.2 
 
  ttttttttt uIUOiPCDS +∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+= 765

2
43210 ln ββββββββ  
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I modell 4.2 ser man att den reala disponibla inkomsten har logaritmerats och att den 10-åriga 
obligationsräntan har tagits i kvadrat. Därefter görs en regression av modell 4.2 som tidigare, 
dvs att justering för autokorrelation av första och tolfte ordningen görs. Resultatet av 
regressionen ger att högre förklaringsgrad och signifikansnivåer nås om variablerna för 
konsumentprisindex och priset på olja tas bort ur modellen varför dessa två utelämnas. Den 
slutliga, justerade modellen är därför: 
 
   
  ttttttt uIiUCDS +∆+∆+∆+∆+∆+= 5

2
43210 ln ββββββ  

 
 De slutliga resultaten visas i tabell 4.4 nedan: 
 
 
 
 Tabell 4.4 
 

 Koefficient Std. fel t-värde p-värde 
Intercept 1359370. 143898.8 9.446711 0.0000 
ln (Disponibel inkomst) -2972.457 2013.071 -1.476578 0.1408 
Konsumtion varaktiga varor 2506.644 257.2716 9.743184 0.0000 
Arbetslöshet -47889.54 25240.62 -1.897320 0.0587 
10-årig ränta2 -30289.51 15325.82 -1.976371 0.0490 
S&P500 284.4061 149.3311 1.904533 0.0577 
AR(1) 0.407883 0.037832 10.78134 0.0000 
AR(12) 0.545515 0.038292 14.24633 0.0000 
     
R2 0.785726    
Justerad R2 0.781125    
     
F-värde 170.7739    
Sannolikhet (F-värde) 0.000000    

  
 
Av tabell 4.4 framgår att konsumtion av varaktiga varor fortfarande har koefficienten med 
högsta signifikansnivå. Variabeln för disponibel inkomst är fortfarande inte signifikant på 
några högre nivåer och koefficienten uppvisar fortfarande ”fel” tecken enligt den ekonomiska 
teorin. Koefficienten för arbetslöshet är signifikant på 6-procentsnivån medan koefficienten 
för räntan är signifikant på 5-procentsnivån som nu uppvisar ”korrekt” tecken enligt den 
ekonomiska teorin. Koefficienten för S&P500-index är signifikant på 6-procentsnivån. Efter 
att justering för autokorrelation gjorts uppnår modellen en justerad förklaringsgrad på 78,1%. 
Den slutliga modellen får enligt resultaten ovan följande utseende: 
 
 ttttttt uIiUCDS +∆+∆−∆−∆+∆−= 28430290478902507ln29721359370 2

4  
 

4.3 Säsongseffekter 
 
Många tidsserier innehåller säsongseffekter. Om säsongseffekter existerar i nybils-
försäljningen skulle detta innebära att det säljs olika många nya bilar beroende på vilken 
månad under året det är. För att undersöka huruvida säsongseffekter existerar i 
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nybilsförsäljningen görs en ny regression med dummyvariabler som förklarande variabler. 
Den beroende variabeln är fortfarande nybilsförsäljningen men här används första differensen 
av tidsserien, dvs skillnaden från en månad till nästa just för att se om någon signifikant 
skillnad existerar i försäljningen mellan de olika månaderna. Till att börja med skapas 
artificiella tidsserier med värdena 1 och 0. Separata tidsserier görs för varje månad under året. 
Sedan specificeras regressionsmodellen enligt följande: 
 
 
 Modell 4.3 
 

t

t
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665544332211
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där 
  
 tS∆ = första differensen i nybilsförsäljningen månad t 
 
 1 om månad t = januari 1 om månad t = februari 

1D = 2D = 
 0 annars 0 annars 

 
 
 1 om månad t = mars 1 om månad t = april 

3D =   4D = 
 0 annars 0 annars 
 

 
 1 om månad t = maj 1 om månad t = juni 

5D = 6D = 
 0 annars 0 annars 
    
 
 1 om månad t = juli 1 om månad t = augusti 

7D = 8D =   
 0 annars 0 annars 
 
 
 1 om månad t = september 1 om månad t = oktober 

9D = 10D = 
 0 annars 0 annars 

   
 
 1 om månad t = juni 1 om månad t=december 

11D =  12D = 
 0 annars 0 annars  

  
 

tu = slumpmässig felterm 
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För att undvika perfekt kolinjäritet mellan dummyvariablerna har modell 4.3 inget intercept. I 
tabell 4.4 nedan följer resultaten från regressionen: 
 
  
 
 Tabell 4.5 
 

 Koefficient Std. fel t-värde p-värde 
Januari -0.087094 0.016812 -5.180550 0.0000 
Februari 0.112279 0.016519 6.796880 0.0000 
Mars 0.205852 0.016519 12.46131 0.0000 
April -0.065260 0.016519 -3.950552 0.0001 
Maj 0.082093 0.016519 4.969545 0.0000 
Juni -0.010861 0.016519 -0.657499 0.5113 
Juli -0.068344 0.016519 -4.137259 0.0000 
Augusti 0.003341 0.016519 0.202267 0.8398 
September -0.048894 0.016519 -2.959800 0.0033 
Oktober 0.036183 0.016519 2.190333 0.0292 
November -0.087025 0.016519 -5.268108 0.0000 
December 0.033414 0.016519 2.022747 0.0439 
     
R2 0.494719    
Justerad R2 0.478128    
     
F-värde 29.81800    
Sannolikhet F-värde 0.000000    

 
 
Av tabell 4.5 framgår att samtliga dummyvariablers koefficienter är signifikanta på 5-
procentsnivån eller högre förutom koefficienterna för juni och augusti. Månadsvariablerna 
förklarar tillsammans ca 49% av differensen i bilförsäljningen.  
 
 

4.4 Tolkning av resultat 
 
Tabell 4.4 visar att fyra av de sju ursprungliga förklarande variablerna är signifikanta på 10-
procentsnivån eller högre. Dessa är real privat konsumtion av varaktiga varor, den 10-åriga 
obligationsräntan, arbetslöshet och S&P500-index. Koefficienten för konsumtion varaktiga 
varor indikerar att om konsumtionen stiger med en procent ökar nybilsförsäljningen med ca 
2500 enheter. Koefficienten för räntevariabeln visar att om räntan stiger med en procent 
minskar antalet sålda bilar med ca 30200 enheter. Vidare ser man att om arbetslösheten stiger 
med en procent minskar försäljningen med ca 47900 enheter. Slutligen, om S&P500-index 
ökar med en procent ökar antalet sålda bilar med ca 280 enheter. Av dessa resultat verkar 
arbetslösheten vara den variabel som har störst genomslagskraft i termer av antalet sålda bilar.  
 
I tabell 4.5 ser man att tio av de tolv månaderna uppvisar en skillnad i nybilsförsäljningen som 
är signifikant på 5-procentsnivån eller högre. Dessa är januari, februari, mars, april, maj, juli, 
september, oktober, november och december. Den största negativa effekten inträffar när vi går 
från december till januari. Det säljs i genomsnitt 8,7% färre bilar i januari än i december. Den 
största positiva effekten inträffar när vi går från februari till mars då det säljs i genomsnitt 
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20,6% fler bilar i mars än i februari. Nedan i figur 4.5 visas den genomsnittliga 
bilförsäljningen uppdelad per månad: 
 
 
 Figur 4.5 
 

Genomsnittlig nybilsförsäljning 1976-2004 uppdelad per 
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Sammanställning av data från ITA ( 2005) 

 
 
Av figur 4.5 framgår att det i genomsnitt säljs ca 1 000 000 nya bilar i januari vilket är klart 
lägst av alla månader. Månaden med flest antal sålda bilar är maj med ca 1 360 000 enheter i 
genomsnitt tätt följd av mars och juni med ungefär 1 340 000 enheter.  
 
 

4.5 Spreadar 
 
Vid analys och prognostisering av företag och deras aktier används ofta en ”top-down”-
analys, dvs att man börjar med att prognostisera företagens intäkter eller försäljning som är 
den översta posten i resultaträkningen. Då prognoserna bl a bygger på kvalificerade gissningar 
om företagens utveckling och i vissa fall görs för flera år fram i tiden uppstår ofta en differens 
mellan prognoserna och det faktiska utfallet. Denna differens brukar benämnas som ”spread” 
vilket är det engelska ordet för spridning. Om spreaden är förhållandevis stor för ett företag 
skulle detta kunna bero på att företagets försäljning av olika anledningar är svåra att 
prognostisera.  
 
För att undersöka huruvida vissa biltillverkare verkar svårare att göra goda prognoser för än 
andra har data på prognoser om försäljning samt utfall i försäljning samlats in från JCF 
Groups databas. Urvalet som gjorts omfattar världens tolv största biltillverkare sett till 
börsvärde per den 14 december 2005 vilket kan ses i figur 4.6 nedan: 
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 Figur 4.6 
 

Marknadsvärde i miljoner dollar (per den 14/12 - 2005)
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 Källa: JCF Group ( 2005)  
 
 
De prognoser som undersöks avser biltillverkarnas försäljning över hela världen räknat i 
inhemsk valuta för två år framåt. Detta innebär att prognoser för 2004 gjordes under 2002, 
prognoser för 2003 gjordes 2001 osv. Av de tillgängliga prognoserna för ett specifikt år och 
företag tas sedan ett genomsnitt. Detta kallas i JCF för ”brokers’ consensus” och är alltså ett 
genomsnitt av samtliga analytikers (dvs alla som finns tillgängliga i JCF) prognoser. Genom 
att sedan subtrahera prognosen för försäljningen för det specifika året och företaget från 
utfallet för samma år och företag får man fram spreaden. Genom att dividera spreaden med 
prognosen får man fram spreaden i procent vilket är ett bättre jämförelsetal då försäljningen 
för de olika biltillverkarna skiljer sig mycket åt i storlek. 
 
För vissa av biltillverkarna finns i JCF närmare 20 st prognoser per år från lika många 
analytiker medan det för andra endast finns en prognos. Detta gör att konsensus bygger på 
olika många uttalanden för olika biltillverkare vilket givetvis gör utrymmet för slutsatser och 
generaliseringar betydligt mindre i detta fall. Likaså skiljer sig antalet år som prognoser finns 
tillgängliga för mellan olika biltillverkare. För några företag finns prognoser för sex år 
tillbaka i tiden medan det för andra endast finns för tre år tillbaka. Detta gör utrymmet för 
jämförelser mellan företagen begränsat. Därför har ett genomsnitt av spreadarna i procent 
beräknats både för samtliga år som finns tillgängliga för varje enskilt företag och för enbart 
åren 2004, 2003 och 2001  där prognoser finns för samtliga företag.  
 
Resultaten visas i figur 4.7 nedan där siffrorna inom parentes anger rangordningen för 
spreadarna och där 1 motsvarar det högsta genomsnittet för spreadarna. Den första siffran 
visar rangordningen för genomsnittet av samtliga tillgängliga observationer medan den andra 
siffran anger rangordningen för genomsnittet av observationerna från ’04, ’03 och ’01.  
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 Figur 4.7 
 

Utfall vs. konsensus - Spread i försäljning
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Av figur 4.7 framgår att det klart högsta genomsnittet för spreadarna återfinns för Hyundai 
vilket gäller för båda genomsnitten. Det lägsta genomsnittet är för Volkswagen i det första 
genomsnittet och för BMW i det andra genomsnittet. Den största skillnaden från första och 
andra genomsnittet finns hos DaimlerChrysler som går från att ha fjärde högsta till att ha 
åttonde högsta genomsnittliga spread.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras resultaten av den kvantitativa undersökningen. Detta görs med 
utgångspunkt i den teori som undersökningen bygger på. Kapitlet syftar till att länka samman 
teori med empiri för att fungera som underlag till slutsatserna i uppsatsen.  
 
     

5.1 Modell för efterfrågan på nya bilar (avsnitt 4.2) 
 
Regressionen av modell 4.1 gav att fyra av de sju ursprungliga förklarande variablerna var 
signifikanta i att förklara nybilsförsäljningen. Dessa var konsumtion av varaktiga varor, 10-
årig ränta, arbetslöshet och S&P500-index. Förutom koefficienten för räntevariabeln uppvisar 
alla dessa variablers koefficienter ”korrekt” tecken utifrån vad man kan förvänta sig enligt 
ekonomisk teori.  
 
När konsumtionen av varaktiga varor ökar bör även försäljningen av nya bilar öka då bilar 
ingår i kategorin varaktiga varor. I tabell 4.4 ser man att koefficienten för real privat 
konsumtion av varaktiga varor är, om än ganska liten, positiv. Den är också starkt signifikant 
med ett p-värde klart under 0,05 och ett t-värde på ca 9,84. Konsumtionsvariabeln, som står 
för en stor del av förklaringen av nybilsförsäljningen i modellen, finns inte med i någon av de 
tidigare modeller som togs upp i avsnittet om tidigare studier i kapitel 3. Däremot innehöll 
samtliga modeller en variabel för real disponibel inkomst, en variabel som i denna modell 
visade sig vara insignifikant. Man skulle kunna tänka sig att variabeln för konsumtion av 
varaktiga varor bättre förklarar nybilsförsäljningen eftersom de är mer direkt kopplade till 
varandra än nybilsförsäljning och disponibel inkomst. Detta är en följd av att hushållen 
använder en del av sin disponibla inkomst till att konsumera varaktiga varor men också till 
annat som sparande och konsumtion av tjänster och icke-varaktiga varor. Det bör dock 
nämnas att eftersom konsumtionsvariabeln till viss del innehåller just konsumtion av bilar 
finns risk att den inte är helt oberoende. Denna risk bör dock vara mindre då den beroende 
variabeln i detta fall anges i antal bilar medan konsumtionsvariabel är angiven i antal dollar. 
Det skulle alltså kunna vara så att när konsumtionen går ner köper folk fortfarande lika många 
fast billigare bilar och vice versa.  
 
När räntan stiger blir det dyrare att investera vilka leder till färre investeringar. En del dyrare 
konsumtionsvaror, däribland bilar, finansieras inte sällan med lån. Därför förefaller det rimligt 
att anta att koefficienten för räntevariabeln bör vara negativ. I resultaten för regressionen av 
modell 4.1 är så dock inte fallet utan här är koefficienten positiv och starkt signifikant med ett 
p-värde på ca 0,02 och ett t-värde på ca 2,34. I Witt & Johnsons (1986) modell har man med 
en räntevariabel där man når ett resultat med negativ koefficient. Man använder sig av en 
multiplikativ modell där man visar att ett icke-linjärt samband existerar. För att se om 
liknande samband existerar för de data som används här formulerades den icke-linjära 
modellen 4.2. Resultaten från denna regression gav att räntan i form av den kvadrerade 
räntevariabeln har en negativ koefficient med ett p-värde strax under 0,05 och ett t-värde på 
ca 1,98 i absoluta tal. Således visades att ett icke-linjärt samband existerar och den negativa 
koefficienten är konsistent med den ekonomiska teorin.  
 
Samtliga tidigare modeller som tagits upp innehåller en prisvariabel med signifikanta 
koefficienter. Varken i modell 4.1 eller modell 4.2  är koefficienten för konsumentprisindex 
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signifikant. Det kan bero på att variabeln är för ”trubbig”, dvs den innehåller så mycket mer 
än priset på bilar. I modell 4.2 uteslöts variabeln då högre signifikansnivåer på övriga 
variabler och en högre förklaringsgrad uppnåddes efter att den tagits bort. Ett bättre resultat 
hade kunnat nås om en variabel för priset på nya bilar hade funnits tillgänglig.  
 
Priset på olja kan antas vara en indikator för priset på motorbränsle. Då oljan går upp i pris 
bör även priset på motorbränsle gå upp vilket skulle kunna leda till färre sålda bilar. I likhet 
med de resultat som Witt & Johnson (1986) kom fram till är priset på olja inte signifikant 
varken i modell 4.1 eller modell 4.2 medan Carlson & Umble (1980) kommer fram till olika 
resultat i olika modeller. Att koefficienten för priset på olja inte är signifikant kan bero på att 
den beroende variabeln är antalet sålda nya bilar. Det skulle kunna vara så att antalet sålda 
nya bilar inte påverkas av priset på olja men däremot vilken typ av bilar som säljs. Det är inte 
otänkbart att det säljs färre stora och bränsletörstiga bilar men fler mindre och mer 
bränslesnåla bilar när priset på olja går upp vilket  i så fall skulle ge ett oförändrat antal sålda 
nya bilar totalt sett. Även oljeprisvariabeln uteslöts ur modell 4.2 av samma skäl som 
konsumentprisindexvariabeln.  
 
När arbetslösheten stiger bör hushållens köpkraft försämras vilket i sin tur borde leda till färre 
sålda bilar. Resultaten av modell 4.1 visar att detta är fallet då koefficienten för 
arbetslöshetsvariabeln är negativ och signifikant med ett p-värde strax över 0,07 och ett t-
värde på ca 1,8 i absoluta tal. Resultaten av modell 4.2 visar att koefficienten för arbetslöshet 
har ett p-värde strax under 0,06 och ett t-värde på ca 1,9 i absoluta tal.  Ingen av de tidigare 
modeller som tagits upp innehöll någon variabel för arbetslöshet, däremot togs den upp i 
Goldman Sachs (2005). De tidigare modellerna hade istället en variabel för real disponibel 
inkomst som var signifikant i samtliga modeller. I denna modell fungerar arbetslösheten som 
en bättre indikator för nybilsförsäljningen än vad disponibel inkomst gör. Det kan bero på 
flera saker varav en kan vara att modell 4.1 innehåller betydligt fler observationer än någon av 
de tidigare modellerna och täcker en senare period.  
 
När börsen går upp totalt sett under en längre period kan det tyda på en starkare ekonomi i sin 
helhet med ökad köpkraft och ökad efterfrågan med ökad privat konsumtion av nya bilar som 
följd. Om ökade företagsvinster ligger bakom en börsuppgång skulle detta också kunna 
innebära en större efterfrågan på tjänstebilar och bilar för kommersiellt bruk med ökad 
efterfrågan på nya bilar som följd. I modell 4.1 har variabeln för S&P500-index en positiv 
koefficient som är signifikant med ett p-värde under 0,10 och ett t-värde på ca 1,87. 
Motsvarande resultat av modell 4.2 är strax under 0,06 respektive 1,9. Ingen av de tidigare 
modellerna innehöll någon liknande variabel.  
 
Modell 4.1 justerades efter första regressionen för autokorrelation av första och tolfte 
ordningen. Båda dessa är starkt signifikanta med p-värden klart under 0,05 och t-värden på 
10,72 respektive 14,48 vilket är det närmaste identiskt med resultaten av modell 4.2. Ingen av 
de tidigare studierna justerade för autokorrelation då deras Durbin-Watson-statistika 
indikerade att autokorrelation inte existerade. Att autokorrelation existerar i modell 4.1 och 
4.2 men inte i någon av de tidigare studierna skulle kunna bero på att de använde sig av 
årsdata medan modell 4.1 och 4.2 använder månadsdata. Det kan dock tyckas något 
förvånande att de tidigare modellerna inte ens innehöll autokorrelation av första ordningen 
(motsvarande tolfte ordningen för modell 4.1 och 4.2).  
 
Vad gäller förklaringsgrad är skillnaden mellan modell 4.1 och 4.2 liten med justerade 2R -
värden på 0,78 respektive 0,781. De viktiga skillnaderna mellan modellerna ligger i 
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koefficienternas signifikansnivåer som totalt sett är högre i modell 4.2 där också samtliga 
signifikanta variabler, inklusive räntevariabeln, uppvisar ”korrekt” tecken enligt den 
ekonomiska teorin. Med utgångspunkt från detta anses den icke-linjära modell 4.2 vara en 
bättre och mer rättvisande modell än den linjära modell 4.1 varför modell 4.2 betecknas som 
denna studies huvudmodell.  
 
 

5.2 Säsongseffekter (avsnitt 4.3) 
 
Regressionen av modell 4.2 gav att signifikanta skillnader i nybilsförsäljningen existerar för 
tio av årets tolv månader. Den största negativa skillnaden i nybilsförsäljningen sker i januari 
jämfört med december med -8,71%. Detta kan till viss del förklaras av att den reala privata 
konsumtionen av varaktiga varor i genomsnitt är 5,54% lägre i januari jämfört med december.  
 
Den klart största positiva skillnaden i nybilsförsäljningen återfinns i mars jämfört med 
februari där skillnaden är 20,59%. Vad denna skillnad beror på är svårare att säga då den reala 
privata konsumtionen endast är 0,53% större i mars jämfört med februari i genomsnitt.  
 
Januari är den månad då det säljs minst antal nya bilar i genomsnitt medan maj är månaden 
med högst genomsnitt vilket framgår av figur 4.5. Här ser man också att mellan mars och 
augusti säljs det mer än 1,2 miljoner bilar i genomsnitt under varje månad i intervallet. Den 
enskilda månad under perioden 1976-2004 då det sålts flest bilar är oktober 2001 då det såldes 
1 721 900 nya bilar (ITA, 2005).  
 
De säsongseffekter som tagits upp här baseras på data över perioden 1976-2004. Under denna 
relativt långa period är det möjligt att försäljningsmönstret har förändrats varför det kan vara 
av intresse att jämföra fördelningen av nybilsförsäljningen sett över hela perioden med de 
sista fem åren, dvs 2000-2004: 
 
 
 Figur 5.1 
 

Genomsnittlig nybilsförsäljning uppdelat per månad

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Jan (12 , 12) Feb (10 , 10) Mars (2 , 3) Apr (4 , 6) Maj (1 , 1) Juni (3 , 4) Juli (6 , 5) Aug (5 , 2) Sep (8 , 9) Okt (7 , 7) Nov (11 , 11) Dec (9 , 8)

2000-2004 1976-2004
 

 Sammanställning av data från ITA ( 2005) 
 
 



 40

I figur 5.1 ser man att nybilsförsäljningen varit högre i genomsnitt för samtliga månader under 
den senaste femårsperioden än för perioden 1976-2004. Januari är fortfarande den månad då 
det säljs minst antal nya bilar och maj ligger oförändrat i topp. I övrigt är det små förändringar 
vad gäller placering förutom för augusti som gått från att ligga på femte till andra plats i 
genomsnittligt antal sålda bilar.  

 

5.3 Spreadar (avsnitt 4.5) 
 
Det bör återigen påpekas att utrymmet för att dra generella slutsatser beträffande resultaten i 
undersökningen om spreadar i försäljningen är begränsat. Detta beror på att få observationer 
funnits tillgängliga och att prognosgenomsnittet i vissa fall endast består av ett fåtal 
uttalanden. I detta fall görs inga anspråk på statistiskt bevisade resultat. De resultat som 
presenterades i avsnitt 4.3 kan däremot ge en indikation på vilka företag som varit svårast att 
göra prognoser för avseende försäljning under de senaste åren.  
 
Det mest slående i resultaten som presenterades i figur 4.7 är att spreaden för Hyundai är 
avsevärt mycket större än för någon annan biltillverkare i urvalet med spreadar på 120% 
respektive 107% i de två genomsnitten. En del av förklaringen till detta skulle kunna vara att 
Hyundai sedan år 2000 haft en tillväxt i försäljningen med ca 63%. Den enda biltillverkaren i 
urvalet med en högre tillväxt sedan år 2000 är Porsche med ca 74% där genomsnittet för 
urvalet är ca 24% (medianen är ca 26%) tillväxt sedan år 2000. Den höga tillväxttakten för 
Hyundai jämfört med den mer måttliga för de andra biltillverkarna kan ha gjort det svårare att 
prognostisera försäljningen vilket lett till den stora spreaden. Den viktigaste förklaringen är 
nog ändå att Hyundai är ett nytt märke på världsmarknaden där det varit ovanligt svårt att 
bedöma vilken framgång det skulle kunna nå.  
 
För samtliga företag utom DaimlerChrysler gäller att skillnaden i spread mellan det första och 
andra genomsnittet är relativt liten. Om man bortser från DaimlerChrysler är medelskillnaden 
i spread mellan första och andra genomsnittet endast 3,2% (5,6% inkl. DaimlerChrysler). 
Skillnaden för DaimlerChrysler däremot är hela 31,6% mellan första och andra genomsnittet 
och man går från att vara näst ”svårast” att göra prognoser för till att vara näst ”enklast”. 
Detta beror förmodligen till stor del på att två av observationerna i det första genomsnittet 
gjordes innan samgåendet mellan Daimler och Chrysler Corp. var känt och avser endast 
Daimler. För den nya koncernen, som bildades under 1998, var försäljningen mer än dubbelt 
så stor som för Daimler separat.  
 
Företaget med lägst spreadar i det första genomsnittet är Volkswagen med 0,4%. I det andra 
genomsnittet har BMW lägst spread med 1,5% i absoluta tal. Detta skulle till viss del kunna 
förklaras av att företagen visat för urvalet normal respektive låg tillväxttakt under de senaste 
åren med BMW strax över medel på 25% och Volkswagen på endast 4%. 
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel följer en sammanfattning av de resultat som uppnåtts i den kvantitativa 
undersökningen samt de slutsatser som kan dras från resultaten.  
 
Syftet med denna uppsats var att ge svar på frågan om vilka makrofaktorer som påverkar 
nybilsförsäljningen på den amerikanska marknaden och som är nödvändiga att beakta vid 
analys och prognostisering av branschen och enskilda företag. Genom regressionsanalys 
nåddes resultaten att fyra av de sju ursprungliga förklarande variablerna är signifikanta för att 
förklara nybilsförsäljningen. Dessa är real privat konsumtion av varaktiga varor, den 10-åriga 
obligationsräntan, arbetslösheten samt S&P500-index.  
 
Variabeln med högst signifikansnivå är real privat konsumtion av varaktiga varor. Ingen av de 
tidigare studierna vars modeller behandlats i uppsatsen har med denna variabel. Istället 
inkluderar man variabeln för real disponibel inkomst vilken även finns med i modellen som 
formulerats här. Från resultaten av den empiriska undersökningen som genomförts här 
framkommer att disponibel inkomst varken i linjär, kvadrerad eller logaritmerad form är 
signifikant för att förklara nybilsförsäljningen. I de tidigare studierna var denna variabel högst 
signifikant och den enskilt viktigaste variabeln för att förklara nybilsförsäljningen. Att en 
sådan skillnad föreligger kan bero på att denna undersökning använder betydligt fler 
observationer än någon av de tidigare studierna och på så sätt når nya resultat. Skillnaden i 
resultat kan även bero på att olika tidsperioder undersökts. På senare år har olika 
finansieringsformer utvecklats och ökat i användning, t ex leasing och tjänstebilar, vilket 
skulle kunna minska den direkta kopplingen till disponibel inkomst.  
 
Variabeln för konsumentprisindex tycks inte vara signifikant för att förklara 
nybilsförsäljningen och en högre förklaringsgrad uppnåddes när denna variabel tog bort ur 
modellen. Att denna variabel inte är signifikant, till skillnad från de tidigare studiernas 
motsvarande variabler, kan bero på att den är för ”trubbig” och innehåller så mycket mer än 
priset på nya bilar.  
 
Vidare är den 10-åriga obligationsräntan i kvadrerad form signifikant för att förklara 
nybilsförsäljningen vilket stämmer överens med Witt & Johnson (1986) som hade med en 
räntevariabel, dock inte en kvadrerad sådan utan en logaritmerad.  
 
Att oljepriset inte är signifikant i denna modell stämmer överens med Witt & Johnson (1986) 
som kommer fram till samma resultat. Carlson & Umble (1980) däremot kommer till olika 
resultat beroende på vilken typ av bilar man undersöker. Resultatet som presenterats här 
motsäger inte Carlson & Umbles resultat utan man kan mycket väl tänka sig att det totala 
antalet sålda nya bilar förblir oförändrat men att en förskjutning till en annan typ av bilar sker 
i samband med förändringar i oljepriset.  
 
Variabeln med störst koefficient, dvs störst påverkan på nybilsförsäljningen vid en procents 
ökning i variabelvärdet, är  arbetslösheten. Inte heller denna variabel fanns med i någon av de 
tidigare studierna men visade sig alltså här vara av stor vikt för att förklara 
nybilsförsäljningen.  
 
Variabeln för S&P500-index saknar motsvarighet i någon av de tidigare studierna. I denna 
undersökning visade den sig dock vara signifikant om än med en relativt liten koefficient. Den 
lilla koefficienten skulle dock kunna förklaras av att en enprocentig förändring (som 
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koefficienten tolkas utifrån) av ett börsindex är en daglig företeelse som inte borde medföra 
särskilt stora effekter på den omgivande ekonomin som exempelvis en enprocentig ökning i 
arbetslösheten. Större effekter bör därför rimligen synas i samband med större och mer 
ihållande börsuppgångar. Vidare visar resultaten att det förekommer autokorrelation av första 
och tolfte ordningen i modellen, något som undersökts men inte förekommit i åtminstone en 
av de tidigare studierna. Detta kan förklaras av att bilförsäljningen är något trögrörlig och det 
kanske tar upp till tolv månader innan effekterna av förändring i makrofaktorerna avspeglas i 
nybilsförsäljningen. Modellen uppnår en justerad förklaringsgrad på 78,1% efter att justering 
för autokorrelation gjorts. En högre förklaringsgrad hade förmodligen kunnat uppnås om fler 
och ”bättre” data funnits tillgängliga, t ex nybilspriser, vilka haft hög signifikans i tidigare 
studier.  
 
En annan faktor att ta hänsyn till för att kunna göra goda analyser och prognoser är 
säsongsmönster. Resultaten av den andra modellen visar att säsongseffekter förekommer i tio 
av tolv månader; alla utom juni och augusti. Av dessa är ”januarieffekten” mest negativ med 
-8,7% vilket delvis beror på att konsumtionen av varaktiga varor är lägre i januari än månaden 
innan. Den mest positiva effekten är ”marseffekten” där skillnaden från föregående månad var 
drygt 20%. Faktorer som kan tänkas påverka säsongsmönstret är t ex julhandeln, kampanjer 
och när nya modeller släpps på marknaden. 
 
I den sista delen av undersökningen studerades spreadarna i försäljning bland världens tolv 
största biltillverkare sett till marknadsvärde. Resultaten ger en indikation på att Hyundai är 
klart svårast att göra prognoser för med en spread på drygt 120% i genomsnitt under perioden 
2001-2004 (exkl. 2002). En förklaring till detta är sannolikt att märket är relativt nytt på 
världsmarknaden. Minst svårt att göra prognoser på verkar Volkswagen respektive BMW vara 
sett över de senaste åren. Spreaden för BMW har under 2001-2004 (exkl. 2002) varit i 
absoluta tal knappt 1,5%  i genomsnitt.  
 
Som alltid när det gäller undersökningar baserade på begränsade urval finns möjligheten att 
andra resultat uppnåtts om fler, ”bättre” och mer relevanta data funnits tillgängliga. Detta 
gäller kanske framförallt för undersökningen om spreadarna där resultaten endast kan ses som 
indikativa och ej statistiskt bevisade. Dock baseras modell 4.1, 4.2 och 4.3 på månadsdata 
med 348 observationer vilket är betydligt fler än någon av de tidigare studierna vilket torde ge 
en god reliabilitet och mer ”korrekta” resultat.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vad gäller förklaringsgraden hos huvudundersökningen på 
78,1% så ligger den mittemellan de förklaringsgrader som uppnåtts i de tidigare studierna - 
den ligger långt ifrån den högsta på 97,5% (Witt & Johnson, 1986) men en bit över den lägsta 
på 72% (Carlson & Umble, 1980).  
 
De bidrag som denna uppsats lämnar är dels en undersökning baserad på många observationer 
över en lång tidsperiod, dels ”nya” signifikanta makrofaktorer eller variabler för att förklara 
nybilsförsäljningen såsom real privat konsumtion av varaktiga varor, arbetslöshet samt ett 
aktiekursindex i S&P500-variabeln. Vidare visas på ett icke-linjärt samband i och med den 
kvadrerade räntevariabeln. Dessutom uppmärksammas här förekomsten av autokorrelation av 
första och tolfte ordningen vilka har stor påverkan på förklaringsgraden, något som inte 
förekommit eller i varje fall inte tagits upp i tidigare studier.  
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