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Sammanfattning 
Ett syfte med tidserieteori är att dekomponera en observerad tidsserie Yt i en summa icke 

observerbara komponenter. Dessa komponenter är Trend, Cykel, Säsong, Kalendereffekter, 

Extremvärden samt Irreguljära effekter. 

 

Det finns två olika teorier för dekomponering av tidsserier, modellbaserad dekomponering 

och icke modellbaserad dekomponering. De två olika teorierna skiljer sig åt i grunden. Den 

här uppsatsen syftar till att utvärdera de två säsongsrensningsmetoderna TRAMO/SEATS och 

X-12 ARIMA samt att säsongsrensa tidsserien över den totala lönesumman, vilken är en del 

av statistikprodukten Lönesummor arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 

producerad av SCB. X-12 ARIMA är ett exempel på en icke modellbaserad metod medan 

TRAMO/SEATS är modellbaserad. Utvärderingen av de två säsongsrensningsmetoderna 

baserades på en simuleringsstudie där de två metoderna jämfördes med avseende på kriteriet 

idempotency. Här visade sig TRAMO/SEATS vara effektivare än X-12 ARIMA. Den 

säsongsrensade serien över den totala lönesumman beräknades i såväl TRAMO/SEATS som 

X-12 ARIMA. 

 

Beräkningarna i den här studien är gjorda med stöd av verktygen SAS, Demetra, 

TRAMO/SEATS och Excel. Simuleringen av de sex säsongsmodeller vilka analyserades i 

simuleringsstudien är utförda i SAS. I SAS identifierades även den modell viken låg till grund 

för dekomponering av den totala lönesumman, och säsongsrensningen genomfördes i 

TRAMO/SEATS. För att kunna utföra dekomponeringen av den totala lönesumman i 

TRAMO/SEATS gick vi en kurs för Augustin Marvall, en av grundarna till programmet. 

Demetra är en mjukvara vilken ger användaren möjlighet att dekomponera en tidsserie med 

antingen X-12 ARIMA eller TRAMO/SEATS. I Excel utfördes de beräkningarna vilka låg till 

grund för jämförelse av idempotency mellan de två metoderna. Excel användes även för att 

utföra beräkningarna vilka låg till grund för Wilcoxons tecken rang test. Ovan nämnda 

säsongsrensningsverktyg var obekanta för oss vid början av uppsatsen och mycket tid har 

lagts på att lära sig programvarorna. 
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1. Inledning 
Tidserier innehållande kvartalsdata uppvisar ofta säsongsvariationer, denna variation kan 

beroende på serie vara stor eller liten. Oavsett storlek så vållar den ett visst besvär när man 

skall jämföra observationer i en tidserie eller bedöma den långsiktiga trenden eller 

konjunkturcykeln. Varje kvartal publicerar Statistiska centralbyrån (SCB) säsongsrensade 

tidserier för ett flertal variabler. Allt eftersom efterfrågan på säsongsrensade data ökar, ökar 

även kravet på SCB att löpande producera fler säsongsrensade tidserier. Vid SCB publiceras 

resultat från undersökningen Lönesummor Arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt 

kvartalsvis (LAPS). Serien uppvisar ett tydligt säsongsmönster med toppar för kvartal två och 

fyra.  

 

Ett syfte med tidserieteori är att dekomponera en tidserie i komponenterna Trend-, Cykel-, 

Säsong-, Kalender-, samt Irreguljära effekter. Dessa komponenter benämns icke-observerbara 

komponenter. Huvudsyftet med säsongsrensning är att estimera säsongskomponenten och 

subtrahera denna från tidserien för att få en klar bild över den långsiktiga utvecklingen för den 

studerade variabeln. 

 

Det finns i huvudsak två metoder att beskriva de icke-observerbara komponenterna. Den 

första metoden estimerar de ingående komponenterna utan att använda sig av en statistik 

modell för att beskriva tidserien. Metoden sägs vara modellfri och ett exempel på en modellfri 

metod är X-11.1 

 

X-11 utvecklades av US Bureau of Census och var den första säsongsrensningsmetoden med 

fäste på statistikbyråer runt om i världen. X-11 introducerades 1965 och var resultatet av ett 

decenniums utvecklingsarbete vilket startade med Method-1. X-11 är baserad på MA-filter av 

olika längd för att identifiera de olika komponenterna. Valet av längd på filtren kan 

specificeras av användaren och längden på filtren är beroende av variationen i den studerade 

serien. Ytterligare utvecklingar resulterade sedan i X-12 ARIMA.2 

 

Ett alternativ till en modellfri metod är att använda sig av en modellbaserad 

säsongsrensningsmetod. I en modellbaserad säsongsrensingsmetod specificeras en statistisk 

modell vilken sedan ligger till grund i säsongsrensningen. TRAMO/SEATS är ett exempel på 

                                                 
1 Maravall, A (1998), s.155 
2 Findley, D.F et.al. s.1-5 
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en modellbaserad metod. TRAMO/SEATS är utvecklat av Victor Gomez och Augustin 

Marvall vid Spanska centralbanken under 1980-talet. Metoden bygger på att en ARIMA-

modell anpassas till den studerade tidserien, denna dekomponeras sedan med hjälp av 

frekvensanalys. 

 

Då de två metodernas teoretiska grund skiljer sig förväntas de ge olika resultat när de 

tillämpas. Ett sätt att jämföra de två metoderna är att utföra en simuleringsstudie där 

metodernas egenskaper utvärderas.  

 

SCB har bedrivit ett tidserieprojekt vilket syftat till att ge rekommendationer kring 

säsongsrensning. SCB gör bedömningen att TRAMO/SEATS är att föredra vid 

säsongrensning.3 

1.1 Syfte 
I den här uppsatsen kommer de två säsongsrensningsmetoderna X12-ARIMA och 

TRAMO/SEATS att beskrivas och utvärderas genom en simuleringsstudie. I 

simuleringsstudien studeras tidserier genererade från sex säsongsmodeller samt vittbrus och 

dessa serier kommer sedan att säsongsrensas med de två ovan nämnda metoderna. Resultaten 

från de två metoderna kommer att utvärderas. Vidare kommer serien för den totala 

lönesumman att säsongsrensas. 

1.2 Avgränsning 
Vid utvärderingen kommer kriteriet idempotency att användas. Idempotency innebär att då 

säsongsrensningsmetoden tillämpas på en redan säsongsrensad serie ska denna lämna serien 

oförändrad.4 

 
Vid säsongsrensning av den totala lönesumman kommer den säsongsrensningsmetod vilken 

uppvisar bäst egenskaper med avseende på idempotency att användas. I de båda metoderna 

ingår att finna en lämplig ARIMA-modell för att beskriva den underliggande processen.  

1.3 Data 
Ingående data i simuleringstudien kommer simuleras i SAS. I SAS kommer sex processer 

simuleras och varje process kommer att simuleras 50 gånger och innehålla 100 observationer. 

 

                                                 
3 SCB (2003), s. 4   
4 Maravall, A. (1998), s. 155  
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Vidare kommer den totala lönesumman i privat sektor under perioden 1988-2003 att 

säsongsrensas. I begreppet lönesumma inbegrips förutom lönen också arbetsgivaravgifter och 

preliminär A-skatt. Sammanställningen är en bearbetning av material från Skatteverket 

(tidigare Riksskatteverket). Redovisningen av avdragen A-skatt och arbetsgivaravgift äger 

rum varje månad. A-skatt, som dragits av under månaden, skall tillsammans med 

arbetsgivaravgiften på under månaden utgivna löner redovisas och betalas till 

skattemyndigheten senast förfallodagen i närmast påföljande månad. Skattedeklarationer 

registreras och kommer via skattemyndigheter in till Skatteverket varje månad. 

 

SCB:s bearbetningar av skattedeklarationer är en månatlig totalundersökning av uppgifter från 

ett administrativt register. Resultatens tillförlitlighet är beroende av att uppgifterna från 

skattedeklarationerna är riktiga och att SCB får tillgång till samtliga skattedeklarationer. 

Underlaget granskas och rättas upp i de fall som det är nödvändigt. Undertäckningens storlek 

är okänd men bör vara mycket liten p.g.a. dess skattemässiga ursprung. För bortfallet görs 

imputeringar i de fall då företag saknas och som påverkar redovisningen i stor utsträckning 

t. ex. för en viss bransch. Resultaten publiceras kvartalsvis. Användare av statistiken är främst 

Finansdepartementet, Riksbanken, Konjunkturinstitutet och SCB:s enhet för 

nationalräkenskaper.5  

 

2. Teori 
I det följande avsnittet redogörs för hur en tidserie kan beskrivas teoretiskt med ARMA-

modeller samt specialfallen av AR-modeller och MA-modeller. Avsnittet behandlar även 

stationaritet och stationaritetstransformationer. Vidare visas hur dessa modeller kan 

identifieras i både tidsdomänen och frekvensdomänen. I tidsdomänen identifieras modellerna 

med hjälp av processens autokorrelations- och partiella autokorrelationsfunktion. Med modell 

avser vi en funktion vilken beskriver den underliggande processen som genererar en tidserie. 

Då modellen identifieras i frekvensdomänen studeras spektraltäthetsfunktionen. Den senare 

beskrivs endast för att ge läsaren en intuitiv förståelse till hur dekomponeringen av tidserien i 

SEATS genomförs. Vidare beskrivs ett antal diagnostiska test och modellvalskriterier vilka 

genomförs i syfte att utvärdera de estimerade modellerna. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av TRAMO/SEATS och X-12-ARIMA, en beskrivning av testet för idempotency 

samt Wilcoxons tecken rang test.  

                                                 
5 SCB (2007)  
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2.1 En tidseries variationskällor  
En tidserie beskriver en variabels utveckling över tid. Varje observerat värde i en tidserie Yt 

är summan av ett antal icke observerbara faktorer. Dessa faktorer är Trend, Cykel, Säsong, 

Kalendereffekter, Extremvärden samt Irreguljära effekter. För en additativ modell kan en 

tidserie Yt skrivas som summan av dessa effekter6: 

 

ttttttt IEKSCTY +++++=  (1) 

 

Genom att subtrahera säsongskomponenten St från Yt erhålls den säsongsrensade serien, dvs. 

 

tttttttt IEKCTSYSRY ++++=−=  (2) 

 

För en multiplikativ tecknas modellen  

 

ttttttt IEKSCTY =   (3) 

 

Den säsongsrensade serien erhålls genom att dividera Yt med säsongskomponenten St.  

 

ttttt
t

t
t IEKCT

S
Y

SRY ==  (4) 

 

Valet mellan att använda en additativ eller en multiplikativ modell avgörs genom att studera 

seriens säsongsmönster. Säsongsmönstret i en multiplikativ modell ökar med seriens trend, 

jämfört med en additativ modell där säsongsmönstret är konstant.7 

 

Med trend avses den långsiktiga utvecklingen i en tidserie. Utvecklingen antas bero på 

strukturella förändringar i de bakomliggande faktorer som inverkar på variabeln. I uppsatsen 

är en sådan faktor sysselsättningsutvecklingen vilken i hög grad inverkar på lönesummans 

storlek. Den cykliska komponenten beror på periodiska faktorer. Vad som skall räknas till 

                                                 
6 SCB (2003). s. 5 
7Bowerman, B. B & O’Connell R. (1993). s. 356 
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trend och cykel är inte helt givet utan dessa brukar ofta sammanföras till komponenten 

trendcykel.  

 

Säsongseffekter kan orsakas av väder, institutioners eller konsumenters beteenden t ex 

julhandeln. Med kalendereffekter avses effekter vilka beror på t ex antal arbetsdagar under en 

period. Även sammansättning av dagar under ett kvartal t ex antal måndagar och periodens 

längd i antal dagar ingår i begreppet kalendereffekter. 

2.2 Stationaritet  
Stationaritet är ett centralt begrepp inom tidserielitteraturen. Med stationaritet menas att en 

realisation av en tidserie Y1, Y2,…,Yn kan delas upp i ett antal tidsintervall så att de olika 

delarna har liknande statistiska egenskaper. Mer precist betyder detta att den process som 

genererat tidserien har statistiska egenskaper som inte varierar över tid. En process med denna 

egenskap sägs vara stationär medan en process som inte uppvisar denna egenskap sägs vara 

icke-stationär. 

 

Om Yt är en stationär process så förändras inte dess statistiska egenskaper över tid. Av detta 

följer att Y1, Y2, Y3, …, Yt måste ha samma sannolikhetsfördelning. Även den bivariata 

fördelningen [ ] [ ] [ ] [ ]3635241 ,,...,,,,, +tt YYYYYYYY  ska vara likadan. Detsamma gäller för den 

trivariata fördelningen osv. Sammanfattningsvis sägs en process vara starkt stationär, om för 

ett godtyckligt antal tidpunkter t1, t2,…,tn fördelningen [ ]nYYY ,..., 21 , är oförändrad om 

tidsperioden skiftas lika mycket för varje observation. Sannolikhetsfördelningen för en starkt 

stationär process är således oberoende av ett skift av tidsperiod.8 

 

Stark stationaritet är ett väldigt strikt antagande, i praktiken används vanligtvis stationaritet av 

ordning två, även kallad kovarianssationaritet.9 

 

En process Yt sägs vara kovariansstationär om; 

( ) ( ) µ== −stt YEYE  s∀  

( )[ ] ( )[ ] 222
ystt YEYE σµµ =−=− −            s∀  (5)  

( )( )[ ] ( )( )[ ] ssjtjtstt YYEYYE γµµµµ =−−=−− −−−−  js,∀  

Sammanfattningsvis sägs en process vara kovariansstationär om;  
                                                 
8 Wei, W.W.S. (1990), s. 6f 
9 Enders, W. (1995), s. 68-70 
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1. Processen har samma väntevärde, µ, för alla tidpunkter. 

2. Processen har samma varians, �2, för alla tidpunkter. 

3. Kovariansen mellan två godtyckliga tidpunkter, s och t, beror endast av (s-t), 

intervallet mellan tidpunkterna och inte beroende av var på tidsaxeln de två punkterna 

väljs. 

 

2.3 Att identifiera en modell 
I följande avsnitt införs teori för ett antal vanligt förekommande standardmodeller. 

Autoregressiv modell av ordning p, [AR(p)], moving average modell av ordning q [MA(q)] 

samt blandade autoregressiva moving average modeller av ordning p q [ARMA(p,q)]. 

Modellerna identifieras genom att studera autokorrelationsfunktionen (ACF), partiella 

autokorrelationsfunktionen (PACF) och den spektrala täthetsfunktionen. Dessa funktioner kan 

ses som verktyg vilka används för att identifiera den bakomliggande processen. Varje process 

ger upphov till ett specifikt mönster och genom att identifiera detta mönster går det att avgöra 

vilken typ av process som genererat serien. Nedan redogörs för ACF, PACF samt den 

spektrala täthetsfunktionen. 

2.3.1 Teoretisk autokovarians och autokorrelationsfunktion 
 
Kovariansen mellan två värden ges av:10 

 

( ) ( ) ( )( )[ ]µµγ −−== −− sttstt YYEYYs ,cov  (6) 

där s anger förskjutningen mellan de två tidpunkterna. 

Autokovariansfunktionen för en stationär process har följande egenskaper: 

 

1. ( ) 20 σγ =  

2. ( ) ( )0γγ ≤s  (7) 

3. ( ) ( )ss γγ =−  

Då s är lika med noll ger ekvation (6) att autokovariansen är lika med variansen vilket visas 

av egenskap ett ovan. Egenskap två ovan innebär att kovariansen mellan två tidsperioder 

                                                 
10 Wei, W.W.S. (1990). s. 10f 
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skilda med intervallet s alltid kommer att vara mindre än variansen. Egenskap tre innebär att 

autokovariansfunktionen är symetrisk.  

 

För en sekvens av autokovarianser �s, s=0, ±1, ±2, ±3,…, definieras den autokovarians 

genererande funktionen som: 

( ) �
∞

−∞=

=
s

s
s BB γγ  (8) 

Där Bs benämns lagoperator, Bsyt=yt-s. Variansen för processen, �0, är koefficienten för B0. 

Kovariansen mäter sambandet mellan två värden vilka är separerade av ett intervall av 

längden s. För ett specifikt s kan man bilda11  

 

( ) ( )
( )0γ

γρ s
s =  (9) 

 

�(s) benämns autokorrelationsfunktionen för Yt och denna används vid identifiering av 

lämplig modell.  

 

�(s) kan skrivas som 

 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] 2/1varvar

,cov

stt

stt

YY

YY
s

−

−=ρ  (10) 

 

Autokorrelationsfunktionen har följande egenskaper: 

 

1. ( ) 10 =ρ  

2. ( ) 1≤sρ  (11)   

3. ( ) ( )ss ρρ =−   

För varje s, representerar �(s) korrelationskoefficienten mellan två värden separerade av ett 

intervall av längden s. För en kovariansstationär process förväntas korrelationen mellan de två 

studerade värdena att minska då s ökar. 

 

Den autokorrelations genererande funktionen definieras som:12 

                                                 
11 Wei, W.W.S. (1990). s. 10f 
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( ) ( )
�

∞

−∞=

==
s

s
s

B
BB

0γ
γρρ  (12) 

 

2.3.2 Partiella autokorrelationsfunktionen 
Den partiella autokorrelationsfunktionen (PACF) kan ses som ett komplement till ACF. 

Skillnaden mellan de två funktionerna är att effekten av alla mellanliggande värden mellan Yt 

och Yt-s elimineras i PACF. Den partiella autokorrelationen kan beräknas utifrån 

autokorrelationsfunktionen enligt:13 

 

111 ρφ =  

 

)1/()( 2
1

2
1222 ρρρφ −−=  (13) 

 

�

�

=

=
−++

++

−

−
= k

j
jkj

k

j
jkkjk

kk

1

1
11

1,1

1 ρφ

ρφρ
φ    

där jkkkkkjjk −++++ −= 1,1,1,1 φφφφ                                               j = 1,2,…,k 

 

När ACF och PACF används för att identifiera den underliggande processen säger man att 

serien studeras i tidsdomänen. En alternativ metod till att använda ACF och PACF vilken 

beskriver processens variationer i trigonometriska funktioner är frekvensanalys.  

2.3.3 Spektrum 
Det primära syftet med frekvensanalys är att dekomponera en tidsvarierande funktion i en 

summa eller integral av sinus och cosinus funktioner.14 Detta görs med Fourier serier. Här 

redovisas detta för att ge läsaren en intuitiv förståelse till hur dekomponeringen i SEATS går 

till.  

 

                                                                                                                                                         
12 Wei, W.W.S. (1990). s. 25. 
13 Enders, W. (1995). s. 82f 
14 Brown, J.W & Churchill, R.V,. (2001), s. 89-92 
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Om Yt är en stationär process med autokovariansfunktionen �s och om 

autokovariansfunktionen är absolut summerbar då existerar en Fourier transformation av �s, 

denna ges av:15 

�
∞

−∞=

−=
s

si
sef ωγ

π
ω

2
1

)(  πωπ ≤≤−                                 (14)         

�
−

=
π

π

ω ωωγ def si
s )(  (15) 

( )ωf  har följande egenskaper.  

1. ( )ωf är icke negativ ( ) ( )ωω ff = . 

2. ( ) ( )πωω 2+= ff  därför är ( )ωf  periodisk med perioden 2� och ( ) ( )ωω −= ff  

funktionen är symmetrisk. Eftersom funktionen är symmetrisk brukar dess graf endast 

visas för  πω ≤≤0 . 

3. Från (15) erhålls variansen för Yt som                                                                                                               

            ( ) ωωγ
π

π

dfYVar t �
−

== 0)(  (16) 

            Detta visar att spektrumet kan tolkas som en dekomponering av variansen för en serie.  

            Termen ( ) ωω df visar tillskottet till variansen för komponenten med frekvenser i  

            intervallet �
�

�
�
�

� + ωωω d, . En topp i spektrumet visar ett viktigt tillskott till variansen. 

4. Ekvationerna (14) och (15) visar att spektrumet och autokovariansfunktionen bildar ett 

Fourier transform par, den ena funktion är unikt bestämd av den andra. Därför är 

tidsdomänanalys konsistent med frekvensdomänanalys. 

 

Det finns ett samband mellan den autokovarians genererande funktionen och spektrumet. 

Genom att kombinera (14) och (15) och definitionen av den autokovariansgenererande 

funktionen, erhålls spektrumet för processen. 

 

( ) ( )ωγ
π

ω ief −=
2
1

 (17)  

Detta resultat används då spektrumet för tidserieprocesser härleds. 

                                                 
15 Wei, W.W.S. (1990). s. 232-242 
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2.4 Vitt brus 
En process (�t) benämns en vitt brus process om den består av en sekvens av okorrelerade 

slumpvariabler med konstant medelvärde E(�t)=0=µ, konstant varians V(�t)=�2 och �s=Cov(�t, 

�t-s)=0 för alla s�0.16 Av detta följer att en vitt brus process är kovarians stationär med 

autokovariansfunktionen:   

00

02

≠=

==

sdå

sdå

s

s

γ

σγ                                                                (18) 

 
Och autokorrelationsfunktionen: 

00

01

≠=

==

sdå

sdå

s

s

ρ

ρ       (19) 

 
Och den partiella autokorrelationsfunktionen: 

00

01

≠=

==

sdå

sdå

ss

ss

φ

φ                                                              (20) 

 
Och spektrumet: 17 

 

�
∞

−∞=

− ==
s

si
sef

π
σγ

π
ω ω

22
1

)(
2

 πωπ ≤≤−          (21) 

 
vilket är en vågrät linje. Bidraget till variansen för alla frekvenser är således lika.  

2.5 Skattning av autokovarians, autokorrelation, partiell 
autokorrelation och spektrum 
I praktiken är medelvärdet µ, variansen �2, autokovariansen �(s), autokorrelationen �(s), den 

partiella autokorrelationen och spektrumet f(�) okända. Givet n stycken observationer Y1, 

Y2,…,Yn vill man således skatta de okända parametrarna. För varje tidpunkt t utgör varje 

observerat värde Yt endast ett av alla möjliga utfall på processen. Om vi kunde flytta oss 

tillbaka i tiden och skaffa en ny observation på processen så skulle denna förmodligen skilja 

sig från den första. Alla möjliga utfall för en process benämns processens ensemble. I 

praktiken är denna okänd och man har endast tillgång till en realisation av processen. 

                                                 
16 Wei, W.W.S. (1990). s. 16 
17 Ibid. s. 244 
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Eftersom ensemblen är okänd går det inte att beräkna de sanna parametervärdena utan dessa 

måste skattas. 

 

Stickprovsmedelvärdet ges av: 

�
=

=
n

t
tY

n
Y

1

1
 (22)  

vilket ger en väntevärdesriktig skattning av µ. Estimatorn är även konsistent eftersom 

( ) 0lim =
∞→

YV
n

.  

 

Den skattade autokovariansfunktionen ges av: 

 

( )( )YYYY
sn st

sn

t
ts −−

−
= −

−

=

∧

�
1

1γ  (23) 

    

Estimatorn är positivt semidefinit precis som �s antas vara.  

 

Autokorrelationsfunktionen (ACF) skattas med: 

∧

∧
∧

=
0γ

γρ s
s  (24) 

ACF kan sedan jämföras med olika teoretiska alternativ för att identifiera den underliggande 

processen. 

 

Den partiella autokorrelationen skattas med: 

111

∧∧
= ρφ  

)1/()(
2

1

2

1222

∧∧∧∧
−−= ρρρφ  

�

�

=

=
−++

++

−

−
= k

j
jkj

k

j
jkkjk

kk

1

1
11

1,1

ˆˆ1

ˆˆˆ
ˆ

ρφ

ρφρ
φ  (25) 

och 
∧

−+

∧

++

∧

+

∧
−= jkkkkkjjk 1,1,1,1 φφφφ   j = 1,2,…,k            (26) 
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På motsvarande sätt kan PACF jämföras med olika teoretiska alternativ för att identifiera den 

underliggande processen. 

Estimatet av f(�) erhålls genom att ersätta den �s med s

∧
γ . f(�) skattas således med 

�
∞

−∞=

−
∧∧

=
k

ki
k ef ωγ

π
ω

2
1

)(  (27) 

Eftersom s

∧
γ  är asymptotiskt väntevärdesriktig så är även ( )ω

∧
f  väntevärdesriktig. 

2.6 Standardmodeller 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för autoregressiv moving average modell, ARMA 

(p,q), samt för specialfallen av denna, autoregressiv modell AR(p) och moving average 

modell MA(q). Vi kommer även visa dessa modellers karakteristiska egenskaper i form av 

autokorrelationsfunktion, partiell autokorrelationsfunktion och spektrum samt redovisa 

stationaritets transformationer.  

2.6.1 Autoregressiv modell 
En tidserie benämns autoregressiv modell AR(p) om det nuvarande värdet kan uttryckas med 

en linjär funktion av de p föregående värdena och en slumpterm för innevarande tidsperiod.18 

tptptt yayay ε+++= −− ...11  (28) 

eller med annat skrivsätt19: 

( ) ttp yBa ε=  (29)  

där ( ) ( )p
pp BaBaBaBa −−−−= ...1 2

21  

ai är den autoregressiva parametern som beskriver effekten på det nuvarande värdet av en 

enhetsförändring i det föregående värdet. För att modellen ska vara stationär ska rötterna till 

det karakteristiska polynomet: 

0...1 2
21 =−−−− p

pBaBaBa            (30) 

ligga utanför enhetscirkeln. 20 

 

Slumptermerna antas vara vitt brus. Ordningen på modellen följer av antalet tidsförskjutna 

värden som inkluderas i denna. Om en lag inkluderas benämns modellen AR(1). 

                                                 
18 Wei, W.W.S. (1990). s. 32 
19 Ibid. s. 42 
20 Enders, W. (1995), s. 47 
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2.6.1.1 Första ordningens autoregressiv modell21 
En första ordningens autoregressiv modell AR(1), skrivs: 

ttt yay ε+= −11  (31) 

eller 

( ) ttyBa ε=− 11  (32) 

 

För att modellen ska vara stationär krävs att rötterna till ( ) 01 1 =− Ba  ligger utanför 

enhetscirkeln. Således måste 1a < 1. 

 

Autokovariansen ges av: 

1,11 ≥= − sa ss γγ  (33) 

 

Autokorrelationen ges av:  

1,111 ≥== − saa s
ss ρρ  (34) 

 

Partiella autokorrelationen ges av: 

2,0

1,1

>=

==

s

s

ss

ss

φ

ρφ
 (35)   

 

Den autokovariansgenererande funktionen ges av: 

( ) ( )( )1
11

2

11
1

−−−
=

BaBa
B σγ  (36) 

 

Spektrumet ges då av22: 

( ) ( )ϖπ
σω

cos21
1

2 1
2
1

2

aa
f

−+
=  (37) 

 

Nedan visas teoretisk autokorrelationsfunktion, partiell autokorrelationsfunktion och 

spektrum för modellen.  

 

                                                 
21 Wei, W.W.S. (1990), s. 31f 
22 Wei, W.W.S. (1990). s. 244 
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( ) ttyB ε=− 5,01  (38) 

 

Roten till ( ) 01 1 =− Ba  ligger utanför enhetscirkeln, modellen är således stationär. 

 

Diagram 1: Teoretisk autokorrelation 
autokorrelation 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4
   Lag 

Diagram 2: Teoretisk partiell autokorrelation 
partiell autokorrlation 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4
 

                      Lag 

 

 

Diagram 3: Spektrum 

0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 
    Lag 
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Dessa funktioner ligger till grund för identifieringen av den process vilken genererade 

observationerna. De skattade funktionerna jämförs med teoretiska funktioner för att identifiera 

den underliggande processen. 

2.6.1.2 Random Walk23 
Random walk processen är ett specialfall av en AR(1) modell vilken inte är stationär. Att den 

är ett specialfall kommer av att koefficienten a1 sätts till ett. Tidserien vandrar då runt utan att 

konvergera mot något långsiktigt medelvärde och förändringar i slumptermen ger en 

permanent förändring i seriens medelvärde. Random walk beteendet är karakteristiskt för 

ekonomiska variabler såsom växel- och aktiekurser. För en random walk process gäller: 

�
=

+=
t

i
it yy

1
0 ε  (39) 

  

Väntevärdet ges av:  

0)( yyE t =  (40) 

Eftersom att förändringar i slumptermer ger en permanent förändring i seriens medelvärde blir 

det betingade väntevärdet för Yt+s. 

t

s

i
itttstt yEyyE =+= �

=
++

1

ε  (41) 

Variansen ges av: 

( ) 2
11 )...( σεεε tVyV ttt =+++= −  (42) 

 

Väntevärdet för en random walk är konstant men variansen är dock beroende av tiden och då 

∞→t går variansen för yt mot oändligheten. 

 

Kovariansen mellan yt och yt-s ges av:  

 

( )( )[ ] ( )( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ] 22

1
2

1
2

111100

)(...

......

σεεε

εεεεεεγ

stE

EyyyyE

stst

ststttsttst

−=+++=

++++++=−−=

−−−

−−−−−−
 (43) 

 

Korrelationskoefficienten ρs erhålls genom att dividera γt-s med standardavvikelsen för yt 

multiplicerat med standardavvikelsen för yt-s. Då erhålls: 

                                                 
23 Enders, W. (1995). s.166ff 
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( )[ ] 5,0/)(/)( tststtsts −=−−=ρ  (44) 

Ekvation (44) är användbar för att identifiera en icke-stationär serie. För de första 

autokorrelationerna kommer t vara stor i förhållande till antalet autokorrelationer som bildas. 

För små värden på s kommer kvoten (t-s)/t vara approximativt lika med ett. Men då s ökar 

kommer ρs sakta att avta. En svagt avtagande autokorrelationsfunktion är därför ett tecken på 

att processen är icke-stationär. 

 

Partiella autokorrelationen ges av: 

2,0

1,1

>=

==

s

s

ss

ss

φ

ρφ
 (45) 

 

Spektrumet ges av24: 

( ) ( )ϖπ
σω

cos1
1

4

2

−
=f                ,..4,2,0 ππϖ ≠  (46) 

 

Nedan visas teoretisk autokorrelationsfunktion, partiell autokorrelationsfunktion och 

spektrum för modellen.  

 

Diagram 4: Teoretisk autokorrelation 
autokorrelation 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4
 

                   Lag 

 

                                                 
24 Wei, W.W.S. (1990). s. 244 
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Diagram 5: Teoretisk partiell autokorrelation 
partiell autokorrelation 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 2 3 4
 

   Lag 

 

Diagram 6: Spektrum 

0.5 1 1.5 2 2.5 3

20

40

60

80

100

120

140

       
    Lag 
 

Spektrumet för en random walk process är inte definierat för nπππω 2,..,4,2,0=  En topp 

vid nollfrekvensen är således också ett tecken på att en process inte är stationär. 

2.6.2 Moving average modell 
En tidserie benämns moving average modell MA(q) om det nuvarande värdet kan uttryckas 

med en linjär funktion av de q föregående slumptermerna och en slumpterm för innevarande 

tidsperiod.25 

qtqttty −− −−−= εβεβε ...11  (47) 

eller 

( ) tt By εβ=  (48) 

 

där 

                                                 
25 Wei, W.W.S. (1990). s.46 
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( ) ( )q
qBBBB ββββ −−−−= ...1 2

21  

och �i är moving average parametern vilken beskriver effekten på det nuvarande värdet av en 

enhetsförändring i det föregående värdet. Det finns inga restriktioner på parametrarna vilka 

medför stationaritet. Däremot finns det krav på parametrarna för att modellen ska vara 

invertibel. En MA(q) modell är invertibel om rötterna till: 

 

0...1 2
21 =−−−− q

qBBB βββ           (49) 

ligger utanför enhetscirkeln. 

 

Slumptermerna antas vara vitt brus. Ordningen på modellen följer antalet tidsförskjutna 

värden som inkluderas i modellen. Om en tidsförskjutning inkluderas benämns modellen 

MA(1). 

2.6.2.1 Första ordningens moving average modell26 
En första ordningens moving average modell MA(1), skrivs: 

11 −−= ttty εβε  (50) 

eller 

( ) tt By εβ11 −=  (51) 

 

För att modellen ska vara invertibel krävs att rötterna till ( ) 01 1 =− Bβ  ligger utanför 

enhetscirkeln. Således måste 1β < 1. 

 

Autokovariansen ges av: 

( )

10

1

01

2
1

22
1

>=

=−=

=+=

s

s

s

s

s

s

γ

σβγ

σβγ

ε

ε

 (52) 

 

Autokorrelationen ges av:  

10

1
1 2

1

1

>=

=
+
−=

s

s

s

s

ρ

β
βρ

 (53) 

                                                 
26 Ibid. s.47ff 
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Partiella autokorrelationen ges av: 

( )
( ) 1

1
1

12
1

2
11 ≥

−
−−

= + s
s

s

ss β
ββφ          (54) 

 

Den autokovariansgenererande funktionen ges av: 

( ) ( )( )12 11 −−−= BBB ββσγ ε  (55) 

Spektrumet ges således av27: 

( ) ( )ωββ
π

σω cos21
2

2
2

−+=f  (56) 

 

Nedan visas teoretisk autokorrelationsfunktion, partiell autokorrelationsfunktion och 

spektrum för modellen.  

( ) tt By ε3,01+=  (57) 

 

Roten till ( ) 01 1 =+ Bβ  ligger utanför enhetscirkeln och modellen är således invertibel. 

 

Diagram 7: Teoretisk autokorrelation 
autokorrelation 

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

1 2 3 4
       Lag 

                           

                                                 
27 Wei, W.W.S. (1990). s. 245f 
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Diagram 8: Teoretisk partiell autokorrelation 
partiell autokorrelation 

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10
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0,25

0,30

1 2 3 4

 

                                                 Lag 

 

 

Diagram 9: Spektrum 

0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.15

0.2

0.25

0.3

        Lag 
 

För en AR(1) modell finns en spik i den partiella autokorrelationsfunktionen och ett 

avtagande mönster i autokorrelationsfunktionen. Förhållandet är det omvända för en MA(1) 

modell, vilket också syns i diagrammen ovan.  

 

Diagrammen ligger till grund för identifieringen av den process vilken genererade 

observationerna. De skattade funktionerna jämförs med teoretiska funktioner för att identifiera 

den underliggande processen. 

2.6.3 Autoregressiva moving average modeller28 
En tidserie benämns ARMA(p,q) modell om det nuvarande värdet kan uttryckas med en linjär 

funktion av de p föregående värdena, de q föregående slumptermerna samt en slumpterm för 

innevarande tidsperiod. 

                                                 
28 Wei, W.W.S. (1990). s.56 
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t

p

i

q

i
itiitit yay εεβ +−=� �

= =
−− )(

1 1

 (58) 

eller 

( ) ( ) tqtp ByBa εβ= � (59) 

där  

( ) ( )q
qBBBB βββββ −−−−= ...1 2

21 �� ( ) ( )p
pp BaBaBaBa −−−−= ...1 2

21  

 

Serien är således en linjär funktion av tidigare värden och tidigare slumptermer. 

 

Slumptermerna antas vara vitt brus, dvs. med väntevärde noll och konstant varians σ2 samt 

vara seriellt okorrelerade. 

 

En ARMA-modell måste både vara stationär och invertibel för att tillförlitlig inferens skall 

kunna utföras. 

2.6.3.1 ARMA(1,1)29 
En ARMA(1,1) modell skrivs som: 

tttt yay εεβ +−= −− 1111  (60) 

eller  

( ) ( ) tt ByBa εβ11 11 −=−  (61) 

 

Autokovariansen ges av: 

( )
( )

( )( )
( )

2

1
1

1
21

11

2
2
1

1111
1

2
2
1

11
2
1

0

≥=

−
−−=

−
−+

=

− ka

a
aa

a
aa

kk γγ

σββγ

σβγ

 (62) 

 

                                                 
29 Ibid. s.57-64 
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Autokorrelationen ges av: 

( )( )

2

1
21

1

01

11

11
2

1

1111

≥=

=
−+

−−=

==

− ka

k
a
aa

k

kk

k

k

ρρ

ββ
ββρ

ρ

 (63) 

 

Autokorrelationsfunktionen för en ARMA(1,1) modell innehåller komponenter från både AR 

och MA modeller. MA parametern �1 uppkommer i beräkningen av �1. Efter �1 uppvisar 

funktionen samma mönster som en AR(1) modell. 

 

Den autokovariansgenererande funktionen ges av: 

( ) ( )
( )( )1

11

1
11

11
)1(1

−

−

−−
++

=
BaBa
BB

B
ββγ  (64) 

 

Spektrumet ges av: 

( ) ( )
( )( )1

11

1
11

2

11
)1(1

2 −

−

−−
++

=
BaBa
BB

f
ββ

π
σω  (65)  

 

2.6.4 Stationaritets transformationer 
 
Ekonomiska tidseriedata karakteriseras av rörelser runt en trend. Trenden kan vara 

deterministisk eller stokastisk. När tidserien innehåller en trend kommer villkoret om konstant 

medelvärde inte vara uppfyllt. För att tillförlitlig inferens skall kunna göras utförs en 

differentiering eller trendrensning av datamaterialet beroende på om trenden är stokastisk eller 

deterministisk. Trendrensning utförs när trenden är deterministisk. Då trenden är stokastisk 

utförs en differentiering. Programvaran TRAMO/SEATS tillåter endast differentiering. 

Anledningen till detta är att programvaran är utvecklad i syfte att säsongsrensa ekonomiska 

tidserier. Dessa antas ofta innehålla en stokastisk trend. Ett exempel på detta kan vara 

utvecklingen av lönesumman där den positiva utvecklingen till viss del kan förklaras av en 

positiv utveckling av inflationen. Inflationen kan i sin tur antas utvecklas stokastiskt. För att 

en generell ARIMA modell ska vara stationär och invertibel måste rötterna till de 

karakteristiska ekvationerna: 

0...1 2
21 =−−−− p

pBaBaBa       (66) 
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ligga utanför enhetscirkeln 30 

Ett exempel på en icke stationär modell med en stokastisk trend är Random Walk modellen. 

( ) ttyB ε=−1                                                                      (67) 

Dess karakteristiska ekvation ges av: 

01 =− B  

Roten till ekvationen ligger på enhetscirkeln vilket medför att modellen inte är stationär. Men 

genom att bilda differensen ty∆ enligt: 

 

tttt yyy ε=−=∆ −1                                                            (68) 

 

Så erhålls en vitt brus process, således är ty∆ stationär. En AR(1) modell är stationär om 

koefficienten 11 <a .31 På motsvarande sätt finns det krav på koefficienterna för en AR(2) 

modell för att stationaritetsvillkoret ska vara uppfyllt. Processer vilka blir stationära efter en 

differentiering sägs vara integrerade av ordning ett I(1).32 Det kan även vara nödvändigt att 

differentiera en process d gånger, denna sägs då vara integrerad av ordning d I(d).  

Då datamaterialet uppvisar ett säsongsmönster kan det vara nödvändigt att differentiera på 

laggar större än ett. I dessa fall utförs differentieringen enligt: 

 

dttt
d yyy −−=∆                                                             (69) 

  

Då trenden innehåller en deterministisk trend trendrensas serien genom en linjär regression av 

yt på ett polynom av lämplig ordning där tiden är förklarande variabel enligt: 

 
n

nt tttay ααα ++++= ...2
210                                     (70) 

Där ordning på polynomet bestäms med t-test eller F-test. Här testas antingen om en enskild 

parameter är signifikant skild från noll, detta genomförs med t-test. Alternativt kan en grupp 

av parametrar testas för at undersöka om någon av eller några är skild från noll. Den 

estimerade trenden subtraheras sedan från orginalserien. 

                                                 
30 Wei, W.W.S. (1990). s. 32 
31 Ibid. s.33 
32 Wei, W.W.S. (1990). s.71 

0...1 2
21 =−−−− q

q BBB βββ
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Vid studie av tidserier är det viktigt att använda sig av rätt metod för att uppnå stationariet. 

Trendrensning då trenden är deterministisk eller differentiering då trenden är stokastisk.33 

Antag att en serie är trendstationär och är på formen: 

 

ttp tyBa εαα ++= 10)(                                              (71) 

Där rötterna till )(Ba p  ligger utanför enhetscirkeln och �t är på formen ( ) tt B εβε = .  I detta 

fall medför en trendrensning att serien blir stationär. Utförs en differentiering blir resultatet: 

 

( ) ( ) ( ) ttp BByBa εβα −+=∆ 11                                   (72) 

Här blir resultatet av en differentiering att ett icke invertibelt MA polynom introduceras i 

modellen. På liknande sätt är det inte heller möjligt att subtrahera trenden från en serie 

innehållande en stokastisk trend. 

 

2.6.5 Diagnostiska test och kriterier för att välja modell 
I praktiken är det teoretiska medelvärdet, variansen och autokorrelationen okänd och dessa 

parametrar estimeras således från datamaterialet. Vid identifiering av modell undersöks vilka 

autokorrelationer och partiella autokorrelationer som är signifikanta och utifrån dessa väljs 

sedan modell. Under nollhypotesen att yt är stationär med normalfördelade residualer ges 

variansen för sρ̂  av:34 

 
1)ˆ( −= TVar sρ  då s = 1                                          (73)                                                     

     

1
1

1

2ˆ21)ˆ( −
−

=
�
�
�

�
�
�
�

�
+= � TVar

s

j
js ρρ  då s > 1                                          (74)                                                               

 

där T är antalet observationer. Dessa variansestimatorer används för att utföra test vilka avgör 

om en autokorrelation är signifikant. Det är även möjligt att utföra test på koefficienterna i 

PACF. Under nollhypotesen att en AR(p) modell passar datamaterialet, alltså att ipip ++ ,φ är 

noll är variansen för estimatorn asymptotiskt lika med T-1. Med ett stort antal observationer är 

                                                 
33 Enders, W. (1995). s.179f 
34 Enders, W. (1995). s.86f 
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sρ̂  normalfördelad med väntevärde noll och det är möjligt att undersöka om någon 

autokorrelation ρs är lika med noll.35 Detta kan genomföras genom att t.ex. bilda ett 95 

procentigt konfidensintervall för �1. Om konfidensintervallet för den skattade korrelationen 

inte omfattar noll finns det starka indikationer på att den samma korrelationen är skild från 

noll. Med ett stort antal skattade autokorrelationer kan några av dem vara skilda från noll trots 

att de sanna värdena i processen är noll. Dessa signifikanta autokorrelationer har således 

uppstått slumpmässigt. I detta läge testas en grupp autokorrelationer med Ljung-Box Q-

statistika.36  

�
=

−+=
s

k
k kTTTQ

1

2 )/(ˆ)2( ρ                                              (75)  

där T är lika med antalet observationer och s är antalet korrelationer som testas. 

 

Här testas nollhypotesen att autokorrelationerna 0...21 ==== sρρρ  mot 

alternativhypotesen att minst en är skild ifrån noll. Den ovan nämnda statistikan är 

asymptotiskt χ2-fördelad med s frihetsgrader, där s är antalet testade autokorrelationer.  

 

Då modellens parametrar är estimerade måste modellen utvärderas i syfte att undersöka om 

modellens antaganden är uppfyllda. Det grundläggande villkoret är att residualerna är vittbrus. 

I en estimerad modell är residualerna tε̂ estimat av tε . Det är särskilt viktigt att residualerna 

är okorrelerade. Skulle det finnas signifikant autokorrelation i residualerna eller 

residualkvadraterna använder inte den estimerade modellen all tillgänglig information 

beträffande förändringar i yt sekvensen. Autokorrelation i residualerna och residualkvadrater 

testas med samma metod som autokorrelation i yt. 

 

Det är möjligt att det finns fler än en modell vilken passar till den studerade serien.  

Två vanligt förekommande kriterier för att välja ARIMA modell i det fallet är Akaike 

Information Criterion (AIC) och Schwartz Bayesian Criterion (SBC).37  

 

                                                 
35 Ibid. s.86f 
36 Ibid .s.87 
37 Enders, W. (1995). s.88 
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AIC = Tln(SSR)+2n (76)  

SBC = Tln(SSR)+nln(T) (77)  

 

där n är antalet estimerade parametrar (p+q+eventuellt intercept) och T är antalet använda 

observationer. Där SSR är den variation den uppsatta modellen förklarar.  

 

AIC och SBC används sedan för att avgöra vilken av ett antal tänkbara modeller som är att 

föredra. En modell A är bättre än en modell B då värdet på AIC och/eller SBC är mindre för 

A än för B. Tanken bakom de två kriterierna är att straffa modeller där regressorer som inte 

förklarar något inkluderas d v s estimering av ytterligare en regressor medför att n ökar utan 

nämnvärd minskning av SSR. 

2.6.6 TRAMO/SEATS 
Säsongsrensning med TRAMO/SEATS utförs i två steg där TRAMO är ett försteg till 

SEATS. I TRAMO specificeras en regressionsmodell vars slumpterm beskrivs med en 

multiplikativ ARIMA modell. De skattade regressionseffekterna subtraheras från serien. Den 

rensade serien förs sedan över till SEATS där den dekomponeras. 

2.6.6.1 TRAMO38 
Givet en tidserie bestående av n observationer Y1, Y2,…,Yn  skattar TRAMO 

regressionsmodellen: 

ttt xy νβ += '  (78) 

där tx   är en vektor bestående av m regressionvariabler, kalendereffekter, eventuella 

nivåskiften samt outliers. 

( )mttt xxx ,...,1=         (79) 

och  
'β  är en en vektor bestående av m okända parametrar 

( )mβββ ,...,1=          (80) 

och tν  följer en ARIMA modell. En ARIMA modell är en differentirerad ARMA modell. 

TRAMO har en automatisk sökalgoritm för  automatisk identifiering av ARIMA modellen 

men den kan även specificeras av användaren. 

 

I TRAMO är det möjligt att ta hänsyn till följande regressionseffekter: 
                                                 
38 SCB (2003) 
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1. Additativa outliers, nivåskiften samt temporära nivåskiften. 

2. Antal arbetsdagar i perioden. 

3. Antal dagar i perioden. 

4. Påskeffekt. 

 

Med outlier menas en effekt vilken endast påverkar ett specifikt värde i yt. Låt yt vara den 

observerade serien och låt xt vara motsvarande serie men fri från outliers. Där xt kan beskrivas 

av en ARMA(p,q) modell.39  

 

 ( ) ( ) tqtp BxBa εβ=                                                                          (81)   

          

En outlier definieras enligt: 

( ) TtIxy

Ttxy

T
ttt

tt

=+=

≠=

ω
                                                              (82) 

 

och 

 

( ) ( )T
tt

q

pT
ttt I

B

Ba
Ixy ωε

β
ω +=+=

)(

)(
                                                  (83) 

En outlier påverkar således endast nivån på observation T.  

 

Antalet arbetsdagar är beroende av antalet helgdagar i det land och för den tidsperiod som 

serien observerats. I DEMETRA är det möjligt att välja kalender för ett flertal länder, detta 

gör det möjligt att ta hänsyn till antalet arbetsdagar i det aktuella landet. Användare kan även 

välja att lägga in egna helgdagar i de fall den förprogrammerade kalendern inte är fullständig. 

Påskeffekten utgörs av antalet dagar i påskhelgen. 

 

Då serien justerats för eventuella kalendereffekter, outliers och nivåskiften förs den rensade 

serien över till SEATS. 

                                                 
39 Wei, W.W.S. (1990). s.195f 
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2.6.6.2 SEATS40 
Dekomponeringens utgångspunkt är att ARIMA modellen från TRAMO är känd. SEATS 

tillämpar modellbaserad dekomponering då de icke observerbara komponenterna ska 

identifieras. Antag att endast trend och säsong ska identifieras och att modellen är på formen 

( ) tt By εθ=∆∆4                                                                              (84) 

Där ( )dB−=∆ 14  

De icke observerbara komponenterna, trend, säsong och irreguljär ska identifieras så att dessa 

summerar till ovanstående modell.   

Faktorn 4∆∆  kan skrivas S2∆  där ( )321 BBBS +++=  och ∆∆=∆2 . Således kan modellen 

skrivas om till att bestå av ett AR polynom för trenden, vilken representeras av 2∆  och ett AR 

polynom för säsongskomponenten som representeras av S. Serien dekomponeras till 

tttt uspy ++=                                                                              (85) 

Där tp , ts  och tu representerar trend, säsong och irreguljär komponent. Om ordningen på 

( ) 5<Bθ erhålls följande modeller för komponenterna. 

( ) ptpt Bp εθ=∆2                                                                             (86) 

( ) stst BSs εθ=                                                                                 (87) 

Genom att tillämpa 4∇∇  på båda sidor av (85) erhålls 

( ) ( ) tstsptpt uBBSB 4
2)( ∇∇+∇+= εθεθεθ                                    (88) 

Nu behövs koefficienterna för modellerna för de icke observerbara komponenterna. 

Om ordningen på ( )Bpθ  sätts till 2 och  ( )Bsθ  sätts till 3 så består båda sidor av MA(5) 

modeller. De okända komponenterna erhålls genom att sätta AGF för V.L i (88) lika med 

AGF i H.L. Detta ger ett ekvationssystem med 6 ekvationer, de obestämda koefficienterna i 

systemet består av de två parametrarna i ( )Bpθ  och de tre parametrarna i ( )Bsθ  samt 

variansen för ptε , stε  samt tu . Eftersom systemet består av sex ekvationer och åtta obestämda 

är systemet underbestämt, systemet har således oändligt många lösningar. Problemet med att 

systemet är underbestämt löses genom att maximera variansen för den irreguljära 

komponenten.  Detta medför att ett nollställe introduceras i respektive spektrum. Nollställena 

i spektrumen betyder att både ( )Bpθ  och ( )Bsθ  innehåller enhetsrötter och således är dessa 

inte invertibla. Ovanstående lösning till identifieringen av de icke observerbara 

komponenterna benämns kanonisk dekomponering, av alla tänkbara lösningar till 

                                                 
40 Keiser, R. & Maravall, A. s. 55f 
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ekvationssystemet så maximerar den kanoniska lösningen stabiliteten i trendkomponenten och 

säsongskomponenten. 

 

Med ovanstående metodik kommer de icke observerbara komponenternas respektive spektrala 

täthetsfunktioner att skilja sig åt. Trendkomponenten utgör den långsiktiga förändringen av 

serien med en spektraltopp nära nollfrekvensen. Säsongskomponenten har en spektraltopp för 

säsongsfrekvenserna. Den slumpmässiga komponenten ska vara vitt brus. Således ska dess 

spektrum vara en jämn linje. Vid skattning av komponenterna prognostiseras originalserien 

två år framåt och bakåt i tiden. 

 

2.6.7 X-12 ARIMA41 
Grunden för säsongsrensningsmetoden X-12 ARIMA byggdes 1965 då The Census Bureau 

lanserade X-11. X-11 var resultatet av ett decenniums utvecklingsarbete vilket började med 

Method-1. X-11 blev snabbt en populär metod och användningen spred sig till statistikbyråer 

runt om i världen. Under 1980 lanserades en ny version X-11 ARIMA. Metoden var en 

utveckling av X-11 och den största utveckling låg i möjligheten att förlänga den studerade 

tidserien framåt och bakåt i tiden. Genom att förlänga tidserien minskas revisionen av den 

säsongsrensade tidserien vilken uppkommer då nya data publiceras och serien säsongsrensas 

på nytt. X-12 ARIMA är en utveckling av X-11 ARIMA. Här ges möjligheten att justera den 

studerade tidserien med regARIMA innan tidserien dekomponeras. I X-12 ARIMA är även de 

filter vilka används vid dekomponeringen utvecklade och användaren kan välja bland fler 

filter än i tidigare versioner. Nedan redogörs för regARIMA samt dekomponeringen med X-

11. 

2.6.7.1 regARIMA42 
I detta steg anpassas en ARIMA modell med ett antal regressorer till den studerade tidserien. 

Modellen är uppbygd på samma sätt som regressions modellen (78). Den rensade serien 

förlängs sedan framåt och bakåt i tiden genom att ARIMA modellen nedan skattas. 

 

                                                 
41 Findley, D.F et. Al. s.7-11 
42 Findley, D.F. et. al. s.30-33 
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( ) ( )( )( )( ) ( ) ( ) t
s

Qqtt
ss

Pp aBBxyBBBB Θ=−−−Φ θβφ ´11                (90) 

 

där tx  är en vektor bestående av m regressionsvariabler, kalendereffekter, outliers och 

nivåskiften. 

( )mttt xxx ,...,1=          (91) 

och  
'β  är en en vektor bestående av m okända parametrar 

( )mβββ ,...,1=  

I (90) kan s vara antingen 4 eller 12 då man studerar en tidserie med säsongsmönster. 

Polynomen ( )Bpφ , ( )s
P BΦ , ( )Bqθ  och ( )s

Q BΘ  har ordningen p, P, q respektive Q.  

 

Då serien justerats för regressionseffekter, outliers, nivåskiften och kalendereffekter samt 

förlängts framåt och bakåt i tiden dekomponeras serien med X-11. 

 

2.6.9.2 X-11 
En säsongsrensad serie i X-11 beräknas genom att ett antal filter tillämpas på den studerade 

serien. De tillämpade filtren består av symmetriska säsongsfilter samt symmetriska trend 

filter. Metoden är uppdelad i tre steg. I det första steget estimeras preliminära komponenter, i 

andra steget beräknas slutliga säsongsfaktorer och säsongsrensningen utförs. I sista steget 

estimeras trend och den irreguljära komponenten.  

 

De symmetriska säsongsfiltrena i steg ett och två beräknas på samma sätt. De består av 3 

termers glidande medelvärden tillämpade på glidande medelvärden med längd (2n+1).  För 

månadsdata har säsongsfiltret följande utseende43: 
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och ttt TYSI −=                                              (93) 

                                                 
43 Findley, D.F. et. al. s.7f 
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Här betecknar tY  variabelns värde vid tidpunkt t och tT  betecknar en preliminär 

trendskattning vilken beräknas med (95). 

 

De symmetriska trend filtrena vilka används i steg två och tre är benämns Hendersons trend 

filter. Vikterna i filtret,  )12( +H
jh , beräknas så att dessa ska förändras med j så jämnt som 

möjligt.44  

 

�
−=

+ +++=
H

Hj
jtj tttAh 32 γνβα                                                               (94) 

Där ttt SYA −=  och tS  betecknar säsongskomponenten vid tidpunkt t. I (94) betecknar 	, �, 

� och 
 parametrarna i ett tredjegradspolynom, vikterna hj i (94) väljs så att trenden ska 

efterlikna ett tredjegradspolynom. 

 

I X-12 ARIMA är det möjligt att välja trendfilter filter med udda längd (2H+1)45. 

 

Steg 1 

 

(i) Preliminär skattning av trenden via 13 termers glidande medelvärde. 

 

6556
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++−− ++++++= tttttt YYYYYT                        (95) 

 

(ii) Preliminär skattning SI kvoten ges av 

 
11

ttt TYSI −=                                                                                            (96) 

 

(iii) Preliminär säsongskomponent beräknas med lämpligt filter t.ex. 3×3 termers glidande 

medelvärde 
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44 Ibid. Appendix A 
45 Ibid. s.9-11 
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(iv) Preliminär säsongskomponent ges av 
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Den preliminära säsongsrensade serien ges av 

 
( )11
ttt SYA −=                                                                                           (99) 

 

Steg 2 

 

(i) Beräkning av Hendersons trend 
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(ii) SI kvoten beräknas enligt 

 
22

ttt TYSI −=        (101) 

 

(iii) Preliminär säsongskomponent beräknas via lämpligt filter beroende på graden av 

slumpmässighet. Vid hög variation bör ett filter av hög ordning användas. 
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(iv) Säsongsfaktorer beräknas enligt 
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(v) Slutlig säsongsrensad serie ges av  
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22 SYA tt −=                                                                                                (104) 

 

Steg 3 

 

(i) Beräkning av slutlig trend  
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(ii) Slutlig irreguljär faktor ges av 
( ) ( )323

ttt TAI −=                                                                                             (106) 

 

(iii) Den estimerade serien ges av 

 
( ) ( ) ( )323

tttt ISTY ++=                                                                                    (107) 

 

2.6.10 Test för idempotency 
Idempotency innebär att då en säsongsrensningsmetod tillämpas på en redan säsongsrensad 

serie ska denna lämna serien oförändrad. I den här uppsatsen utvärderas idempotency genom 

att för varje modell utföra följande beräkningar: 

1. Beräkna den kvadrerade skillnaden mellan det säsongsrensade värdet i steg ett och det 

säsongsrensade värdet i steg två. 

2. Beräkningen i steg 1 utförs för var och en av de 50 simulerade serierna. 

3. För respektive serie summeras de kvadrerade avvikelserna. För varje modell och serie 

bildas således:  

      ( )
2100

1
21�

=

−=
i

iij ssD    j=1,2,3,…,50 

            Där s1 är säsongrensat värde i första steget och s2 är säsongsrensat värde i andra steget. 

4. Bilda SEATSTRAMOjD //  och ARIMAXjD 12/ −               j=1,2,3,…,50 

där SEATSTRAMOjD //  är de summerade kvadrerade avvikelserna för TRAMO/SEATS och 

ARIMAXjD 12/ −  är de summerade kvadrerade avvikelserna för X-12 ARIMA. 
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En säsongsrensningsmetod A är bättre än en säsongsrensningsmetod B om den summerade 

kvadrerade avvikelsen är mindre för A än för B. Differenserna i steg fyra kan undersökas med 

Wilcoxons tecken rang test för respektive modell. 

2.6.10.1 Wilcoxons tecken rang test46 
Givet att man har n stycken parade observationer (Xi,Yi) så vill man testa hypotesen att 

fördelningen för X och Y är densamma mot alternativhypotesen att fördelningarna skiljer sig 

åt.   

 

Wilcoxons tecken rang test utförs genom att först beräkna differenserna (Di) för de n stycken 

paren. Differenser lika med noll utesluts och antalet par vilka är med i beräkningen minskas. 

Sedan rangordnas de absoluta värdena på differenserna där det lägsta absoluta värdet ges rang 

ett, det näst lägsta ges rang två o.s.v. Om två differenser är lika tilldelas dessa medelvärdet av 

de två rangerna. Om två differenser är lika för rang tre och fyra tilldelas dessa rangvärdet 3,5 

och nästföljande rangvärde blir då fem. När de absoluta differenserna har tilldelats rangvärden 

beräknas rangsumman för de negativa differenserna och sedan beräknas rangsumman för de 

positiva differenserna. Vid ett dubbelsidigt test används T, det lägsta av de två värdena som 

teststatistika, desto lägre detta värde är desto större anledning finns det att tro att de två 

fördelningarna skiljer sig åt. För att genomföra ett enkelsidigt test, d v s att fördelningen för X 

ligger till höger om fördelningen för Y, används T- och nollhypotesen förkastas för låga 

värden på T-. Om man vill testa att fördelningen för Y ligger till höger om fördelningen för X 

används T+ och nollhypotesen förkastas för låga värden på T+. Gränser vilka definierar 

förkastningsområdet för T finns tabulerade för olika signifikansnivåer för test innehållande n 

stycken par. Då n är större än 25 kommer T+ och T- vara approximativt normalfördelad. Ett 

test där n är större än 25 har följande struktur. 

                                                 
46 Wackerly, D.D. et. al. s.716ff 
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Wilcoxons tecken rang test: 

Nollhypotes: H0: Fördelningen för X och Y är densamma. 
Alternativhypotes: Ha: Vid ett dubbelsidigt test undersöks om de båda fördelningarnas 

       placering skiljer sig åt. 
Ha: Vid ett enkelsidigt test undersöks om fördelningen för X ligger 
       antingen till höger eller till vänster om Y. 

Teststatiska: ( )( )
( )( ) 24/121

4/1
++

+−+

nnn
nnT

 
Förkastningsområde:    Vid ett dubbelsidigt test förkastas H0 om 2/αzz ≥  eller om 

2/αzz −≤ . Vid test om fördelningen för X ligger till höger om 
fördelningen för Y förkastas H0 då αzz ≥ . För att upptäcka ett 
skift av fördelningarna i motsatt riktning förkastas H0 om αzz −≤ . 
 

 

3. Simuleringsstudie 
I det följande avsnittet genomförs en simuleringsstudie där de två säsongsrensingsmetoderna 

X-12 ARIMA och TRAMO/SEATS utvärderas med avseende på idempotency. Då metoderna 

skiljer sig åt i grunden, X-12 ARIMA är modellfri medan TRAMO/SEATS är modellbaserad, 

är det troligt att dessa metoder ger olika resultat då de används. I syfte att utvärdera de två 

metoderna kommer vi att säsongsrensa ett antal genererade serier med känt ursprung.  

 

Eurostat har utvecklat programvaran Demetra och i denna programvara finns både X-12 

ARIMA och TRAMO/SEATS. Vid säsongsrensning av de simulerade serierna används 

Demetra.  

3.1 Simulerade säsongsmodeller 
I SAS Time series simulation systems genererades 50 serier vardera från varje följande 

modeller: 

 

( ) ttyB ε=− 45,01  

 

( ) tt ayB ε+=− 0
45,01  

 

( )( ) ttyBB ε=−− 15,01 4  
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( )( ) tt ayBB ε+=−− 0
4 15,01  

 

( )( ) ttyBB εβ )5,01(15,01 4 −=−−  

 

( )( ) tt ayBB εβ )5,01(15,01 0
4 −+=−−  

 

Där tε  är vitt brus. Varje serie består av 100 observationer. Vid simuleringen av serierna 

användes slumptalsfrön 1 till 50 för att generera de 50 serierna. 

3.1.1 Resultat av idempotency mellan TRAMO/SEATS och X-12 ARIMA 
Idempotency för de två metoderna jämförs genom att utföra beräkningarna beskrivna i avsnitt 

2.6.10. Om TRAMO/SEATS identifierar en modell liknande den som använts i 

dekomponeringen vid beräkning av säsongsrensade värden i steg två kommer skillnaden 

mellan det säsongsrensade värdet i steg ett och två att vara litet. X-12 ARIMA kommer 

troligtvis att ge ett högre värde då skillnaden mellan det säsongsrensade värdet i steg ett och 

två beräknas. Anledning till detta är att metoden borde identifiera säsong i steg två även om 

storleken på denna borde vara mindre. Eftersom de summerade differenserna per modell 

borde vara högre för X-12 ARIMA än för TRAMO/SEATS samt att SCB påvisat att 

TRAMO/SEATS är effektivare jämfört med X-12 ARIMA utförs ett enkelsidigt Wilcoxon 

tecken rang test för att utvärdera idempotency för de två metoderna.  

 

Testet har följande utseende: 

H0: fördelningarna för  TRAMOSEATSd  och ARIMAXd 12−  är lika 

Ha: fördelningen för TRAMOSEATSd  ligger till vänster om fördelningen för ARIMAXd 12−  

 

Där  TRAMOSEATSd  är summan av den kvadrerade skillnaden mellan säsongsrensade serien ifrån 

steg 1 och steg 2. 

  

Signifikansnivå: 	=0,05 

Teststatistika: 
( )( )

( )( ) 24/121
4/1
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Beslutsregel: H0 förkastas om Z0,05<1,64. 

 

De femtio serierna säsongsrensades med de två metoderna och automatisk 

identifieringsprocedurer användes för båda metoderna. Därefter genomfördes en ny 

säsongsrensning på de redan säsongsrensade värdena. Tabellen nedan visar värdet på T-, 

värdet på Z samt p-värden för respektive modell. 

Tabell 1: Test av simulerade serier 

Modell T- Z p-värde 

Modell 1 0 -6,153 <0,001 

Modell 2 0 -6,153 <0,001 

Modell 3 362 -2,660 <0,001 

Modell 4 409 -2,206 <0,001 

Modell 5 44 -5,729 <0,001 

Modell 6 38 -5,787 <0,001 

  

Nollhypotesen att fördelningen för differenserna mellan det säsongsrensade värdet i steg ett 

och två är lika för det två metoderna förkastas för samtliga modeller. Detta pekar på att 

TRAMO/SEATS med avseende på idempotency är effektivare än X-12 ARIMA. 

 

3.2 Diskussion 
Simuleringsstudien baserades på sex säsongsmodeller, 50 serier simulerades från varje modell 

och varje serie innehöll 100 observationer. 100 observationer ger goda möjligheter för de 

båda programvarorna att identifiera den underliggande processen viken genererat serien. De 

båda metoderna jämfördes med avseende på egenskapen idempotency. Idempotency innebär, 

som vi tidigare visat, att då en säsongsrensade serie säsongsrensas ytterligare en gång, ska 

skillnaden mellan det säsongsrensade värdet i steg ett likna det säsongsrensade värdet i steg 

två. För att kunna utföra en jämförelse mellan det säsongsrensade värdet i steg ett och två för 

respektive modell och för de två metoderna beräknades sammanlagt 1 200 säsongsrensade 

serier. En säsongsrensningsmetod A är bättre än en säsongsrensningsmetod B om värdet på 

summan av de kvadrerade skillnaderna mellan det första säsongsrensade värdet och det andra 

säsongsrensade värdet är liten. Skillnaderna mellan de två metoderna utvärderades med 

Wilcoxons tecken rang test för varje modell. SCB har bedrivit ett projekt med syfte att ta fram 

rekommendationer kring den metod som ska användas vid säsongsresning på SCB. Projektet 

kom fram till slutsatsen att TRAMO/SEATS är att föredra framför X-12 ARIMA. Denna 
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slutsats medförde att vi valde en enkelsidig hypotes testades med Wilcoxons tecken rang test. 

Nollhypotesen att fördelningarna för differenserna mellan det säsongsrensade värdet i steg ett 

och två var detsamma för de båda metoderna förkastades för samtliga modeller till förmån för 

hypotesen att fördelningen för X-12 ARIMA ligger till höger om fördelningen för 

TRAMO/SEATS. TRAMO/SEATS uppvisade således bättre egenskap gällande idempotency 

jämfört med X-12 ARIMA. Till grund för beräkningarna av idempotency för de simulerade 

modellera användes den automatiska identifieringsproceduren i både X-12 ARIMA och 

TRAMO/SEATS. Den automatiska identifieringsproceduren skattar de i modellen ingående 

parametrarna. Ett alternativ till att använda den automatiska proceduren skulle vara att låsa de 

i modellen ingående parametrarna i steg ett och sedan använda den automatiska proceduren i 

steg två. Således används den simulerade modellen vid dekomponering i steg ett. Tanken 

bakom att använda de kända parameterskattningarna i första steget är att då dessa är kända 

skulle säsongsrensning med dessa ge den teoretiskt bäst lämpade säsongsrensade serien. Då 

säsongsrensning med X-12 ARIMA endast är beroende av den ingående ARIMA modell till 

en mindre del valde vi att endast använda den automatiska proceduren i båda stegen. 

 

De simulerade serierna innehåller inga outliers, kalendereffekter eller nivåskiften. Samtidigt 

innehåller varje serie 100 observationer. I praktiken kan en tidserie innehålla både outliers, 

kalendereffekter och nivåskiften, tillfälliga eller permanenta. Samtidigt innehåller inte alltid 

en serie så många observationer. Det kan vara på sin plats att påpeka att simuleringsstudien 

inte speglar en verklig situation. Det är möjligt att resultaten kan bli annorlunda vid 

simulering av serier innehållande färre observationer samt att de simulerade serierna 

innehåller outliers, kalendereffekter och nivåskiften. 

 

Resultatet av hypotestestet visade entydigt att TRAMO/SEATS med avseende på 

idempotemcy var effektivare än X-12 ARIMA. När man granskar de enskilda differenserna 

mellan säsongsrensad serie i steg 1 och steg 2 är det slående att skillnaden i många fall var 

noll mellan observationerna som säsongrensats med TRAMO/SEATS. Vi fann inte en enda 

differens som var lika med noll med X-12 ARIMA. Att differensen är lika med noll betyder 

att det automatiska modellvalskriteriet i TRAMO/SEATS har lyckats att identifiera samma 

modell för säsongseffekten i båda stegen.  
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4. Säsongsrensning av lönesumman 
När nya resultat presenteras från de mest använda undersökningarna på SCB kompletteras 

dessa resultat med säsongsrensade tidserier, t ex presenterar arbetskraftundersökningen 

(AKU) månatligen säsongsrensade serier över sysselsättningens och arbetslöshetens 

utveckling. För att möta efterfrågan på säsongsrensade serier pågår ett kontinuerligt arbete 

med säsongsrensning av övriga undersökningar på SCB. På enheten Företagsbaserad och 

registerbaserad sysselsättningsstatistik publiceras en säsongsrensad serie över antalet anställda 

varje kvartal. På enheten finns även undersökningen Lönesummor och preliminär A-skatt 

(LAPS). LAPS syftar till att redovisa lönesumma, preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter 

för hela arbetsmarkanden. I undersökningen presenteras lönesummans storlek efter sektor, 

bransch och region. Då lönesumman är kopplad till sysselsättning uppvisar den förra också ett 

säsongsmönster, t ex ökar lönesumman på sommaren eftersom arbetsgivarna rekryterar 

vikarier för semesterlediga anställda. Serien som studeras i uppsatsen är den totala 

lönesumman för tidsperioden 1988 till 2003. 

 

Diagram 14: Lönesumma, arbetsgivaravgift och preliminär a-skatt 1988-2003 
Lönesumma milj. kr 
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Serien uppvisar ett tydligt säsongsmönster med toppar för kvartal två och fyra. Då serien 

uppvisar en tydlig uppåtgående trend är inte stationaritetskravet uppfyllt. Det är svårt att 

avgöra om säsongsmönstret ökar med trenden, om så inte är fallet tyder det på att serien är 

additiv.  Eftersom det är vanligt att ekonomiska serier karakteriseras av ett multiplikativt 

mönster väljer vi att även anpassa modeller till den logaritmerade serien. I bilaga 1 visas ACF 

för orginalserien. I bilaga två visas ACF för den logaritmerade serien. ACF för de båda 
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serierna uppvisar ett svagt avtagande mönster vilket indikerar att processerna inte är 

stationära. I syfte att uppnå stationaritet differentieras serierna på säsongsfrekvensen.  

4.1 Studie av stationaritets villkoret 
I stycket nedan studerar vi de två serierna, original- och logaritmerad serie, med avseende på 

stationaritetsvillkoret. 

4.1.1 Originalserie 
Nedan visas ett diagram över den säsongsdifferentierade serien. 

Diagram 15: Säsongsdifferentierad serie 
Lönesumma milj. kr 
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Diagrammet indikerar att serien inte är stationär eftersom att en svagt negativ trend kan 

skönjas. I bilaga tre visas ACF för den säsongsdifferentierade serien. ACF uppvisar ett svagt 

avtagande mönster och processen verkar således inte vara stationär. Det är dock svårt att 

avgöra endast utifrån diagrammet ovan och ACF. I nästa avsnitt anpassas modeller till den 

säsongsdifferentierade serien. Genom att studera koefficientskattningarna går det att avgöra 

om processen är stationär eller ej. Serien differentieras dock ytterligare en gång i syfte att göra 

den stationär. Nedan visas den säsongsdifferentierade och differentierade serien. 
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Diagram 16: Säsongsdifferentierad och differentierad serie 
Lönesumma milj. kr 
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Variationen verkar vara högre under första halvan av nittiotalet i jämförelse med slutet av 

nittiotalet, vilket är ett tecken på att processen inte är stationär. I bilaga fyra visas ACF för 

processen. Mönstret i denna tyder på att processen är stationär. 

4.1.2 Logaritmerad serie 
Nedan visas den logaritmerade säsongsdifferentierade serien: 

Diagram 17: Logaritmerad säsongsdifferentierad serie 
Log lönesumma milj. kr 

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
           år 

Efter säsongsdifferentieringen uppvisar serien en svagt avtagande trend. I bilaga fem visas 

ACF för processen. Denna uppvisar ett svagt avtagande mönster och processen verkar således 

inte vara stationär. Nedan visas diagram över den logaritmerade säsongsdifferentierade och 

differentierade serien.   
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Diagram 18: Logaritmerad säsongsdifferentierad och differentierad serie 
Log lönesumma milj. kr 
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Mönstret liknar det vi såg för den säsongsdifferentierade och differentierade serien. 

Variationen verkar vara högre i början av nittiotalet i jämförelse med slutet av nittiotalet. 

I bilaga sex visas ACF för processen vilken tyder på att processen är stationär. 

4.1.3 Identifiering av modeller 

4.1.3.1 Originalserie 
I syfte att identifiera en lämplig modell studeras ACF och PACF för respektive 

differentiering. Då ACF studeras för den säsongsdifferentierade serien verkar denna inte vara 

stationär. Vi väljer dock att försöka identifiera modeller för den säsongsdifferentierade serien 

eftersom det genom att studera koefficientskattningarna är möjligt att avgöra om processen är 

stationär eller ej. En fem-procentig signifikansnivå används genomgående när vi kommenterar 

koefficientskattningarna. Vilken modell som sedan används i säsongsrensningsmetoden väljs 

med avseende på SBC-värde samt genom att studera de skattade modellernas residualer. 

Nedan visas en tabell över estimerade modeller för den säsongsdifferentierade serien samt 

diagnostiska värden. PACF för serien visas i bilaga sju. 
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Tabell 2: Modeller på säsongsdifferentierade serien  

Modell   Koefficient P-värde AIC SBC 

            

1 Konstant 9072 <0,01 1129,21 1133,40 

 AR(1) 0,86 <0,01   

       

2 Konstant 12004 <0,01 1127,29 1133,57 

 AR(1) 0,69 <0,01   

 AR(2) 0,26 0,04   

      

3 Konstant 7796 <0,01 1129,12 1135,40 

 AR(1) 0,92 <0,01   

 AR(4) -0,15 0,14   

      

4 Konstant 7488 <0,01 1130,39 1138,77 

 AR(4) -0,11 0,31   

 AR(8) -0,08 0,40   

      

5 Konstant 10976 <0,01 1121,76 1128,04 

AR(1) 0,98 <0,01   

 MA(4) 0,54 <0,01   

       

 

Av de estimerade modellerna för den säsongsdifferentierade serien är de skattade 

parametrarna för modell tre och fyra inte signifikanta.47 Då koefficienterna för övriga 

modeller på denna nivå analyseras ser man att stationaritetsvillkoret för dessa inte är uppfyllt. 

Den säsongsdifferentierade serien förkastas därför till förmån för den säsongsdifferentierade 

och differentierade serien. 

 

Nedan visas en tabell över estimerade modeller för den säsongsdifferentierade och 

differentierade serien samt diagnostiska värden. PACF visas i bilaga åtta. 

                                                 
47 Enders, W. (1995). s.31-35 
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Tabell 3: Modeller på säsongsdifferentierade och differentierade serien 

Modell   Koefficient P-värde AIC SBC 

            

6 AR(1) -0,29 0,02 1106,07 1108,15 

       

7 AR(1) -0,25 0,06 1103,99 1108,14 

 MA(3) -0,23 0,08   

      

8 MA(1) 0,27 0,04 1106,34 1102,43 

      

9 MA(4) 0,52 <0,01 1100,82 1101,90 

      

10 AR(1) -0,21 0,11 1104,39 1108,55 

 AR(4) -0,25 0,06   

 

Av modeller på denna nivå avfärdas modell sju och tio då de estimerade koefficienterna inte 

är signifikanta. Övriga modeller kommer utvärderas med avseende på diagnostiska test på 

residualerna. 

4.1.3.2 Logaritmerad serie 
Enligt samma resonemang som för originalserien anpassar vi och väljer ut modeller för den 

logaritmerade serien 

 
Nedan visas en tabell över estimerade modeller för den logaritmerade säsongsdifferentierade 

serien samt diagnostiska värden. PACF visas i bilaga nio. 

Tabell 4: Modeller på logaritmerade säsongsdifferentierade serien 

Modell   Koefficient P-värde AIC SBC 

            

11 Konstant 0,18 <0,01 -251,37 -245,09 

 AR(1) 1,04 <0,01   

  AR(4) -0,05 0,63   

      

12 Konstant 0,18 <0,01 -253,12 -248,94 

 AR(1) 0,99 <0,01   

 

I tabellen över modeller för den logaritmerade säsongsdifferentierade serien är modell elva 

inte signifikant. Modell tolv uppfyller inte stationaritetskravet på koefficienten. Dessa 

modeller kommer således inte att användas i säsongsrensningsmetoden. 
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Nedan visas en tabell över estimerade modeller för den logaritmerade säsongsdifferentierade 

och differentierade serien samt diagnostiska värden. PACF visas i bilaga tio. 

Tabell 5: Modeller på logaritmerade säsongsdifferentierade och differentierade serien 

Modell   Koefficient P-värde AIC SBC 

            

13 AR(1) -0,29 0,02 -262,72 -258,57 

  AR(3) 0,37 <0,01   

      

14 MA(1) 0,26 0,043 -254,82 -252,74 

      

15 AR(1) -0,30 0,02 -255,16 -253,08 

      

16 MA(3) -0,29 0,03 -256,44 -254,37 

      

17 AR(3) 0,37 <0,01 -258,57 -256,49 

      

18 AR(1) -0,21 0,13 -256,48 -252,33 

AR(4) -0,24 0,07   

     

19 AR(4) -0,32 0,014 -256,03 -253,95 

     

20 MA(4) 0,41 <0,01 -258,11 -256,04 

 

I tabellen över de säsongs- och enkel differentierade är modell arton inte signifikant. Övriga 

modeller kommer att utvärderas med avseende på diagnostiska test på residualerna. 

4.1.4 Utvärdering av modeller 
Residualerna från de skattade modellerna testas för att identifiera den modell som ska 

användas i TRAMO/SEATS. Residualerna ska vara vitt brus om modellen passar 

datamaterialet. 

4.1.4.1 Originalserie 
Nedan utvärderas residualerna från modell sex, åtta och nio för den säsongs- och enkel 

differentierade originalserien. I bilagorna 11-13 redovisas ACF för residualer och 

residualkvadrater för respektive modell. Utifrån dessa identifierar vi möjliga enskilda 

korrelationer som kan tänkas vara signifikant skilda från noll. De identifierade korrelationerna 

testas med ett t-test. Tabellen nedan sammanfattar detta test. 
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Tabell 6: Residualer från modeller på säsongs- och enkel differentierade originalserien 

Modell   Tidsförskjutning Koefficient Standardfel P-värde 

            

6 AR(1) 3 0,28 0,13 0,03 

   4 -0,24 0,14 0,09 

      

8 MA(1) 3 0,29 0,13 0,03 

  4 -0,23 0,14 0,10 

      

9 MA(4) 3 0,25 0,13 0,06 

 

Modell sex och åtta uppvisar signifikant korrelation i residualerna. Det är troligt att modellen 

inte tar hänsyn till det säsongsmönster som serien uppvisar. Den signifikanta korrelationen 

kan dock ha uppstått slumpmässigt. Residualerna testats därför i grupper med Ljung-Box Q-

statistika för att avgöra om det finns någon signifikant autokorrelation eller ej. 

  

Tabellen nedan visar p-värden för Q-statistikan för respektive modell. 

Tabell 7: P-värden för residualer från Ljung-Box Q-statistika 

Tidsförskjutningar Modell 

6 12 

6 AR(1) 0,04 0,13 

8 MA(1) 0,05 0,14 

9 MA(4) 0,16 0,58 

 

Nollhypotesen, att det inte finns någon signifikant autokorrelation bland de första sex 

tidsförskjutningarna för modell sex och åtta, förkastas.  

 

Nedan visas p-värden för Q-statistikan på residualkvadraterna för respektive modell. 

Tabell 8: P-värden för residualkvadrater från Ljung-Box Q-statistika 

Tidsförskjutningar Modell 

6 12 

6 AR(1) 0,10 0,07 

8 MA(1) 0,33 0,15 

9 MA(4) 0,06 0,05 
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Nollhypotesen att det inte finns signifikant autokorrelation för de första tolv 

tidsförskjutningarna förkastas för modell nio.  

4.1.4.2 Logaritmerad serie 
I bilagorna 14-19 visas ACF för residualer och residualkvadrater för den logaritmerade 

säsongsdifferentierade och differentierade serien. Utifrån dessa identifierar vi möjliga 

enskilda korrelationer som kan tänkas vara signifikant skilda från noll. För modell 13 och 16 

identifieras ingen signifikant autokorrelation. 

 

Tabell 9: Residualer från modeller på logaritmerade säsongsdifferentierade och differentierade serien 

Modell   Tidsförskjutning Koefficient Standardfel P-värde 

            

14 MA(1) 3 0,33 0,13 0,014 

   4 -0,22 0,14 0,13 

      

15 AR(1) 3 0,32 0,13 0,016 

      

17 AR(3) 3 -0,26 0,14 0,06 

      

19 AR(4) 3 3,08 0,14 0,03 

      

20 MA(4) 3 0,285 0,135 0,04 

      

 

I likhet med modellerna för originalserien utförs ett Ljung-Box test för att testa nollhypotesen 

att ingen av autokorrelationerna är signifikant skild från noll. 

Tabell 10: P-värden för residualer från Ljung-Box Q-statistika 

Tidsförskjutningar Modell 

6 12 

14 MA(1) 0,02 0,09 

15 AR(1) 0,02 0,07 

17 AR(3) 0,06 0,25 

19 AR(4) 0,04 0,11 

20 MA(4) 0,06 0,03 
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Nollhypotesen att det inte finns någon signifikant autokorrelation för de sex första 

tidsförskjutningarna förkastas för modell 14, 15 och 19.  

 

I tabellen nedan visas erhållna p-värden på Q-statistikan för de båda modellerna då 

residualkvadraterna testas för modellerna ovan.  

 

Tabell 11: P-värden för residualkvadrater från Ljung-Box Q-statistika 

Tidsförskjutningar Modell 

6 12 

14 MA(1) <0,01 <0,01 

15 AR(1) <0,01 <0,01 

17 AR(3) 0,03 0,03 

19 AR(4) <0,01 <0,01 

20 MA(4) <0,01 <0,01 

 

Nollhypotesen att autokorrelationen i residualkvadraterna är noll förkastas för samtliga 

modeller. Ingen av dessa modeller är således att beakta vid val av modell i TRAMO/SEATS. 

4.1.5 Slutligt modellval 
Av de modeller som testats och utvärderats anser vi att modell nio, en MA(4) modell på den 

säsongs- och enkel differentierade nivån uppvisar bäst egenskaper. Då residualerna för denna 

modell studerades uppvisade dessa en signifikant spik i autokorrelationsfunktionen. När 

autokorrelationen i residualerna testades med Q-statistikan, visade det sig att nollhypotesen 

om ingen signifikant autokorrelation inte kunde förkastas när de tolv första 

tidsförskjutningarna studerades. Modell nio har vi valt framför modell sex och modell åtta 

förutom ovanstående diskussion har modell nio har lägst SBC värde vilket ytterligare 

motiverar modellvalet.  

4.1.6 Resultat av säsongsrensning med TRAMO/SEATS 
I TRAMO estimeras eventuella regressionseffekter i serien. Regressionseffekterna som 

estimeras är kalendereffekter samt effekter av extremvärden. I den här uppsatsen har vi valt 

att testa för effekter av antalet arbetsdagar i kvartalet och extremvärden. Antalet arbetsdagar i 

ett kvartal borde påverka lönesumman, då ett förhållandevis högt antal arbetsdagar borde 

generera en hög lönesumma. För att möjliggöra en rättvis jämförelse av lönesummans 

utveckling över tid bör man justera för skillnaden i arbetsdagar mellan de studerade kvartalen. 
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Estimeringen av regressionseffekter och ARMA-modellen i TRAMO sker simultant med 

Maximum Likelihood. I teorin ska regressions- och ARMA modellen vara oberoende. Vi har 

valt att identifiera ARMA-modellen i SAS eftersom att möjligheterna att utvärdera ARMA-

modellen är bättre där. I praktiken är dock inte komponenterna oberoende vilket medför att de 

parametrar som estimerats i SAS skiljer sig en aning från estimaten i TRAMO.  

 

TRAMO identifierar inga outliers, dock är kalendereffekten, antalet arbetsdagar, signifikant. 

TRAMO har justerat för denna effekt och den lineariserade serien har förts över till SEATS 

där den har dekomponerats i de olika komponenterna. Nedan visas diagram över 

orginalserien, den säsongsrensade serien samt den trendrensade serien.  

 

Diagram 19: Lönesumma original serie 
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Diagram 20: Säsongsrensad lönesumma 
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Diagram 21: Trendcykel lönesumma 
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4.1.7 Resultat av säsongrensning med X-12 ARIMA 
I det första steget estimeras eventuella regressionseffekter med regARIMA. I likhet med 

TRAMO/SEATS testas effekter av antalet arbetsdagar i kvartalet och extremvärden. Antalet 

arbetsdagar i ett kvartal borde påverka lönesumman, då ett förhållandevis högt antal 

arbetsdagar borde generera en hög lönesumma. Även här är antalet arbetsdagar i kvartalet 

signifikant och inga extremvärden identifieras. Nedan visas diagram över den säsongsrensade 

serien samt den trendrensade serien. 

 
Diagram 22: Säsongsrensad lönesumma 
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Diagram 23: Trendcykel lönesumma 
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4.2 Diskussion 
Undersökningen LAPS publicerar den totala utbetalda lönesumman kvartalsvis. Serien för 

lönesumman uppvisar, i likhet med serien för antalet sysselsatta, ett tydligt kvartalsmönster 

med toppar under kvartal två och fyra. Ökningen under kvartal två beror till stor del av att 

företag tar in vikarier och visstidsanställda under sommarmånaderna för att täcka upp för 

tillsvidareanställda på semester.  

 

Vid dekomponering av lönesumman tillämpades metoderna TRAMO/SEATS och X-12 

ARIMA. TRAMO/SEATS tillämpades i ett program där endast detta program finns 

tillgängligt. X-12 ARIMA tillämpades i Demetra, en programvara utvecklad av Eurostat. De 

program där metoderna finns tillgängliga ger inte användaren någon möjlighet att identifiera 

och utvärdera den ARIMA modell vilken ska användas i dekomponeringen. Då möjligheterna 

för identifiering och utvärdering inte fanns i TRAMO/SEATS och Demetra identifierades och 

utvärderades ARIMA modellen i SAS.  

 

I SAS studerades säsongsdifferentierade serier, säsongs och enkeldifferentierade serier samt 

motsvarande logaritmerade serier. På varje nivå skattades och utvärderades tänkbara 

modeller. Dessa identifierades utifrån ACF och PACF. De skattade modellerna utvärderades 

sedan genom studie av koefficeintskattningar samt test på residualer och residualkvadrater. 

Modellen med bäst egenskaper utifrån dessa test var en säsongs- och enkeldifferentierad 

MA(4). Denna modell låg sedan till grund för dekomponeringen.  
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Den totala lönesumman per kvartal är beroende av antalet arbetsdagar under kvartalet. Innan 

dekomponeringen justerades serien för antalet arbetsdagar. Då TRAMO skattar ARIMA 

modellen erhålls inte exakt samma koefficentskattningar som i SAS. I teorin ska 

regressionseffekterna och ARIMA modellen vara oberoende men i praktiken är dock detta 

villkor inte uppfyllt. Detta resulterar i att skattningarna i SAS, TRAMO och X-12 ARIMA 

skiljer sig åt.  

 

Den valda modellen var en av flera modeller som uppvisade goda egenskaper med avseende 

på signifikanta koefficientskattningar samt test på residualer och residualkvadrater. Det är 

möjligt att använda sig av en annan av dessa modeller vid säsongsrensning. I uppsatsen valdes 

den modell vilken uppvisade lägst SBC-värde. Det är inte självklart att denna modell ger den 

bästa säsongsrensade serien. Vilka krav som ska ställas på den modell vilken används i 

säsongsrensningen är inte självkart. Ett kriterium, vilket borde vara viktigt, är att modellen 

ska vara stabil över tid. Om modellen förändras då en ny observation blir tillgänglig kommer 

årliga förändringar, beräknade utifrån säsongsrensade värden, att förändras. Detta kommer att 

medföra att användare utan kunskaper av säsongsrensning blir skeptiska till användning av 

resultaten. Ett sätt att testa modellens stabilitet över tid är att säsongsrensa serien utan att 

använda seriens fulla längd. Genom att säsongsrensa den förkortade serien och sedan utvidga 

denna till att innehålla fler observationer är det möjligt att utvärdera modellens stabilitet över 

tid samt utvärdera hur de årliga förändringarna påverkas då nya observationer blir tillgängliga.  

 

De två metoderna X-12 ARIMA och TRAMO/SEATS skiljer sig i grunden. X-12 ARIMA är 

modellfri medan TRAMO/SEATS är modellbaserad. De två metoderna ger olika resultat då 

dessa används för att beräkna en säsongsrensad serie för lönesumman. Vilken av metoderna 

som är att föredra framför den andra är inte självklart. I den här uppsatsen uppvisade 

TRAMO/SEATS bättre egenskaper än X-12 ARIMA med avseende på kriteriet idempotency. 

Men i praktiken kan det tänkas att andra aspekter spelar in t.ex. möjligheten att hantera 

kalendereffekter.  

 

Ovanstående diskussion visar att flera tillvägagångssätt finns tillgängliga då en säsongsrensad 

serie ska beräknas, vilken metod ska väljas, vilken ARIMA modell ska ligga till grund för 

dekomponeringen, vilka kalendereffekter ska beaktas. De olika valmöjligheterna medför att 

två personer kan komma fram till två skilda resultat då de beräknar en säsongsrensad serie. 
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Att två personer kan komma fram till olika resultat medför att man borde använda 

säsongsrensade siffror med försiktighet. 

 

5. Slutsatser 
Simuleringsstudiens resultat pekade på att TRAMO/SEATS är en säsongsrensingsmetod som 

är effektivare än X-12 ARIMA med avseende på idempotency. Resultatet ligger i linje med 

vad SCB funnit i sina rekommendationer för hur man säsongsrensar tidserier.   

 

Under skrivandets gång har vi letat efter kriterier att tillämpa vid utvärdering av den bäst 

lämpade säsongsrensade serien. Inga sådana kriterier har påträffats i litteraturen. Att det inte 

finns några dokumenterade kriterier att tillämpa vid säsongsrensningen borde medföra att 

olika personer kan säsongsrensa en serie och komma fram till olika resultat. Ur 

statistikanvändarnas perspektiv är det inte tillfredsställande att det är möjligt att beräkna en 

säsongsrensad serie på olika sätt och där flera sätt är korrekta. Vi har i uppsatsen använt oss 

av två på sitt sätt vitt skilda metoder. X12-ARIMA som till stor del är utvecklad på empirisk 

basis och TRAMO/SEATS som har en mer traditionell teoretisk förankring. Kriterier att 

tillämpa för val av den bästa säsongsrensade serien borde finnas. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1 
 
         ACF för orginalserien 
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6.2 Bilaga 2 
 
         ACF för logaritmerad serie 
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6.3 Bilaga 3 
 
         ACF för säsongsdifferentierad serie 
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6.4 Bilaga 4 
 
        ACF för differentierad säsongsdiffereintierad serie 
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6.5 Bilaga 5 
 
         ACF för den logaritmerade säsongsdifferentierade serien 
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        ACF för den logaritmerade differentierade och säsongsdifferentierade serien 
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6.7 Bilaga 7 
 
         PACF för den säsongsdifferentierade serien 
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         PACF för den differentierade säsongsdifferentierde serien 
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6.9 Bilaga 9 
 
         PACF för den logaritmerade säsongsdifferentierade serien 
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          PACF för den logaritmerade differentierade säsongsdifferentierade serien 
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6.11 Bilaga 11 
 
         ACF för residualer för AR(1) 
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          ACF för residualerkvadrater för AR(1)  
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6.12 Bilaga 12 
 
         ACF för residualer för MA(1) 
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6.13 Bilaga 13 
 
         ACF för residualer för MA(4) 
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6.14 Bilaga 14 
 
         ACF för residualer för AR(1,3) 
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6.15 Bilaga 15 
 
         ACF för residualer för MA(1) 
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6.16 Bilaga 16 
 
         ACF för residualer för AR(1) 
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6.17 Bilaga 17 
 
         ACF för residualer för MA(3) 
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6.18 Bilaga 18 
 
         ACF för residualer för AR(3) 
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6.19 Bilaga 19 
 
         ACF för residualer för AR(4) 
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