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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och jämföra prognosförmågan hos Vector 

autoregressions-modeller (VAR-modeller) för svensk inflation med en naiv modell - den naiva 

modellen bygger på att prognosen gör antagandet att inflationstakten är samma i nästa period 

som föregående.  I studien skapas prognoser med fem olika VAR-modeller som använder 

kvartalsdata från 1993-2015 för inflation, BNP-tillväxt, arbetslöshet och term spread – 

differensen mellan tioårig statsobligation och tremånaders statsskuldväxel. Studien resulterade 

i att VAR-modellerna med inflation och arbetslöshet samt inflation och term spread gav ett 

lägre prognosfel och därmed en bättre prognos än den naiva modellen på ett, fyra och åtta 

kvartals sikt. Modellen med inflation och BNP-tillväxt gav ett lägre prognosfel och därmed en 

bättre prognos än den naiva modellen på fyra och åtta kvartals sikt.   
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1. Inledning 

Ekonomin är i ständig förändring och det är en utmaning att med olika metoder försöka estimera 

sannolikheter av vad som kommer att hända i framtiden. Att ett land har låg och stabil inflation 

är viktigt för att hushåll och näringsliv ska kunna minska osäkerheten i sina stora investeringar 

och skapa ett förmånligt ekonomiskt klimat. En låg och stabil inflation minskar osäkerhet, 

finansieringskostnader samt gör det lättare att planera långsiktigt (Riksbanken, 2011). För att 

skapa gynnsamma ekonomiska förhållanden är det viktigt att Riksbanken skapar en trovärdig 

inflationsmålspolitik. Detta på grund av att det påverkar priser och lönesättningar i samhället. 

Stabila inflationsförväntningar tar bort störningar i ekonomin samt hjälper Riksbanken skapa 

stabila prisökningar (Svensson 2011). 

 

Sverige har haft en god ekonomisk utveckling relativt andra industrialiserade länder sedan 

Riksbanken valde att övergå till två procentigt inflationsmål i januari 1993. 90-talskrisen 

skapade både en kris för svenska banker och en kraftig depreciering av den svenska kronan. 

Svensk penningpolitik har efter 90-talskrisen varit mycket framgångsrik under tider av svåra 

ekonomiska omständigheter. Riksbankens direktiv blev att hålla prisstabilitet och det har de till 

stora delar lyckats med. Att små avvikelser i KPI från inflationsmålet ses som ett misslyckande 

i Sverige idag är ett erkännande till tidigare framgångar och ett bevis på att det finns en del 

hybris i förväntningarna av förmågan av någon centralbank att kontrollera ekonomin. 

(Goodfriend & King 2015). I januari 1993 beslutade Riksbanken att inflationsmålet skulle ligga 

på två procent med ett toleransintervall på plus/minus en procentenhet1. Ekonomisk 

stabiliseringspolitik kan utföras på två olika sätt, penningpolitik och finanspolitik. I Sverige 

sköter Riksbanken penningpolitiken vilket omfattar kronans växelkurs, styrräntan samt 

mängden pengar och krediter som finns i cirkulation i det finansiella systemet. Finanspolitiken 

sköts av regeringen samt finansinspektionen. De bestämmer volymen på offentliga utgifter, 

skattesatser samt statsskuld (Jonung 2000). 

 

Riksbankens inflationsprognoser påverkar samtliga aktörer i samhället. Det är därför viktigt att 

skapa pålitliga prognoser för att bibehålla förtroendet för Riksbanken. Det pågår en ständig 

utvärdering och utveckling av de prognosmetoder som tillämpas av centralbanker världen över. 

I detta arbete nämns några centrala studier inom detta område. 

                                                           
1 Riksbanken avskaffade toleransintervallet 2010 (Apel & Claussen, 2017)  

Riksbanken överväger att återigen inför toleransintervallet i september 2017 (Riksbanken 2017). 
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Sims (1980) utvecklade en makroekonomisk modell, vector autoregression (VAR). VAR är en 

linjär modell som har lika många ekvationer som antal variabler där var och en av variablerna 

förklaras av sina egna tidigare värden samt de andra variablerna och laggar av deras tidigare 

värden. 

 

I Stocks & Watsons (2001)  artikel om Vector Autoregressioner testar de hur bra VAR-

modellen är som verktyg för makroekonometrikers arbetsuppgifter. Stock & Watson använder 

amerikansk kvartalsdata för inflation, arbetslöshetsgrad samt ränta för perioden 1969:q1-

2000:q4. Deras slutsats är att VAR-modellen är ett kraftigt och pålitligt verktyg till att beskriva 

data samt vid prediktionsskapande (Stock & Watson 2001). 

 

Två metoder när makroekonomiska flerstegsprognoser skattas är indirekta eller direkta. Med 

indirekta prognoser skapas enstegsprognoser, dessa används sedan till att göra nästa 

enstegsprognos. Beräkningarna itereras sedan framåt tills önskad prognoshorisont uppnåtts. 

Direkta prognoser använder sig endast av tidigare observerade värden. Marcellino et al (2006) 

har jämfört indirekta och direkta prognoser på amerikansk makroekonomisk data. Resultatet av 

studien är att indirekta prognoser oftast är mycket bättre än direkta, men det påpekas att detta 

är en fråga för empirin. 

 

Stock & Watson (1999) undersöker Phillipskurvans förmåga att prognostisera amerikansk 

inflation på en 12 månaders horisont. De skriver att Phillipskurvan har spelat en framträdande 

roll inom empirisk makroekonomi i USA de senaste fyra årtionden. Stock & Watson vill med 

sin artikel ompröva Phillipskurvan som verktyg till att prognostisera inflation. Deras slutsats är 

att arbetslöshet har generellt sett varit bättre än andra makroekonomiska variabler när det 

kommer till att prognostisera inflation. 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och jämföra prognosförmågan hos VAR-

modeller för svensk inflation med en naiv modell - den naiva modellen bygger på att prognosen 

gör antagandet att inflationstakten är samma i nästa period som föregående. Variablerna som 

används i modellerna är inflation, arbetslöshetsgrad, BNP-tillväxt och term spread (T-spread) 

– differensen mellan tio årig statsobligation och tre månaders statsskuldväxel. Anledningen till 

att arbetet baseras på dessa variabler är för att tidigare nämnda studier från Stock & Watson 

(1999) och (2001) har använt liknande variabler till prognoser på amerikansk inflation. 
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Anledningen till den valda metoden är att VAR-modeller anses vara en grund för modellering 

av ekonomiska prognoser (Karlsson 2012). T.ex. så har Riksbanken använt sig av VAR-

modeller som stöd vid deras prognoser (Andersson & Löf 2007). VAR-modellens popularitet 

kommer delvis från dess enkelhet, flexibilitet och förmåga att anpassa data. Nackdelen med 

VAR-modeller är att det finns risk för att modellen överanpassar data, ger oprecis inferens och 

osäkerhet kring framtida prognoser (Karlsson 2012).  

 

Metodiskt sett är denna studie lik den prognosprocedur med VAR-modeller som Andersson & 

Löf (2007) presenterar. Denna studie, till skillnad från tidigare studier, använder svensk data, 

annan tidsperiod och den naiva modellen som prognosutvärdering. De frågeställningar denna 

studie ska besvara är: Vilken av de valda makroekonomiska variablerna ger bäst 

inflationsprognoser tillsammans med inflation? Förbättras prognosmodellen genom att 

kombinera variablerna tillsammans i en VAR-modell? Kan vi finna ett prediktivt samband 

mellan variablerna i våra modeller som är härledda med nationalekonomiska teorier? 

 

Prognoserna skapas genom att göra fem VAR-modeller med de olika variablerna. Modellernas 

precision utvärderas gentemot verkligt utfall med RMSFE2 (Root Mean Square Forecast Error) 

och jämförs sedan med den naiva modellen. Den naiva modellen har tidigare använts som 

prognosutvärdering av Atkeson & Ohanian (2001). Prognoserna är framställda på tre månaders, 

tolv månaders och 24 månaders sikt för perioden 2010:q2-2015:q4. Stockhammar & Österholm 

(2016) hävdar att kort till medellång sikt är lämpligt vid prognostisering då centralbanker 

inriktar sig på denna tidshorisont.  

 

Den data som används är svensk kvartalsdata för inflation, BNP, arbetslöshet samt 

statsskuldväxel och statsobligation mellan 1993-2015. Inflations-, BNP- och arbetslöshetsdata 

erhålls från Statistiska centralbyrån medan data för statsskuldväxel och statsobligation hämtas 

från Riksbankens officiella hemsida. Valet av just denna tidsperiod är för att Sveriges Riksbank 

under samma period använt inflationsmålet som ekonomisk stabiliseringspolitik (Österholm 

2008). 

 

VAR-modellerna med inflation och arbetslöshet samt inflation och term spread resulterade i 

bättre prognoser än den naiva modellen på ett, fyra och åtta kvartals sikt. VAR-modellerna med 

                                                           
2 Förklaring på RMSFE finns på sida 18 
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inflation och BNP-tillväxt gav ett bättre resultat än den naiva modellen på fyra och åtta kvartals 

sikt. 

 

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande. I kapitel två redovisas institutionell och 

teoretisk bakgrund. Kapitel tre presenterar tidigare studier och i kapitel fyra redovisas data. 

Kapitel fem beskriver empirisk modell medan resultatet presenteras i kapitel sex. Kapitel sju 

innehåller diskussionsavsnittet och kapitel åtta slutsats. 

 

2.1 Institutionell Bakgrund 

I den oberoende utvärdering av penningpolitiken mellan 2010-2015 som utförts av Goodfriend 

& King (2015) skriver de att Sverige hade en snabb återhämtning efter finanskrisen 2008-2009, 

varpå Riksbanken höjde reporäntan från 0,25 procent till två procent mellan juni 2010 och juli 

2011. När Eurokrisen, sommaren 2011, slog till med full kraft var Riksbanken sena med att inse 

hur stora problemen var i de sydeuropeiska länderna och hur detta påverkade Sverige. Resultatet 

blev att Riksbankens prognoser förutspådde en högre inflation än utfallet. 

 

Andersson & Löf (2007) redovisar Riksbankens indikatormodeller som har utvecklats samt 

använts som stöd vid prognosprocessen för perioden 2005-2007. De flesta modeller som 

redovisas är någon form av VAR-modell. En VAR-modell är en form av ekonometrisk modell 

där korrelation i data används för att beskriva samband mellan variabler och samband mellan 

en variabel och dess tidigare värden. Utöver den klassiska VAR-modellen så beskriver de även 

den Bayesianska vektor autoregressions-modellen (BVAR) 3. Det BVAR-modellen tillför är att 

subjektiva omdömen eller erfarenheter som analytikern har kan inkluderas med hjälp av så 

kallade priors. Om analytikern har någon form av uppfattning av koefficienternas eller 

feltermernas egenskaper i VAR-modellens ekvationer så kan detta inkluderas. Om en av de 

inkluderade ekvationerna i VAR-modellen innehåller mer värdefull information så kan detta 

tas hänsyn till. 

 

Iversen et al. (2016) skriver att riksbanken under åren 2007-2013 konsistent överestimerade 

den takt som inflationen förväntade återgå till inflationsmålet på två procent. Författarna har 

jämfört prognoser gjorda med de två prognosmetoder som Riksbanken använder, Dynamic 

                                                           
3 För förklaring av BVAR se ” Riksbankens nya indikatorprocedurer” (Andersson & Löf 2012).  
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Stochastic Genereal Equilibrium (DSGE)4 – denna modell bygger på att konsumenter 

nyttomaximerar sitt beteende (Andersson & den Reijer 2015), och BVAR. Resultatet av deras 

studie pekar på att BVAR-modellen visade mindre prognosfel än DSGE-modellen. Trots att 

BVAR-prognoserna hade lägre prognosfel än DSGE så låg DSGE-prognoserna närmare 

Riksbankens publicerade inflationsförväntningar. Författarna hävdar att det är enklare att tolka 

resultaten samt bygga en “story” bakom DSGE-prognosen och att den därför används istället 

för BVAR. 

 

2.2 Teoretisk Bakgrund 

Då uppsatsens syfte är att jämföra VAR-modellers prognosförmåga för inflation ligger det i 

uppsatsens intresse att finna nationalekonomisk teori som behandlar sambandet mellan inflation 

och andra nationalekonomiska variabler. Även om det inte behövs något kausalt samband 

mellan inflation och de nationalekonomiska variablerna så ökar sannolikheten till bättre 

prognoser om kopplingen mellan variablerna kan göras via nationalekonomisk teori. 

 

2.2.1 Phillipskurvan 

Relationen mellan arbetslöshet och inflation kan förklaras med hjälp av Phillipskurvan. Phillips 

(1958) bevisade förhållandet mellan arbetslöshet och löneökningar. Enligt Phillipskurvan leder 

en minskning i arbetslöshet till en minskning i utbudet av arbetskraft. Till följd av detta höjer 

arbetsgivarna lönerna för att slippa personalomsättning och för att skydda sin arbetskraft. Med 

högre löner så ökar arbetstagarnas konsumtion, d.v.s. de har mer pengar att konsumera för. 

Detta får en påtaglig inverkan på samhällets varor och tjänster då prisnivån på dessa höjs och 

med det så skapas inflation (Svanberg 2013). Nedan i ekvation (1) visas en typ av Phillipskurva 

med arbetslöshet, från denna härleds ekvation (2) Phillipskurva med BNP-gap. 

 

𝜋𝑡 = 𝜋𝑒 − �̂�(𝑢 − 𝑢𝑛) + 𝑧                              (1) 

 

𝜋𝑡 = 𝜋𝑒 + 𝛽�̂� + 𝑧                                    (2) 

 

I ekvation (1) ovan så är 𝜋 inflation, �̂�(𝑢 − 𝑢𝑛) är ett uttryck för genomsnittlig löneökning och 

z är prischocker – detta kan t.ex. orsakas av kraftiga prisfall på olja på grund av kraftiga 

utbudsökningar. I ekvation (2) är 𝜋 inflation, 𝜋𝑒  förväntad inflation, 𝛽 kan skrivas om som 𝛽 =

                                                           
4 För förklaring av DSGE se ”Nowcasting” (Andersson & den Reijer 2015). 
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𝜆𝑏

1−𝜆

𝑌𝑛

𝐸𝐿
. Där 𝜆 är en andel av företag med flexibla löner, b speglar hur arbetslöshet påverkar den 

önskade relativlönen för företaget, 𝑌𝑛 är genomsnittlig tillväxttakt för BNP samt EL är 

produktion vid full sysselsättning (Gottfries 2013).  

 

Denna studie antar att Phillipskurvan är eftersläpande. Förändringar i arbetslösheten idag kan 

antas få effekt på framtida inflation. Detta skulle då betyda att arbetslösheten idag har 

användbar information vid prognostisering av framtida inflation. Denna teori ger oss anledning 

till att testa om arbetslösheten kan prognostisera inflation. 

 

Då ekvation (2) härleds från ekvation (1) så kan man anta att arbetslöshet och outputgap 

innehåller liknande information, där båda variablerna återspeglar resursutnyttjandet i 

ekonomin. För att särskilja variablerna något så har BNP-tillväxt används istället för outputgap 

i uppsatsens undersökning.  

 

2.2.2 Taylor Rule 

John Taylor (1993) visade att USAs penningpolitik kunde beskrivas med följande enkla 

ekvation under perioden 1982-1991. 

𝑖𝑡 = 𝑟 ̅𝑡 + 𝜋𝑡 + 0,5(𝜋𝑡 − 𝜋∗) + 0,5(𝑌𝑡 − �̅�)                        (3) 

Där 𝑟 är ett estimat av den normala realräntan, 𝜋∗ är inflationsmålet för centralbanken, i är 

nominell ränta och (𝑌𝑡 − �̂�) är förväntat outputgap. Om dagens inflation är samma som 

inflationsmålet skrivs ekvationen om på följande sätt: 

 

𝑟𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝜋𝑡 = �̅�𝑡 + 0,5(𝜋𝑡 − 𝜋∗) + 0,5(𝑌𝑡 − �̅�)                 (4) 

Om inflationen befinner sig över målet så antar realräntan ett högre värde. Taylor gjorde 

antagande till att sätta normal realränta samt inflationsmålet båda lika med två procent, 

d.v.s. �̅� = 𝜋∗ = 0,02. Detta ledde till Taylor’s beslutsregel: 

 

𝑖𝑡 = 0,02 + 𝜋𝑡 + 0,5(𝜋𝑡 − 0,02) + 0,5(𝑌𝑡 − �̅�) = 0,01 + 1,5𝜋𝑡 + 0,5(𝑌𝑡 − �̅�)    (5) 

Grundtanken bakom denna beslutsregel är att genom en stark räntereaktion från centralbanken 

när inflationen avviker från inflationsmålet så stabiliseras inflationen. Om centralbanken 

reagerar starkt mot inflationen så försäkrar de att hög inflation leder till hög realränta och låg 

aggregerad efterfrågan. Om centralbanken å andra sidan inte reagerar lika starkt mot inflationen 
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med sin ränta så leder hög inflation till låg realränta och hög aggregerad efterfrågan. Om 

centralbanken för en sådan penningpolitik så kommer det leda till monetär osäkerhet och 

instabilitet (Gottfries 2013). 

  

Taylor visar på, med sin beslutsregel, att det går att styra inflationen med ränta. Att inkludera 

ränta eller någon form av räntevariabel kan därför vara av intresse för att prognostisera 

inflation.  

Stock & Watson (1999) använder sig bl.a. av term-spreads vid prognostisering av inflation 

och motiverar detta med ”The expecations hypothesis of the terms structure of interest rates”. 

Denna teori föreslår att differensen mellan olika räntors löptider är en prognos för inflation 

skapad av marknadens aktörer. Denna teori ger oss anledning att testa om differensen tioårig 

statsobligation och tremånaders statsskuldväxel skapar en pålitlig prognos. 

3.  Tidigare studier 

Detta avsnitt har för avsikt att ge en överblick av tidigare studier inom prognosmetodik. 

Andersson & Löf (2007) och Stock & Watson (2001) använder VAR-modeller vid 

prognostisering, därför anses dessa vara av störst intresse för denna studie. Metodiskt sett 

efterliknar denna studie både prognosproceduren samt prognosutvärdering som Andersson & 

Löf (2007) tillämpar.  

Stock och Watson undersöker prognoser för amerikansk inflation på tolv månaders horisont. 

De hävdar att Philips-kurvan har spelat en framträdande roll inom empirisk makroekonomi i 

USA de senaste fyra årtionden. Alternativen till Philips-kurvan har inte varit tillräckligt 

utmanande för att prognostisera inflation då Philips-kurvan setts som både stabil och tillförlitlig. 

Stock & Watson vill med sin artikel ompröva Philips-kurvan som verktyg till att prognostisera 

inflation. Till hjälp för att uppfylla syftet ställer de tre relevanta frågor.  

1. Har Philips-kurvan varit stabil? Om inte, finns det några implikationer som motiverar 

instabilitet för att förutse framtida inflation? 

2. Vanligtvis används Philips-kurvan tillsammans med arbetslöshet, men det finns andra 

mått av ekonomisk aktivitet som kan användas tillsammans med Philips-kurvan istället. 

Kan dessa alternativ ge bättra prognoser på inflation än vad arbetslöshet kan? 

3. Hur ställer sig prognoser med Philips-kurvan sig mot tidsserieprognoser som använder 

ränta, pengar och andra serier?  

Stock och Watson använder sig av månadsdata för USA från 1959:m1 till 1997:m9.  
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För att besvara den första frågan så utför Stock och Watson ett QLR test5 och kommer fram till 

att det finns bevis på instabilitet i Philips-kurvan som använder den totala arbetslösheten samt 

arbetslöshet för män mellan 25 och 54 år. De kommer även fram till att modellernas instabilitet 

grundar sig i antalet laggar som modellen inkluderar. Fler laggar tenderar att skapa instabilitet 

i modellerna. Fråga två besvarar de genom att ersätta arbetslöshet och testa med sju andra 

alternativ, dessa är: industriell produktion, real personlig inkomst, total real tillverkning och 

trade sales, antalet anställda utanför jordbrukssektorn, kapacitetsutnyttjande i 

tillverkningssektorn, nybyggnationer och till sist arbetslöshet för män mellan 25 och 54 år. Om 

det finns en trendkomponent i någon av dessa så tas den bort genom att ta första differensen 

eller genom att skapa gap med HP-filtret. Stock och Watson kommer fram till att två variabler 

(kapacitetsutnyttjande i tillverkningssektorn & total real tillverkning och trade sales) presterar 

bättre än arbetslöshet när det gäller att förutse inflationen. För prognos på kort horisont så 

presterar variabler med första differensen bättre än variabler med gap men det blir omvänt på 

lång horisont. Som svar på fråga tre så kommer de fram till att prognoser på inflation med 

Phillipskurvan generellt sett presterar bättre än prognoser med ränta, pengar och råvarupriser 

(Stock & Watson 1999). Det kan därför vara intressant att testa hur arbetslöshet och ränta 

prognostiserar svensk inflation och om det blir liknande resultat. Likt denna studie testar även 

vår studie hur modellernas lagglängder förhåller sig till dess stabilitet. 

 

Det makroekonometriker vanligen ägnar sig åt är: beskriva och summera makroekonomisk 

data, göra makroekonomiska prediktioner, finna samband inom makroekonomi samt ge råd till 

makroekonomiska beslutsfattare. Under 1970-talet fanns det ett stort utval av olika tekniker till 

makroekonometrikernas befogande att använda till deras arbetsuppgifter. Teknikerna omfattade 

bl.a. stora modeller med hundratals ekvationer som baserades på singel-ekvationsmodeller och 

univariata tidsserie-modeller med ensamma förklarande variabler. Dessa modeller visade sig 

dock inte vara speciellt pålitliga då det under 1970 utbröt makroekonomisk turbulens (Stock & 

Watson 2001). 1980 utvecklade Christopher Sims en ny makroekonomisk modell, han kallade 

det för vector autoregression (VAR). En vector autoregression är en linjär modell som har lika 

många ekvationer som antal variabler där var och en av variablerna förklaras av sina egna 

tidigare värden samt de andra variablerna och laggar av deras tidigare värden (Sims 1980). 

Stock & Watson (2001) har skrivit en artikel där de undersöker hur väl VAR-modellen kan 

hantera dessa makroekonomiska uppgifter. VAR-modellen som Stock & Watson använder i sin 

                                                           
5 Testar för brytningar i tidsserien (Stock & Watson 2015). 



9 
 

artikel använder amerikansk kvartalsdata på inflation, arbetslöshetsgrad och ränta för perioden 

1960:q1-2000:q4. De kommer fram till att VAR-modeller är ett kraftfullt och pålitligt verktyg 

att använda vid beskrivande av data samt vid prediktionskapande (Stock & Watson 2001). Att 

använda VAR-modeller vid prognostisering av svensk inflation kan därför anses vara ett 

lämpligt metodval för denna studie. 

 

Marcellino et al. (2006) jämför indirekta och direkta prognoser från linjära univariata och 

bivariata autoregressiva modeller. I undersökningen används amerikansk månadsdata för 170 

makroekonomiska variabler mellan åren 1959-2002. Enligt teorin är indirekta prognoser bättre 

än direkta prognoser om modellen är rätt specificerad. Studien resulterade i att de indirekta 

prognoserna överpresterade vanligtvis de direkta prognoserna. Resultatet blev mer tydligt ju 

fler laggar som användes. De indirekta modellernas prognoser förbättrades när prognoslängden 

ökade jämfört med de direkta prognoserna. I linje med resultaten från Marcellino et al. (2006) 

så används därför indirekta prognoser i detta arbete. 

 

Andersson & Löf (2007) beskriver de indikatormodeller som Riksbanken har utvecklat mellan 

2005 och 2007. De redovisar för den klassiska VAR-modellen och BVAR-modellen. 

Författarna utför två olika kvartalsprognoser, BNP-tillväxt och UND1X-inflation6, samt en 

månadsprognos, KPI-inflation. Datamaterialet som används vid prognostisering av BNP-

tillväxten inkluderar 109 indikatorserier för perioden 1999:1-2006:3. För UND1X-inflation 

används 88 indikatorserier för samma period som BNP-tillväxt och för KPI-inflation används 

34 indikatorserier för 1993:1-2006:11. För att utvärdera modellernas genomsnittliga 

prognosförmåga sparas data i slutet av den valda tidsperioden som sedan jämförs med 

prognoserna för samma tidpunkt. För kvartalsdata utförs prognoser ett till åtta kvartal framåt 

för respektive modell samt för månadsdata utförs prognoser en till tolv månader framåt. Efter 

denna process adderas ytterligare en observation. Processen upprepas sedan tills önskat antal 

prognoser erhållits. Med dessa prognoser skattas sedan den genomsnittliga träffsäkerheten med 

hjälp av RMSFE. Som benchamark till prognoserna används en slumpvandringsprognos – som 

en autoregressiv modell med en lagg men tillåts ha fler laggar om det finns ett längre beroende 

i data.  Resultatet visar på att VAR-modeller ger ett lägre eller lika värde på RMSFE som övriga 

modeller för samtliga prognoshorisonter, när BNP- och UND1X-prognoserna utvärderas. 

                                                           
6 ”KPI exklusive hushållens räntekostnader för egenhem och de direkta effekterna av förändrade indirekta skatter 

och subventioner.” (Riksbanken 2007) 
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4. Data 

Då Riksbanken frekvent använder kvartalsdata vid skapandet av prognoser så använder även 

detta arbete kvartalsdata (Andersson & den Reijer 2015). 

 

Studiens data innefattar konsumentprisindex (KPI), arbetslöshetsgrad, bruttonationalprodukt 

(BNP), tremånaders statsskuldväxel samt tioårig statsobligation. Månadsdata för KPI och 

kvartalsdata för BNP är erhållen för perioden 1993:q1-2015:q4 från Statistiska Centralbyråns 

(SCB) priser och konsumtion respektive nationalräkenskaper, BNP är presenterat i miljoner 

kronor. Kvartalsdata för arbetslöshetsgraden är erhållen för perioden 1993:q1-2015:q4 från 

SCBs arbetskraftsundersökning. Data för arbetslöshetsgraden är säsongrensad7 och baserad på 

personer mellan 16 och 64 år i Sverige. Data för svensk statsskuldväxel och statsobligation 

erhölls från Riksbankens officiella hemsida för perioden 1993:q1-2015:q4.  

 

Eftersom Riksbanken använt inflationsmålet som ekonomisk stabiliseringspolitik under 

perioden 1993-2015 kommer denna studie att utgå från denna period. Tiden före 1993 är 

olämplig att använda då Sverige gick från fixerad växelkurs till rörlig i november 1992. Mellan 

åren 1980 och 1992 var inflationen i genomsnitt 7,5 procent, vilket var en betydligt högre nivå 

än Riksbankens nuvarande inflationsmål på två procent. För att lösa detta problem skulle en 

dummy-variabel kunna inkluderas i regressionen som tar hänsyn till data före och efter 

november 1992 (Österholm 2008). Då datamaterialet anses vara tillräckligt och då data före 

1993 inte ingår behövs inte denna lösning tillämpas. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för tidsperioden 1993:q1 till 2015:q 4 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

Inflation 0,003 0,006 -0,020 0,033 

BNP-tillväxt 0,011 0,066 -0,088 0,116 

Arbetslöshet 8,085 1,589 5,7 11,5 

T-spread 1,421 0,899 -0,274 3,656 

Observationer 92    

Anm. Medelvärde, Standardavvikelse, Min. samt Max presenteras som procentuella förändringen/kvartal för Inflation och 

BNP-tillväxt. T-spread presenteras i procentenheter och Arbetslöshet i procent. 

 

                                                           
7 Utelämnar säsongsvariationer (Elazovic & Westin 2016) 
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Under perioden 1993:q1 till 2015:q4 har inflation varierat mellan -2 procent och 3,3 procent  

med ett medelvärde på 0,3 procent och en standardavvikelse på 0,006. Då Riksbanken under 

denna period haft ett inflationsmål på två procent i årstakt så ligger medelvärdet något under 

målet. BNP-tillväxten har varierat mellan -8,8 procent och 11,6 procent med ett medelvärde 

på 1,1 procent och en standardavvikelse på 0,066. Arbetslösheten har varierat mellan 5,7 

procent och 11,5 procent med ett medelvärde på 8,085 procent och en standardavvikelse på 

1,589. T-spread har varierat mellan -0,274 procentenheter och 3,656 procentenheter med ett 

medelvärde på 1,421 procentenheter och en standardavvikelse på 0,899. 

 

Innan data testas och modelleras behandlas den. T-spread skapades genom att ta differensen 

mellan tioårig statsobligation samt tremånaders statsskuldväxel.  

 

𝑇𝑒𝑟𝑚 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑇𝑖𝑜å𝑟𝑖𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑇𝑟𝑒𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑣ä𝑥𝑒𝑙        (10) 

 

Månadsdata för KPI görs om till kvartalsdata genom att ta värdena för månad tre, sex, nio och 

tolv för varje år för perioden 1993:q1-2015:q4. KPI omvandlas till en inflations-variabel, detta 

görs genom att ta förstadifferensen mellan det logaritmerade värdet för KPI i tidpunkt t och det 

logaritmerade värdet för KPI i tidpunkt t-1 för alla n-1 observationer. 

 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝐾𝑃𝐼𝑡) − 𝑙𝑜𝑔 (𝐾𝑃𝐼𝑡−1)                          (11) 

 

Genom att göra detta så visas hur KPI har förändrats procentuellt från kvartal till kvartal. För 

att skapa BNP-tillväxt så genomgår data för BNP samma procedur som KPI gjorde.  

 

𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡 = log(𝐵𝑁𝑃𝑡) − log (𝐵𝑁𝑃𝑡−1)                (12) 

 

Ekvationen ger den procentuella förändringen för BNP från kvartal till kvartal. 
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Figur 1. Inflation i procentuell kvartalstakt 

 

Anm: Egenproducerad inflationsgraf, data hämtat från SCB. 

 

Ur figur ett kan utläsas att svensk inflation efter 90-tals-krisen varit låg och stabil. Inflationen 

har oftast rört sig i ett intervall mellan noll och en procent. Det högsta observerade värdet för 

denna tidsperiod återfinns 1993:q1 medan den lägsta återfinns 2008:q4. Vid enstaka tillfällen 

har inflation under kort tid övergått i deflation, några exempel är 1998, 2001, 2008 och 2011.  

 

4.1 Styrkor och svagheter med datamaterialet 

Styrkorna med datamaterialet är att det inte finns några bortfall och all data var tillgänglig för 

studiens tidsperiod. Data är hämtad från Riksbanken och SCB vilka anses vara pålitliga källor.  

 

KPI avser att återspegla den genomsnittliga prisökningarna i samhället. Beroende på hur stor 

del av konsumtionen en vara eller tjänst innehar, desto större vikt har denna i KPI. Dessa vikter 

räknas om en gång om året för att efterlikna det genomsnittliga konsumtionsmönstret 

(Statistiska centralbyrån 2016). I och med att studiens prognoser sträcker sig två år framåt i 

tiden så kommer den korgen av varor och tjänster som KPI baseras på att förändras. Om detta 

har någon inverkan på prognosens träffsäkerhet är oklart, dock är det något att ha i åtanke. 

 

En nackdel med arbetslöshetsvariabeln är att definitionen på arbetslöshet under oktober 2007 

ändrades från att inte inkludera studenter som läser på heltid till att inkludera studenter som 

läser på heltid, som sökt arbete eller arbetar, i arbetskraften. Vid denna tidpunkt ändrades även 

åldern i arbetskraftsundersökningen från 16-64 år till 15-74 år. För att få samma åldersgrupp i 

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

1
9

9
3

q
1

1
9

9
3

q
4

1
9

9
4

q
3

1
9

9
5

q
2

1
9

9
6

q
1

1
9

9
6

q
4

1
9

9
7

q
3

1
9

9
8

q
2

1
9

9
9

q
1

1
9

9
9

q
4

2
0

0
0

q
3

2
0

0
1

q
2

2
0

0
2

q
1

2
0

0
2

q
4

2
0

0
3

q
3

2
0

0
4

q
2

2
0

0
5

q
1

2
0

0
5

q
4

2
0

0
6

q
3

2
0

0
7

q
2

2
0

0
8

q
1

2
0

0
8

q
4

2
0

0
9

q
3

2
0

1
0

q
2

2
0

1
1

q
1

2
0

1
1

q
4

2
0

1
2

q
3

2
0

1
3

q
2

2
0

1
4

q
1

2
0

1
4

q
4

2
0

1
5

q
3



13 
 

hela datamaterialet har åldersgruppen 16-64 år använts även efter 2007. (Statistiska 

centralbyrån 2016) 

Ett annat problem med datainsamlingen är att detta arbete inte haft tillgång till realtidsdata. 

Istället för realtidsdata så har reviderad data använts. När prognoser skapas används den data 

som är tillgänglig i den tidpunkten, denna data kallas för realtidsdata. Data ändras vartefter 

tiden går vilket innebär att den byts ut mot ny och mer detaljerad data som blir tillgänglig. Data 

kan även revideras då metoderna för datainsamling ändras (Statistiska centralbyrån 2015). Detta 

kallas för reviderad data och det är den reviderade datan som denna studie baseras på. Detta 

skapar ett problem då vi inte har tillgång till samma data som var tillgängligt när prognosen 

utfördes. Detta problem tas upp av Croushore & Stark (2001). 

 

5. Empirisk modell 

Stockhammar & Österholm (2016) använder sig av en prognoshorisont från ett upp till tolv 

kvartal. De menar att denna prognoshorisont är lämplig då centralbanker inriktar sig på kort till 

medellång sikt. Denna studie har dock gjort en avgränsning genom att bara fokusera på 

prognoshorisonten ett, fyra samt åtta kvartal.  

 

VAR-modeller anses vara en grund för modellering av ekonomiska prognoser och dess 

popularitet kommer delvis från dess enkelhet, flexibilitet och att anpassa data (Karlsson 2012). 

Därför så används VAR-modeller i denna studie. Den förlänger en vanlig univariat 

autoregression till fler tidsserie-variabler, det blir då en s.k. vektor av tidsserie-variabler (Stock 

& Watson 2015). 

 

En VAR-modell består av lika många tidsserieregressioner som antal variabler. En VAR-

modell med två variabler (x,y) består av två tidsserierregressioner, en regression där x är 

beroende variabel och en regression där y är beroende variabel. Regressorerna kan bestå av en 

eller flera laggar av x och y variabler. 

 

𝑌𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝑌𝑡−1 + ⋯ . +𝛽1𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾11𝑋𝑡−1 + ⋯ . . +𝛾𝑡−𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑈1𝑡              (13) 

 

𝑋𝑡 =  𝛽20 +  𝛽21𝑌𝑡−1 + ⋯ . +𝛽2𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾21𝑋𝑡−1 + ⋯ . . +𝛾2𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑈2𝑡               (14) 
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I ekvation 13 betecknar 𝑌𝑡 den beroende variabeln i tidpunkt t och 𝑋𝑡−1 betecknar den 

oberoende variabeln i tidpunkten t-1. 𝛽 och 𝛾 betecknar okända koefficienter medan 𝑈1𝑡 

betecknar feltermen. I ekvation 14 betecknar 𝑋𝑡 den beroende variabeln i tidpunkt t och 𝑌𝑡−1 

betecknar den oberoende variabeln i tidpunkten t-1 (Stock & Watson 2015).  

 

VAR-modellerna i denna studie innehåller fyra variabler: Inflation, BNP-tillväxt, arbetslöshet 

samt T-spread. Studien undersöker prediktionsförmågan hos tre bivariata samt två multivariata 

VAR-modeller8.  

 

Koefficienterna i VAR-modeller skattas med minsta kvadratmetoden (OLS). De antaganden 

som måste uppfyllas för att tiddseriekoefficienterna inte ska bli biased eller ineffektiva är:  

1. 𝐸(𝑢𝑡|𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … , 𝑋1𝑡−1, 𝑋1𝑡−2, … , 𝑋𝑘𝑡−1, 𝑋𝑘𝑡−2, … ) = 0 

Första antagandet är att feltermens väntevärde, givet de andra regressorerna, är noll. 

2. (a) De slumpmässiga variablerna (Yt, X1t, …, Xkt) är stationärt fördelade  

(b) (Yt, X1t, …, Xkt) och (Yt-j, X1t-j, …, Xkt-j) blir oberoende när j blir stort. 

Det andra antagandet är att (a) data är taget från en stationär fördelning så att data idag har 

samma fördelning som historisk. Om tidsserievariablerna inte är stationära9 så kan 

prognoserna bli biased, ineffektiva och inferens av minsta kvadratmetoden kan bli 

vilseledande. (b) Slumpvariablerna ska vara oberoende fördelade när tidsdistansen mellan 

de ökar. 

3. Stora ”outliers” är inte troliga. 

4. Ingen perfekt multikollinearitet – när en av regressorerna är en perfekt linjär 

kombination av andra regressorer (Stock & Watson 2015).  

 

Det är rimligt att samtliga punkter antas vara uppfyllda vid genomförandet av skattningen av 

VAR-modellernas koefficienter.  

 

När man ska göra flerstegsprognoser, så finns det två metoder att utföra dessa på. Den första 

metoden är att göra så kallade indirekta prognoser. Då används data fram till tidpunkt t för att 

skapa prognoser för tidpunkt t+1. Dessa skattade värden i tidpunkt t+1 används sedan för att 

                                                           
8 I Appendix presenteras de olika modellerna som ingår i denna undersökning. 
9 Att en tidsserie är stationär betyder att dess väntevärde samt varians inte förändras med tiden (Cryer & Chan 

2009). 
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skatta en ny prognos för tidpunkt t+2. Den indirekta prognoserna använder således skattade 

prognoser för att göra prognoser. Detta upprepas sedan tills önskat prognosintervall uppnås.  

 

𝑌𝑇+2̂ = �̂�10 + �̂�11�̂�𝑇+1 + �̂�12𝑌𝑇 + �̂�13𝑌𝑇−1 + ⋯ + �̂�1𝑝𝑌𝑇−𝑝+2 + 𝛾11�̂�𝑇+1 + 𝛾12𝑋𝑇 +

𝛾13𝑋𝑇−1 + ⋯ + 𝛾11𝑋𝑇−1+2                                                                                       (15) 

 

Den andra metoden utförs genom så kallade direkta prognoser. Koefficienterna skattas direkt 

med (16) för att sedan göra en prognos för Yt+h genom att bara använda data fram till tidpunkten 

t (Stock & Watson 2015). 

 

𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑌𝑡−ℎ + ⋯ + 𝛿𝑝𝑌𝑡−𝑝−ℎ+1 + 𝛿𝑝+1𝑋𝑡−ℎ + ⋯ + 𝛿2𝑝𝑋𝑡−𝑝−ℎ+1 + 𝑢𝑡         (16) 

 

I enlighet med resultaten från Marcellino (2006) så används indirekta prognoser i denna studie. 

 

Genom att utföra ett Dickey-fuller test kan trender i tidsseriedata upptäckas. Testet som 

utvecklades av Dickey & Fuller (1979) undersöker om det finns någon stokastisk trend i 

tidsserien, d.v.s. om tidsserien är ihärdig men slumpmässig under en längre period. Testet 

används i samband med autoregressioner med en lagg, om fler laggar testas så används 

augmented Dickey-Fuller test. Nollhypotesen och alternativhypotesen i båda fallen är att Yt 

inte är stationär och därmed innehåller stokastisk trend respektive Yt är stationär/innehåller 

ingen stokastisk trend (Stock & Watson 2015).  

 

Ett enkelt och effektivt sätt att bestämma hur många laggar den autoregresssiva modellen ska 

innehålla är att använda informationskriterier. Anledningen till varför det är viktigt att få rätt 

antal laggar i modellen är att om för få laggar används så förloras viktig information som kan 

hjälpa precisionen på prediktionen, om det däremot används för många laggar så ökar 

osäkerheten i skattningarna. De två vanligaste informationskriterierna Akaikes 

informationskriterie (AIC) & Bayes informationskriterie (BIC) utgår båda från samma princip: 

det antalet laggar som minimerar värdet på uträkningen, det laggantalet väljs. Skillnaden mellan 

dessa är hur den andra termen i formeln är utformad. 

 

𝐵𝐼𝐶(𝑝) = ln [
𝑆𝑆𝑅(𝑝)

𝑇
] + (𝑃 + 1)

ln (𝑇)

𝑇
                            (6) 

𝐴𝐼𝐶(𝑝) = ln [
𝑆𝑆𝑅(𝑝)

𝑇
] + (𝑃 + 1)

2

𝑇
                                  (7) 
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Båda kriterierna är balanserade på ett strukturerat vis där p är antalet laggar och T är antalet 

observationer. Den första termen är identisk i båda fallen, den innehåller bland annat SSR10 

eller ”sum of squared residuals”. Då regressionens koefficienter är uppskattade med hjälp av 

OLS så minskar SSR med antalet laggar som läggs till. Detta vägs upp med den andra termen 

(som inte är identiska med varandra) som ökar med antalet laggar som läggs till.  I BIC’s fall 

så väger dessa termer ut varandra och det uträkningen ger är en konsistent estimator av den 

sanna lagglängden. AIC å andra sidan har en för liten andra term vilket gör att det skapar 

osäkerhet kring om den rätta lagglängden har uppskattats (Stock & Watson 2015). 

Informationskriterier kan även användas när man har en tidsserieregression med fler 

prediktorer, som t.ex. i en VAR-modell. Precis som i fallet med en vanlig autoregression så är 

principen densamma: minimera värdet på BIC och AIC. Formelns utformning skiljer sig dock 

lite från tidigare. K står för antalet koefficienter, inkluderat interceptet. 

 

𝐵𝐼𝐶(𝐾) = ln [
𝑆𝑆𝑅(𝐾)

𝑇
] + 𝐾

ln (𝑇)

𝑇
                                     (8) 

𝐴𝐼𝐶(𝐾) = ln [
𝑆𝑆𝑅(𝐾)

𝑇
] + 𝐾

2

𝑇
                                           (9) 

 

När informationskriterier används för autoregressioner och för tidsserieregressioner med fler 

prediktorer finns det två praktiska omständigheter att ta hänsyn till. Antalet observationer måste 

vara samma för samtliga modeller som jämförs och det kan krävas ett flertal uträkningar då 

antalet p ingår i K när tidsserieregressioner med många prediktorer (Stock & Watson 2015). 

Detta problem påverkar inte detta arbete då testerna utförs i STATA11. 

 

För att kontrollera om det inte finns någon autokorrelation12 i VAR-modellernas laggar så 

används kommandot ”varlmar” i STATA. Detta kommando utför ett LM-test för samtliga 

laggar i modellen. Nollhypotesen är att det inte finns någon autokorrelation i lagg j, där j går 

från ett till antalet laggar i den specifika modellen (Stata 2017). Om det finns autokorrelation i 

residualerna så tyder det på att modellen ej är korrekt specificerad och korrigering bör utföras 

innan prognostisering. Ett exempel på korrigering är att addera en eller fler laggar till modellen. 

 

                                                           
10 Summan av de kvadrerade residualerna. 
11 Datorbaserat statistikprogram. 
12 Korrelation mellan tidsseriens olika tidpunkter. 
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För att undersöka om det finns information i en variabel och dess laggar, som kan hjälpa till att 

prognostisera en annan variabel, utförs ett Granger Causality Test. Med hjälp av F-statistikan 

testas nollhypotesen att den oberoende variabeln X inte har någon information som kan hjälpa 

till att prognostisera den beroende variabeln Y, som inte redan finns i de andra regresorerna. Ett 

granger causality test utförs för att kontrollera om en variabel X bidrar med information till 

prognosen av Y. När nollhypotesen förkastas innebär det att X granger-causes Y.  Detta betyder 

att variabel X är en användbar prediktor av Y, givet de andra variablerna. Detta ska dock inte 

förväxlas med kausalitet som innebär att X orsakar Y. För att göra bra prediktioner behövs 

ingen information om den kausala relationen mellan variablerna (Stock & Watson 2015).  

 

Jarque-Bera testet testar om residualerna är normalfördelade, det finns dock två stycken 

antaganden som måste uppfyllas. Dessa är att normalfördelningen inte får innehålla skevhet13 

eller kurtosis14 (Cryer & Chan 2009). För vidare diagnostering och anpassning av modellen kan 

det krävas att residualerna ska vara normalfördelade för att uppnå önskat resultat.  

 

För att bestämma lagglängden på parametrarna i VAR-modellen används informationskriterier 

som tidigare nämnts. Då BIC alltid skattar en lägre lagglängd än AIC så testas alla lagglängder 

dem emellan sedan i ett LM-test. 

 

För att utföra pålitliga prognoser med VAR-modeller så krävs det att tidsserierna är stationära 

(Andersson & Löf 2007). Om tidsserien inte är stationär så finns ingen statistisk inferens till att 

säga något om dess struktur (Cryer & Chan 2009). Därför testas varje variabels tidsserie med 

ett Dickey Fuller-test för att se om tidsserierna innehåller en stokastisk trend. För att visa att en 

specifik variabel X i ekvationen innehåller information som hjälper till att prognostisera 

variabel Y, givet att den informationen inte redan finns i de andra variablerna i ekvationen, så 

görs ett Granger causality test. Efter det görs ett Jarque-Bera-test för att testa om residualerna i 

VAR-modellerna är normalfördelade. Jarque-Bera-testet utförs för att kontrollera residualernas 

skevhet samt dess kurtosis. LM-test utförs för att visa att det inte finns någon seriell korrelation 

i VAR-modellerna. Slutligen utförs ett Varstable-test för att kontrollera att modellen är stabil. 

Om inte modellen är stabil kan problem uppstå med att prognosen trendar iväg.  

 

                                                           
13 Skevhet kan beskrivas som hur mycket fördelningen avviker från symmetri (Stock & Watson 2015) 
14 Kurtosis är ett mått på tjockleken av fördelningens svansar (Stock & Watson 2015). 



18 
 

För att utvärdera prognoserna i detta arbete så sparas data för slutet av tidsperioden. Denna data 

har sedan använts vid jämförelse med prognoserna. För varje modell har prognoser på ett, fyra 

och åtta kvartal skapats.  Efter detta har en observation framåt i tiden adderats för att sedan 

skatta nya prognoser. Detta har utförts för hela perioden 2010:q2-2015:q4. Med de skapade 

prognoserna samt de verkliga observerade värdena så uppskattas den genomsnittliga 

träffsäkerheten med RMSFE. Denna metod förklaras av Andersson & Löf (2007).  

RMSFE är en förkortning för Root mean squared forecast error och används till att mäta 

storleken på prediktionsfel. RMSFE är kvadratroten ur det kvadrerade väntevärdet på 

prediktionsfelet och skrivs ut på följande sätt (Stock & Watson 2015): 

 

    √𝐸[(𝑌𝑇+1 − 𝑌𝑇+1|�̂�)
2

]                            (17) 

 

Prognosskapandet börjar med att data för perioden 1993:q1-2010:q1 används för att skatta 

prognoser för 2010:q2 (ett kvartal),  2011:q1 (fyra kvartal) och 2012:q1 (åtta kvartal). Efter 

detta adderas de riktiga värdet för 2010:q2 in i datamaterialet. Sedan skattas prognoser för 

2010:q3, 2011:q2 och 2012:q2. Denna process utförs sedan tills 2015:q4. Detta ger 23 

enskvartalsprognoser, 20 fyrakvartalsprognoser samt 16 åttakvartalsprognoser för varje 

prognosmodell. Då arbetet jämför fem stycken modeller har således 295 prognoser skapats. 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat för de tester som genomförts samt prognosfel för de 

modellerna som ingår i uppsatsen. Prognoserna är skapade med fem olika VAR-modeller som 

sedan utvärderas med prognosfelsmåttet RMSFE. Prognoserna är uppdelade i tre olika 

prognoshorisonter, ett, fyra och åtta kvartal. För att få ut maximalt antal prognoser för varje 

prognoshorisont så har 23 enkvartalsprognoser, 20 fyrakvartalprognoser och 16 

åttakvartalsprognoser skapats. Först redovisas resultatet av de tester som genomförts och sedan 

presenteras resultatet av prognosfelen. 
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6.1 Tester 

6.1.1 Dickey-Fuller test 

I tabellen nedan presenteras testresultaten för Dickey-fuller-test. 

Tabell 2. Resultat för Dickey-Fuller-test 

Varaibel H0: Variabeln innehåller en stokastisk trend. 

Inflation H0 förkastas  

BNP-tillväxt H0 förkastas 

Arbetslöshet H0 förkastas ej 

T-spread H0 förkastas ej 

Anm: Statistisk signifikansnivå fem procent. 

 

För variablerna inflation och BNP-tillväxt så förkastades nollhypotesen på fem procents 

signifikansnivå. Detta betyder att tidsserierna inte innehåller någon stokastisk trend vilket 

uppfyller kravet på stationaritet.  För variabelrna arbetslöshet och T-spread så förkastades inte 

nollhypotesen. 

 

6.1.2 Informationskriterier 

I tabellen nedan presenteras lagglängder för de olika VAR-modellerna som estimerats av 

Bayesianska och Akaikes informationskriterier. 

Tabell 3. Informationskriterier 

Modell BIC AIC 

1 4 12 

2 2 3 

3 2 4 

4 4 15 

5 3 10 

Anm: Siffrorna i tabellen anger den estimerade lagglängden för respektive modell. 
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6.1.3 LM-test 

I tabellen nedan presenteras de lagglängder där de olika VAR-modellerna inte har någon seriell 

autokorrelation i residualerna.  

Tabell 4. Resultat för LM-test 

Modell Lagglängd  

1 9 

2 2, 3 

3 4, 5, 6, 7 

4 4, 12, 14 

5 4, 10 

Anm: Statistisk signifikansnivå fem procent. Siffrorna i tabellen anger lagglängden där modellerna inte innehåller seriell 

autokorrelation i residualerna. 

 

Tabell 4 visar att det inte finns någon seriell autokorrelation i residualerna när modell ett 

innehåller nio laggar, modell två innehåller två och tre laggar, modell tre innehåller fyra, fem, 

sex och sju laggar, modell fyra innehåller fyra, tolv och 14 laggar samt när modell fem 

innehåller fyra och tio laggar. Alla laggar som har gett önskas resultat testas med Granger 

Causality test. 

 

6.1.4 Granger Causality test 

I tabellen nedan presenteras testresultaten för Granger Causality-test. 

Tabell 5. Resultat för Granger Causality test 

Modell H0: Den oberoende variabeln har inte någon 

information som kan hjälpa till att prognostisera den 

beroende variabeln, som inte redan finns i de andra 

regresorerna. 

1 H0 förskastas 

2 H0 förkastas ej 

3 H0 förkastas ej 

4 H0 förkastas 

5 H0 förkastas för BNP-tillväxt och arbetslöshet men 

inte för T-spread. 

Anm: Statistisk signifikansnivå fem procent. 

 

Tabell 5 visar om variablerna för respektive modell innehåller information som kan hjälpa till 

att prognostisera den beroende variabeln. Modellerna med de lagglängder som gav bäst resultat 

i Granger Causality testet används sedan vid prognostisering. Modell ett gav bäst resultat vid 
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nio laggar, därför används denna modell vid prognostiseringen. Modell två gav bäst resultat vid 

tre laggar, modell tre vid fyra laggar, modell fyra vid tolv laggar och modell fem vid tio laggar.  

Variabeln BNP-tillväxt i modell ett innehåller information för prognostiseringen av inflation, 

som inte redan finns i de andra regressorerna. Med detta konstateras att BNP-tillväxt ”granger 

causes” inflation.  

Variabeln arbetslöshet i modell två innehåller inte information för prognostisering av inflation, 

som inte redan finns i de andra regressorerna. Med detta konstateras att arbetslöshet inte 

”granger causes” inflation.  

Variabeln T-spread i modell tre innehåller inte information för prognostisering av inflation, som 

inte redan finns i de andra regressorerna. Med detta konstateras att T-spread inte ”granger 

causes” inflation.  

Variablerna BNP-tillväxt och arbetslöshet i modell fyra innehåller information för 

prognostiseringen av inflation, som inte redan finns i de andra regressorerna. Med detta 

konstateras att BNP-tillväxt och arbetslöshet ”granger causes” inflation.  

Variablerna BNP-tillväxt och arbetslöshet, men inte T-spread, i modell fem innehåller 

information för prognostisering av inflation, som inte redan finns i de andra regressorerna. Med 

detta konstateras att BNP-tillväxt, arbetslöshet och ”granger causes” inflation. 

 

6.1.5 Jarque-Bera test 

I tabellen nedan presenteras testresultaten för Jarque-Bera-test. 

Tabell 6. Resultat för Jarque-Bera-test  

Modell H0: Residualerna är normalfördelade 

1 H0 förkastas för inflation men inte för BNP-tillväxt 

2 H0 förkastas för inflation men inte för arbetslöshet 

3 H0 förkastas både för inflation och T-spread 

4 H0 förkastas för alla variabler 

5 H0 förkastas för inflation 

Anm: Statistisk signifikansnivå fem procent. 

 

I Tabell 6 visas om variablernas residualer för respektive modell är normalfördelade. I modell 

ett är residualerna normalfördelade för BNP-tillväxt men inte för inflation. Residualerna i 

modell två, tre och fyra är inte normalfördelade för någon av modellens variabler. I modell fem 

är residualerna normalfördelade för variablerna BNP-tillväxt, arbetslöshet och T-spread men 

inte för inflation. 
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6.1.6 Varstable 

I tabellen nedan presenteras testresultaten för Varstable-test. 

Tabell 7. Resultat för Varstable-test 

Modell  Modellen uppfyller stabilitetskriteriet 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Nej 

5 Nej. 

Anm: Stabilitetskriteriet: Alla egenvärden ligger innanför enhetscrikeln. 

 

Tabell 7 visar att modell ett, två och tre alla uppfyller stabilitetskriteriet, d.v.s. alla egenvärden 

ligger innanför enhetscirkeln. Modell fyra och fem uppfyller inte stabilitetskriteriet vilket 

innebär att det finns en eller flera egenvärden som ligger utanför enhetscirkeln. Om inte alla 

egenvärden ligger innanför enhetscirkeln tenderar modellen att ge oprecisa prognoser. Modell 

ett, två och tre är bivariata VAR-modeller medan modell fyra och fem är multivariata VAR-

modeller.  

 

6.2 Prognosfel (RMSFE) 

Nedan presenteras resultaten av de fem modellerna som tidigare presenterats. Resultaten 

utvärderas med prognosfelsmåttet RMSFE  

Tabell 8. Prognosutvärdering med RMSFE 

  Prognoshorisont   

Modell  1 4 8 

1  0,030 0,021 0,021 

2  0,021 0,019 0,018 

3  0,019 0,018 0,019 

4  0,057 0,041 0,035 

5  0,042 0,032 0,028 

Naiv  0,025 0,021 0,022 

Anm: Tabellen visar modellernas prognosfel. Röd text indikerar högst prognosfel medan grön text indikerar minst 

prognosfel. 

 

I ovanstående tabell så presenteras de värden på modellernas RMSFE som används till att 

utvärdera prognosernas pålitlighet. Värdena tolkas som prognosfel, d.v.s. ju lägre värde desto 

bättre prognos har modellen skapat.  
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7. Diskussion 

7.1 tester 

Resultatet av Dickey-Fuller testet visar att det inte finns någon trend i variablerna inflation och 

BNP-tillväxt. Dock hittades trend i variablerna arbetslöshet och T-spread. För arbetslöshet 

behövs ingen vidare åtgärd då värdena endast kan röra sig mellan noll och ett, därmed har 

antagandet att tidsserien är stationär gjorts. Vi anser även att det inte behövs vidare åtgärd för 

T-spread. Då detta redan är en differens så har vi gjort antagandet att risken att tidsserien trendar 

iväg är försumbar. 

Då BIC tenderar att skatta lägre lagglängder än AIC testas alla laggalängder dem emellan i ett 

LM-test. Varje modell hade minst en laggalängd där det inte fanns någon seriell autokorrelation 

kvar i residualerna. I modell två, tre, fyra och fem var det mer än en lagglängd som gav önskat 

resultat. Dessa lagglängder testades sedan med ett Granger Causality test för att se vilken 

lagglängd som var optimal för respektive modell.  

Granger Causality testet visade sig bli studiens största problem. Trots att bakomliggande teori 

som kopplar samman de valda variablerna med inflation visade testet att det inte fanns någon 

prediktiv information i variablerna för modell två och tre, som inte redan fanns i de andra 

variablernas laggar. Modell två och tre innehåller, förutom inflation, arbetslöshet respektive T-

spread. När arbetslöshet sedan används tillsammans med BNP-tillväxt i modell fyra så visar 

testet att arbetslöshet innehåller prediktiv information för inflation. En anledning kan vara att 

informationen i arbetslöshetsvariabeln redan finns i variablerna inflation och BNP-tillväxt.  En 

annan anledning till detta kan grunda sig i lagglängden för de olika modellerna. Lagglängden 

för modell två respektive fyra, där bäst resultat gavs, är tre och tolv. Det kan vara så att modell 

två hade gett bättre resultat om fler laggar hade använts. Anledningen till att fler laggar inte 

använts är att studien har förhållit sig till testresultaten för BIC och AIC. 

 Nästan inga variabler innehåller normalfördelade residualer. Detta kommer dock inte som 

någon överraskning då studien använder sig av ett relativt litet dataset för att testet ska ge önskat 

resultat. Anledningen till att testet ändå utfördes är för att det kan vara användbart att ha 

informationen om fler tester skulle avvika från önskat resultat. 

Modellerna ett, två och tre visade sig vara stabila och därmed inte innehålla några enhetsrötter 

som låg utanför enhetscirkeln. När modellerna blir större har detta krävt att fler laggar läggs till 

i de multivariata modellerna för att inte få någon seriell autokorrelation i residualerna. Detta 

har skapat problem då flera enhetsrötter hamnat utanför enhetscirkeln. En avvägning som gjorts 
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är att det är bättre att inte ha någon seriell autokorrelation i residualerna istället för stabila 

modeller. Detta leder till att modell fyra och fem kommer att trenda iväg och därmed inte skapa 

stabila prognoser. 

7.2 Modeller 

7.2.1 Modell 1 

RMSFE för modell ett blev 0,030 för en prognoshorisont på ett kvartal. Detta resultat 

underpresterar den naiva prognosen vid jämförelse. RMSFE för en prognoshorisont på fyra 

kvartal blev 0,021. Detta är ett bättre resultat än vad den naiva modellen kunde prestera för 

samma prognoshorisont. RMSFE för en prognoshorisont på åtta kvartal blev 0,021. Även det 

här resultatet överpresterade den naiva modellen för samma prognoshorisont.  

7.2.2 Modell 2 

RMSFE för modell två blev 0,021 för en prognoshorisont på ett kvartal. Detta resultat 

överpresterar den naiva prognosen vid jämförelse. RMSFE för en prognoshorisont på fyra 

kvartal blev 0,019. Detta är ett bättre resultat än vad den naiva modellen kunde prestera för 

samma prognoshorisont. RMSFE för en prognoshorisont på åtta kvartal blev 0,018. Även det 

här resultatet överpresterade den naiva modellen för samma prognoshorisont. Detta blev den 

bästa åttakvartalsprognosen jämfört med alla andra modeller i denna studie. 

7.2.3 Modell 3 

RMSFE för modell tre blev 0,019 för en prognoshorisont på ett kvartal. Detta resultat 

överpresterar den naiva prognosen vid jämförelse. Detta blev den bästa prognosen jämfört med 

alla andra enkvartals-prognoser i denna studie. RMSFE för en prognoshorisont på fyra kvartal 

blev 0,018. Detta blev den bästa prognosen jämfört med alla andra fyra-kvartals-prognoser i 

denna studie. RMSFE för en prognoshorisont på åtta kvartal blev 0,019. Även det här resultatet 

överpresterade den naiva modellen för samma prognoshorisont. 

7.2.4 Modell 4 

RMSFE för modell fyra blev 0,056 för en prognoshorisont på ett kvartal. Detta resultat 

underpresterar den naiva prognosen vid jämförelse. Detta visade sig även bli den sämsta 

enkvartals-prognosen av alla enkvartals-prognoser i studien. RMSFE för en prognoshorisont på 

fyra kvartal blev 0,041. Detta är ett sämre resultat än vad den naiva modellen kunde prestera 

för samma prognoshorisont. Det blev även här den sämsta prognosen av alla fyra-kvartals-
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prognoser i studien. RMSFE för en prognoshorisont på åtta kvartal blev 0,035. Även detta 

visade sig vara ett bättre resultat än vad den naiva modellen presterade för samma 

prognoshorisont. 

7.2.5 Modell 5 

RMSFE för modell fem blev 0,042 för en prognoshorisont på ett kvartal. Vid jämförelse med 

den naiva prognosen underpresterar modell fem. RMSFE för en prognoshorisont på fyra kvartal 

blev 0,032. Detta är ett sämre resultat än vad den naiva modellen kunde prestera för samma 

prognoshorisont. RMSFE för en prognoshorisont på åtta kvartal blev 0,028. Även detta visade 

sig vara ett sämre resultat än vad den naiva modellen presterade för samma prognoshorisont.  

7.3 Jämförelse av modeller 

Tabell 9. Rangordning 

Ranking Q1 Q4 Q8 

1  Modell 3 Modell 3 Modell 2 

2 Modell 2 Modell 2 Modell 3 

3 Naiv Modell 1 Modell 1 

4 Modell 1 Naiv Naiv 

5 Modell 5 Modell 5 Modell 5 

6 Modell 4 Modell 4 Modell 4 

 

Tabell nio visar rangordning av modellerna med avseende på prognosförmåga. Modell tre 

presterar bäst på ett och fyra kvartal medan modell två presterar bäst på åtta kvartal. Vi finner 

det underligt att modell två och tre presterar bättre än de andra modellerna då arbetslöshet och 

T-spread inte granger causes inflation i dessa modeller. Vi tror således at de autoregressiva 

laggarna för inflationsvariabeln står för det mesta av den predektiva förmågan. Till skillnad från 

Stock & Watson (1999) finner denna studie resultatet att räntevariabeln (T-spread) ger en bättre 

prognos än arbetslöshet på ett års sikt. RMSFE skiljer sig dock inte mycket dessa variabler 

emellan då T-spread har 0,018 och arbetslöshet har 0,019. 

Modell fyra och fem presterar sämst av alla modeller, t.o.m. sämre än den naiva prognosen. Vi 

finner det märkligt att de båda multivariata VAR-modellerna klart underpresterar de bivariata 

då man kan anta att det finns mer information i de stora modellerna som hjälper till att göra 

prognoserna mer precisa. Vi tror att modell fyras och fems underprestation grundar sig i de 
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dåliga testresultaten i Varstable-testet. I och med att varstable-testet visar på att egenvärden 

finns utanför enhetscirkeln så trendar prognosen iväg. 

För att besvara frågeställningarna så kan vi konstatera att modell tre ger bäst prognoser på ett 

och fyra kvartals sikt och att modell två presterar bäst på åtta kvartals sikt. Vi kan klart och 

tydligt se att modellerna där vi kombinerat variablerna klart underpresterar de bivariata 

modellerna. Modell ett, två och tre är stabila modeller samt att modell fyra och fem är instabila. 

När prognosfelen sedan analyseras hittas en koppling mellan modellernas stabilitet och 

prognosfelets utfall. Modell fyra och fem, som är instabila, underpresterar kraftigt de övriga 

modellerna medan modell två och tre, som är stabila, kraftigt överpresterar. Detta konstaterande 

har även Stock & Watson (1999) kommit fram till. 

Dessa prognosmodeller är relativt simpla jämfört med Riksbanken och andra centralbankers 

prognosmodeller. Även de mest avancerade modellerna är en förenkling av verkligheten och 

kräver vidare analys av experter. Experterna kan bidra med insikter och information som inte 

modellerna kan ta hänsyn till (Andersson & den Reijer 2015). Denna studie gör dock inga som 

helst försök till detta utan målet med uppsatsen är att med empiri skapa trovärdiga 

inflationsprognoser. Dessa prognosmetoder har tidigare visat sig vara pålitliga dock kan 

modellerna inte förklara vad som, ekonomisk sett, ligger till grund för prognoserna (Andersson 

& Löf 2007). 

 8. Slutsats 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att VAR-modellen med inflation och T-spread 

ger bättre prognoser än de övriga modellerna på ett och fyra kvartals sikt. VAR-modellen med 

inflation och arbetslöshet ger bättre prognoser än de övriga modellerna på åtta kvartals sikt. När 

variablerna kombineras i större VAR-modeller så blir dessa instabila vilket leder till sämre 

prognoser än övriga modeller som testats, även den naiva. Ingen av modellerna har genomgått 

testerna och prognosutvärderingen felfritt. Modell ett klarar alla tester men faller på att den har 

en sämre prediktiv förmåga på ett kvartal jämfört med den naiva modellen. Modell två och tre 

ger inte önskade resultat i Granger Causality testet, men är dock bättre än den naiva modellen 

vid prognostisering på samtliga prognoshorisonter. Varstable-testet visar att modell fyra och 

fem är för instabila vilket kan vara en anledning till deras dåliga prestation vid 

prognostiseringen. Det vi kan konstatera genom att observera resultatet från Granger Causality 

testet är att det finns granger samband där BNP-tillväxt kan förutspå inflation i modell ett. I 
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modell fyra och fem så visar testet att det finns granger samband där BNP-tillväxt och 

arbetslöshet granger causes inflation. 
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Appendix.  

 

Modell 1. Bivariat VAR-modell med inflation och BNP-tillväxt. 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 + 𝛽12𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−2 + 𝛽13𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−3

+ 𝛽14𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−4 + 𝛽15𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−5 + 𝛽16𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−6

+ 𝛽17𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−7 + 𝛽18𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−8 + 𝛽19𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−9

+ 𝛾11𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−1 + 𝛾12𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−2 + 𝛾13𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−3

+ 𝛾14𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−4 + 𝛾15𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−5 + 𝛾16𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−6

+ 𝛾17𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−7 + 𝛾18𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−8 + 𝛾19𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−9

+ 𝑈1𝑡 

 

Modell 2. Bivariat VAR-modell med inflation och arbetslöshet. 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 + 𝛽12𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−2 + 𝛽13𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−3

+ 𝛾11𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−1 + 𝛾12𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−2 + 𝛾13𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−3 + 𝑈1𝑡 

 

Modell 3. Bivariat VAR-modell med inflation och T-spread. 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 + 𝛽12𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−2 + 𝛽13𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−3

+ 𝛽14𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−4 + 𝛾11𝑇 − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡−1 + 𝛾12𝑇 − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡−2

+ 𝛾13𝑇 − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡−3 + 𝛾14𝑇 − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡−4 + 𝑈1𝑡 

Modell 4. Multivariat VAR-modell med Inflation, arbetslöshet och BNP-tillväxt. 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 + 𝛽12𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−2 + 𝛽13𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−3

+ 𝛽14𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−4 + 𝛽15𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−5 + 𝛽16𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−6

+ 𝛽17𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−7 + 𝛽18𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−8 + 𝛽19𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−9

+ 𝛽110𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−10 + 𝛽111𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−11 + 𝛽112𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−12

+ 𝛾11𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−1 + 𝛾12𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−2 + 𝛾13𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−3

+ 𝛾14𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−4 + 𝛾15𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−5 + 𝛾16𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−6

+ 𝛾17𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−7 + 𝛾18𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−8 + 𝛾19𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−9

+ 𝛾110𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−10 + 𝛾111𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−11 + 𝛾112𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑡−12

+ 𝛿11𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−1 + 𝛿12𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−2 + 𝛿13𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−3

+ 𝛿14𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−4 + 𝛿15𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−5 + 𝛿16𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−6

+ 𝛿17𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−7 + 𝛿18𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−8 + 𝛿19𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−9

+ 𝛿110𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−10 + 𝛿111𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−11

+ 𝛿112𝐵𝑁𝑃 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡−12 + 𝑈1𝑡 

 

Modell 5. Multivariat VAR-modell med Inflation, arbetslöshet, BNP-tillväxt och T-spread 
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