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Förord 
Vår uppgift i denna uppsats har varit att med olika dynamiska regressionsmodeller 

prognostisera Tjänsteprisindex för sjötransporter en period framåt. Arbetet har till stor del 

handlat om att med en förutbestämd metod identifiera olika modeller för framskrivning av 

Tjänsteprisindex för sjötransporter. Därefter har dessa modeller utvärderats. 

Identifikationsmetoden var för oss okänd och en stor del av tiden har gått till att få en ökad 

förståelse kring detta. Under arbetets gång har vi fått mycket bra stöd av vår handledare Niklas 

Karlsson som vi ödmjukt tackar för. Vi vill också tacka Pär Lindholm på SCB för givande 

diskussioner och stöd under arbetets gång. Vi vill också visa vår uppskattning till Ann-Marie 

Flygare som förmedlade kontakten med SCB. Slutligen vill vi även rikta ett hjärtligt tack till våra 

vapendragare Mats Hansson och Robin Zetterman för mycket givande diskussioner och goda 

råd under uppsatsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

We have by Statistics Sweden (SCB) been given the task of using different dynamic regression 

models in order to forecast service price index for sea transport. The aim is to see whether 

these models provide better forecasts than those previously used. This essay aim to identify, 

estimate and evaluate the selected prediction models.  

 

Through our data material we were given access to 28 sightings of sea transport index during 

the period of 2004 q1 to 2010 q4. We have chosen to evaluate three different transfer function 

models, one ARIMA model and one naive forecasting model. The input variables we decided to 

test in our transfer function models were the price of petroleum products, the port activity in 

Swedish ports and the lending rate of Swedish Central bank. 

 

The results of our study suggest that transfer function models generally provide better models 

than the ARIMA model and the naive forecast model. Results also show that both the transfer 

function models and ARIMA model seem to provide better models than the naïve forecasting 

model.  The transfer function model that gave the lowest forecasting errors had interest rate as 

an input variable. 
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1 Inledning 
På SCB produceras beräkningar över volymförändringar inom olika områden. De 

volymberäkningar som får störst publicitet är volymindikatorer inom den ekonomiska 

statistiken. Det kanske mest kända volymmåttet som publiceras av SCB är utvecklingen av BNP. 

Andra efterfrågade volymindikatorer är Industriproduktionsindex, Detaljhandelsindex och 

Tjänsteproduktionsindex. 

Inom SCB:s produkt Tjänsteproduktionsindex (TJPI) finns en tillämpning där prognoser av 

tjänsteprisindex görs. Det prognostiserade tjänsteprisindexet användas sedan som deflator för 

att framställa TJPI. I dagsläget använder SCB en relativt enkel metod1 för att skriva fram 

tjänsteprisindex (TPI). Framskrivningarna görs per branschgrupp. Metoden har visat sig fungera 

bra för de flesta branschgrupper, dock inte för transportbranscherna. För dessa branscher så 

prövar de nu andra metoder för framskrivning. Det som nu prövas är ARIMA-modeller med 

förklarande variabler, så kallade dynamiska regressionsmodeller2 

Tjänsteproduktionsindexet mäter volymförändringar på månadsbasis för tjänstebranscherna 

inom det svenska näringslivet. Inom tjänstenäringarna så ingår bland annat handel, transporter, 

konsultverksamhet, mm. Tjänstesektorn är den sektor som har den största produktionen (mätt i 

förädlingsvärde) av den totala produktionen (inkl. offentlig sektor) i Sverige. Indexet är viktigt 

som en indikator för utvecklingen av den svenska ekonomin. 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsatts är att skapa ett ramverk för hur man på ett metodiskt sätt 

identifierar olika dynamiska regressionsmodeller. Vi kommer också att använda dessa 

regressionsmodeller för att framskriva tjänstepriser för sjötransporter en period framåt. Detta 

för att se om dessa modeller ger bättre prognoser än de som tidigare använts. Vi kommer här 

att pröva tre olika inputvariabler i våra modeller för att sedan utvärdera dessa. 

                                                           
1
 Modell med exponentiell utjämning 

2
 Även benämnda transferfunktionsmodeller 
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1.2 Avgränsning 

I uppsatsen studeras enbart Sjötransportindex3, som är ett delindex av Tjänsteprisindex. Vi 

väljer att studera TPI eftersom prognosmetoderna som används idag inte fungerar tillräckligt 

bra som deflator för prisutvecklingen. Vidare väljer vi Sjötransportindex eftersom just denna 

serie såg extra problematisk ut samt att just sjöfart är en viktig del inom transportnäringen. Vi 

avgränsar oss till att studera olika dynamiska regressionsmodeller. Det eftersom vår 

uppdragsgivare SCB efterfrågar studier av just denna typ av modeller. Vi kollar även på flera 

förklarande variabler, men inkluderar enbart en förklarande variabel åt gången. Det eftersom vi 

eftersträvar en så sparsmakad modell som möjligt. 

Ytterligare en avgränsning i studien är att vi väljer att inte ha med den direkta effekten av 

inputvariabeln. På så vis kan vi undvika att prognostisera vår inputvariabel vilket skulle tillföra 

ytterligare osäkerhet i vår modell.  Tack vare att vi enbart behöver framskriva Tjänsteprisindex 

en period framåt och därmed enbart behöver exkludera den direkta effekten är denna 

avgränsning att anse som fullt rimlig.  

När det gäller utvärdering av våra modeller är vi medvetna om att man på SCB skattar om 

modellerna för varje kvartal under löpande produktion. Därmed är en utvärdering med s.k. 

Rullande fönster en utvärderingsmetod att föredra. Vi väljer ändå att använda oss av en relativt 

primitiv metod för att utvärdera våra modellers effektivitet. Olika varianter av Rullande fönster, 

kräver dock ett ganska stort datamaterial för att ge signifikanta resultat. Vi har i vår studie 

enbart 28 datapunkter så vi väljer att beräkna prognosfelet på hela datamaterialet. Dessutom 

har vi valt att avgränsa oss till att inte inkludera outlinerhantering i vårt arbete.  

1.3 Variabelval 

Som vi nämner ovan har vi, efter samråd med vår uppdragsgivare SCB, valt att studera 

Sjötransportindex. Denna indikator visar hur priserna för godstrafiken på sjön förändras. Vi har 

valt att begränsa oss till ett fåtal förklarande variabler i våra modeller. Huvudanledningen till 

detta är av tidsmässiga skäl då analys av många olika variabler blir allt för tidskrävande i 

förhållande till erlagd tid för uppsatsskrivandet. En annan viktig aspekt är att vi vill hålla vår 

                                                           
3
 Med detta menar vi TPI för sjötransport av gods.  
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modell så enkel som möjligt. De variabler som kommer att behandlas är priset på 

petroleumprodukter, aktivitet i svenska hamnar samt utlåningsräntan från Riksbanken. Nedan 

följer nu en saklogisk argumentation för våra variabelval. 

När det gäller priset på petroleumprodukter tror vi att detta har en klar påverkan på 

transportpriset för sjötransporter. Denna variabel är en korg av ett antal olika raffinerade 

petroleumprodukter. Exempelvis bensin, diesel, eldningsolja etc. Anledningen att vi har valt denna 

variabel framför råoljepriset är för att denna variabel är att anse som mindre volatil över tiden jämfört 

med råoljepriset. En annan fördel är att raffinerade produkter är att anse ligga närmare den faktiska 

insatsprodukten än råolja. Sjötrafiken kan anses som en bransch som använder bränsle som en av 

sina största insatsfaktorer. Därför är denna variabel en möjlig påverkande faktor på 

Sjötransportindex förändring. 

Vi har även valt att studera hamnaktiviteten i svenska hamnar som inputvariabel. Denna 

variabel mäter totalt bruttotonnage av hanterat gods över kaj i Svenska hamnar. Värt att notera 

är att man med gods avser alla typer av gods d.v.s. flytande bulk, containerlast, rorogods (t.ex. lastbilar, 

bilar) etc. Graden av hamnaktivitet tror vi skulle kunna ha en påverkan på priset på 

sjötransporter. Vi tror att hamnaktiviteten avspeglar konjunkturen. Då hamnaktiviteten är hög 

så är även konjunkturen på högvarv. En stark konjunktur borde således ge en högre 

hamnaktivitet, vilket i sin tur ger ett höjt pris på transporter. 

Slutligen har vi valt att studera räntan. Denna variabel mäter räntenivån för utlåning från Riksbanken 

till andra banker och institut. Värt att notera är att denna ränta inte är den räntenivå som de olika 

transportörerna möter vid upplåning. Dock är denna ränta klart styrande av vilken räntenivå olika 

transportörer möter vid upplåning för nyinvesteringar. Dock är det värt att notera att denna ränta 

enbart kan förändras markant då Riksbanken fattar beslut om reporäntan. Hur ofta dessa beslut fattas 

varierar från år till år. Då sjöfarten är att betrakta som en mycket kapitalintensiv bransch 

misstänker vi att räntans effekt på lånekostnaden för rederierna är betydande.  En höjd 

upplåningskostnad för rederierna bör således till viss del övervältras på beställaren av 

transporten. Därför tror vi att denna variabel borde vara av betydelse för priset på 

sjötransporter. 
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1.4 Data  

Från Pär Lindholm på SCB har vi fått data på Sjötransportindex4 och petroleumpriset5. Båda 

datamängderna är från första kvartalet 2004 till fjärde kvartalet 2010.  

 Vi har även valt att studera en räntevariabel som är utlåningsräntan. Här sträcker sig 

datamaterialet från 1994 kvartal 2 till 2011 kvartal 16.  

Ytterligare en variabel vi studerar är hamnaktiviteten i Svenska hamnar7. Dessa data sträcker sig 

från 2004 första kvartalet till 2010 kvartal 44.  

1.5 Metod 

Först studerar vi Sjötransportindex och skapar en ARIMA-modell på den. Sen ansätter vi olika 

dynamiska regressionsmodeller för Sjötransportindex. Denna modell bygger mycket på en 

traditionell ARIMA-modellering, men byggs på med ytterligare förklarande variabler. Dessa 

förklarande variabler tillåts också ha tidsförskjutna effekter. Med det menas att den beroende 

variabeln påverkas av en flera tidsperioder framåt av en ändring av den förklarande variabeln 

idag. Box-Jenkins metod används för att hitta lämpliga dynamiska regressionsmodeller. 

Efter att ha identifierat några olika intressanta och lämpliga modeller generar vi en prognos för 

respektive modell. Dessa utvärderas sedan mha av olika mått på prognosfelet och ev. andra 

beslutsfaktorer.  

1.6 Disposition 

Denna uppsats inleds med ett kapitel där vi ger en bakgrund till Tjänsteproduktionsindex (TJPI) 

samt tjänsteprisindex.   

I Kapitel 2 behandlar vi övergripande teorin kring Tjänsteproduktionsindex. Vidare beskrivs 

teorin kring den Naiva modellen, ARIMA-modellen samt Transferfunktioner. Här ges även en 

utförlig beskrivning av identifikationsprocessen av ARIMA-modellen och 

Transferfunktionsmodellen. Kapitlet ger också en beskrivning om teorin kring prognostisering 

                                                           
4
 SCB (2011) 

5
 SCB (2011b) 

6
 Riksbanken 

7
 Trafikanalys 
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med hjälp av dessa modeller. Här ges även en överblick över olika utvärderingsmått som vi 

senare använder i utvärderingen av våra prognosmodeller. 

Resultat och analys berörs i kapitel 3. Här redovisas också identifikations- och 

estimeringsprocessen som gjorts på datamaterialet. Dessutom gör vi en prognos ett kvartal 

framåt och utvärderar våra prognosmodeller. 

I kapitel 4 För vi sedan en diskussion kring olika aspekter gällande valet av våra modeller samt 

utvärderingsmetoder. I Kapitel 5 redogör vi för de slutsatser vi har dragit gällande de olika 

prognosmodellerna. 
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2. Teori 
Denna uppsats uppkomst härrör från problem kring framskrivning av Tjänstepriser inom 

transporter. Vi kommer i denna del att ge en översiktlig bild kring hur denna produkt som SCB 

tar fram är uppbyggd. Detta för att ge läsaren en bakgrund till problemfrågeställningen. Vi 

kommer också att belysa ARIMA-modellering, som är en bärande och viktig del i tidsserieanalys8. 

Huvudfokus i detta kapitel är presentationen för hur identifikationsmetoden av våra dynamiska 

regressionsmodeller går till9. Dessutom redovisar vi teori kring prognos- och 

utvärderingsmetod. 

2.1 Beräkningar av ett volymindex10 

I detta kapitel går vi igenom SCB:s metod för att approximera volymindex. Eftersom 

Tjänsteproduktionsindex (TPJI) tas fram som ett volymindex kommer vi i detta kapitel beskriva 

hur volymindex tas fram . 

Oavsett område, är principen för att beräkna volymindikatorer densamma. TJPI är inget 

undantag, även om det inom vissa branscherna kan vara svårt att föreställa sig vad en volym 

(eller en kvantitet) egentligen är.  

Enligt teorin kan ett volymindex beskrivas enligt Laspeyres typ. Ett index av Laspeyres typ kan 

förklaras genom följande: 

Anta att vi för enkelhetens skull vill skapa ett index för en varugrupp. Indexet skapas mellan två 

godtyckliga perioder för en ekonomi. Enligt teorin vägs då (N stycken) kvantiteter för aktuell 

period t samman med priser från basperiod 0 och jämförs sedan med kvantiteter vägda med 

priser från basperioden för att få ett volymindex mellan aktuell period och basperioden.  
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8
 För grundligare genomgång av ARIMA-analysen rekommenderas Makridakis et al., 1998, s.311-387 

9
 För en utfylligare teoretisk genomgång rekommenderas Enders, 2004, s. 247-257 

10
 Avsnittet baseras på information från Pär Lindholm (SCB). 
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Uttryck (1) är ett teoretiskt uttryck och används inte i beräkningarna då varken priser eller 

kvantiteter är kända värden.  

Istället är en rekommenderad metod att använda summerade värden (t ex summa 

produktionsvärde) i löpande priser, V, som deflateras genom att dividera värdet med 

prisförändringen, 
0P

Pt , enligt 
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för en godtycklig grupp (exempelvis branschgrupp) g. 

Att använda uttryck (2a) motiveras med att ett (ekonomiskt) värde alltid kan delas upp i en 

priskomponent, P, och en volymkomponent, Q, vilket ger att uttryck (2a) även kan skrivas som 
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Sedan sammanvägs indexen från grupperna enligt uttryck (2b) med vikter, w, för att aggregera 

till en ekonomi. 
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Uttryck (4) påminner om det teoretiska uttrycket, uttryck (1), med skillnaden att 

sammanvägningen av volymer (kvantiteter) börjar på en högre nivå. 

Ett problem för produkten Tjänsteproduktionsindex är att i de preliminära beräkningarna för 

period t så saknas deflatorn i uttryck (2a) för vissa branschgrupper (t ex transportbranscher). 

Deflatorn som avser prisförändringen mellan period t och basperiod 0 får därför skattas med en 

statistisk metod.  

2.1.1Framskrivningar av tjänsteprisindex inom transportbranscher 

Tjänsteprisindex (TPI) som mäter prisförändringar i producentledet för tjänstebranscher tas 

fram som en tidsserie på kvartalsbasis.  

Problemet är att TPI framställs på kvartalsbasis och att TJPI ska framställs på månadsbasis. Det 

problemet hanteras genom att anta att tjänstepriserna är (relativt) konstanta inom kvartalet. 

Däremot så blir en konsekvens av problemet att TPI saknas när TJPI ska framställas för period t. 

Därför finns behovet av att framskriva TPI för period t i de preliminära beräkningarna av TJPI. 

Tidigare har SCB använt sig av modeller baserade på exponentiell utjämning för att framskriva 

prisindex för period t. Framskrivningar av tjänstepriser enligt exponentiell utjämning kan lite 

överdrivet betraktas som en avskriftsmetod av senast observerat värde i serien då närmast 

föregående observationer i serien väger tungt. Denna relativt okomplicerade metod har visat 

sig fungera bra, till stor del beroende på att tjänstepriser generellt inte varierar så mycket kring 

sin trend. 

För transportbranscherna har dock prisvariationen varit stor, särskilt under de senare åren. 

Detta tror SCB till stor del beror på att råoljepriserna, som i sin tur påverkar bränslepriserna, 

har varierat kraftigt och således även påverkar tjänstepriserna. Framskrivningarna mha 

exponentiell utjämning fungerar inte särskilt bra för vissa transportbranscher, vilket gör att 

andra framskrivningsmetoder är intressanta att studera. Vi kommer således studera deflatorn, 

Sjötransportindex, med olika statistiska modeller.   
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2.2 Naiv modell 

Denna modell är den enklaste av alla prognosmodeller. Man skriver helt enkelt fram 

föregående års värde: 

                      (4) 

Här modellerar vi med E(    =0 vilket ger oss: 

E(    ) =                                       (5) 

2.3 Tidseriemodellering med ARIMA-komponenter 

ARIMA-modeller utvecklades av George Box och Gwilym Jenkins på 70-talet och har applicerats 

på tideserieanalys och prognostisering11.  En förutsättning för att modellera en serie med 

Autoregressiva komponenter och glidande medelvärde är att den är svagt stationär. Med det 

menas att dess väntevärde och varians är konstant över tiden. Dessutom ska 

korrelationskoefficienten mellan Yt och Yt-k bara bero på längden på lagg k12.   

Efter man har plottat datamaterialet över tiden så kan man se huruvida serien är konstant eller 

ej.  Om den inte är konstant vad gäller variansen brukar man logaritmera den beroende 

variabeln. Vid icke-konstant väntevärde så bör man differentiera serien tills den blir konstant13.  

2.3.1 AR-modellen 

Den rena autoregressiva modellen är baserad på ett antal viktade laggar av ett visst 

datamaterial. Den autoregressiva komponenten i modellen kan skrivas såhär: 

                                                (6) 

Ovan beskrivs en AR(p)-modell. Alltså en autoregressiv funktion med p st laggar. c är en 

konstant. Med Backshift-operatorn kan detta skrivas om så här: 

                          (7) 

                                                           
11

 Makridakis et al., 1998, s.312 
12

 Vandaele, 1983, s.13.   
13

 Makridakis et al., 1998, s.326 



10 
 

2.3.2 MA-modellen 

Denna modell använder en viktning av ett antal laggars störningstermer.  Man säger att värdet 

idag har minne ett antal perioder tillbaka i tiden.  Så här ser modellen ut: 

                                                        (8) 

Här har dagens värde minne q perioder tillbaka i tiden. b är en konstant. 

2.3.3 ARMA- och ARIMA-modeller 

Dessa modeller är hopslagningen av modellerna ovan.  Så här kan ARMA(p,q)-modellen skrivas: 

                          (1-   )   = d+(1-                   (9) 

ARIMA (p,d,q)-modellen liknar ARMA (p,q)-modellen men innehåller en eller flera 

differentieringar. Det för att göra serien konstant vad gäller väntevärde. Så här ser formeln ut: 

(1-   )         = d+(1-                  (10) 

d betecknar graden av differentiering. Sällan behöver man differentiera mer än en eller två 

gånger för att göra seriens väntevärde konstant. 

2.3.4 Identifikationsprocessen 

För att vi ska hitta en så bra ARIMA-modell som möjligt följer vi följande metod14: 

1) Plotta datamaterialet. Se om vi behöver stabilisera variansen. För att stabilisera 

variansen kan man exempelvis logaritmera variabeln. 

2) Plotta den nya variabeln och se om den ser ut att ha konstant väntevärde över tiden. Om 

inte konstant väntevärde föreligger så är differentiering nödvändig (tills den blir 

konstant). 

3) Studera Autokorreleationsfunktionen (ACF) och Partiella autokorreleationsfunktionen 

(PACF). Om PACF spikar och ACF avtar så bör man lägga på en AR-komponent. Om 

motsatt förhållande gäller så bör man lägga på en MA-komponent. 

4) Studera de nya ACF och PACF och lägg på komponenter igen. Repetera steg 4 tills vi har 

hittat en modell med enbart vitt brus kvar i modellen15. 

                                                           
14

 Baserad på Makridakis, 1998, s. 347-348 
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2.3.5 Diagnostik 

För att försäkra sig om att man har hittat en adekvat modell bör man undersöka residualernas 

egenskaper.  Efter att hittat sin modell bör det enbart vara vitt brus kvar i modellen.  För att det 

ska vara vitt brus krävs det att residualerna är oberoende och normalfördelade.  Så här går vi till 

väga: 

5) Finns det signifikanta spikar i ACF eller PAFC? Är dessa spikar i närtid kan modellen 

eventuellt förbättras. 

6) Finns det signifikanta korrelationer mellan laggarnas residualer?  

7) Ser residualerna ut att vara normalfördelade? 

2.4 Transferfunktionsmodeller16 

En dynamisk regressionsmodell tillåter de förklarande variablerna att påverka den beroende 

variabeln med en viss tidsmässig eftersläpning. Det eftersom det ibland tar det en viss tid för en 

variabels påverkan att slå igenom. Ett exempel på det är att antalet postade brev påverkar antal 

brev levererade. Här har vi alltså en eftersläpningseffekt på en eller flera dagar innan 

postningen av brev slår igenom på antalet levererade brev. Huvudsyftet med denna typ av 

regressionsmodell är således att identifiera inputvariabelns roll och påverkan på den beroende 

variabeln. 

Förutom att inkludera en förklarande variabel så tar man med den förklarande variabelns 

laggar. Vi kan nu skriva modellen som: 

Yt=  + 0Xt +  1Xt-1+  2Xt-2+…+  kXt-k+    ,    (11)  

där    en ARIMA-process.  

Värdena av  0 till  k motsvarar inputvariablelns vikter vid olika laggar. Således visar detta hur 

mycket Yt påverkas av en ändring i Xt-i . Denna modell kan bli lång om vi har många laggar av vår 

variabel/variabler. I praktiken väljer man därför att uttrycka modellen mer kortfattat som: 

                                                                                                                                                                                           
 
16

 Avsnittet baseras på Makridakis et al., 1998, s.403-406 
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Yt=  + 0Xt +  1Xt-1+  2Xt-2+…+  kXt-k+    

    =   (  0+  1B+  2B2    kBk )Xt+     

      =    (B)Xt+   (12) 

Notera att denna beskrivning av modellen är att betrakta som en kortare notation där  (B) 

kallas för Transferfunktion då denna beskriver hur en förändring av Xt påverkar Yt. 

Vidare är en förutsättning för att modellen ska vara acceptabel är att påverkanseffekten är 

enkelsidig (Xt får således inte påverkas av Yt).  Om detta inte gäller bör man applicera en 

generell multivariat modell. 

För att identifiera vilka laggar man bör inkludera studerar man korskorrelationen mellan den 

beroende och den förklarande variabeln. Korskorrelationen skapas som beroendet mellan den 

filtrerade förklarande variabeln och den filtrerade beroende variabeln. För att filtrera den 

beroende variabeln gör man en ARIMA-analys av den förklarande variabeln och sparar dess 

residual. Denna kallas nu det filtrerade värdet av den förklarande variabeln. Vi ansätter nu 

samma filter på den beroende variabeln som för den förklarande variabeln. Korskorrelationen 

skapas nu mellan dessa filtrerade variabler. Laggar som är statistiskt signifikant skilda från noll 

tas nu med i prognosmodellen. I nästa avsnitt beskriver vi hur man steg för steg tar fram en 

transferfunktionsmodell. 
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2.4.1 Stegen i identifiering och estimering av dynamiska regressionsmodeller 

För att hitta våra prognosmodeller har vi valt att använda oss av Box-Jenkins metodologi.17 

Även om metodologin är strukturerad inbegriper den ofta en hög grad av subjektiv bedömning 

av utredaren. Identifikationen av en viss transferfunktion är således inte alltid uppenbar. Nedan 

följer stegen för att identifiera och estimera transferfunktionsmodeller. 

Steg 1 

Utgå från din valda inputvariabel Xt och applicera en ARIMA-modell på variabeln. Här går man 

till väga på samma sätt som vid vanlig ARIMA-modellering18. De kvarvarande residualerna        

kallas de filtrerade värdena av      serien. Spara dessa värden och gå till steg 2. 

Steg 2 

Här utgår vi från filtertypen som vi erhöll i steg 1. Vi applicerar denna filtreringsmodell på     . 

Detta gör vi för att filtrera bort samma ”skräp” som för inputvariabeln. På så sätt erhåller vi     . 

Därefter skapar vi nu en korskorrelation mellan       
 och      för att identifiera inputvariabelns 

lagglängd och vilka laggar som är lämpligt att inkludera i modellen19.  En signifikant spik i 

korskorrelationsfunktionen visar att inputvariabeln påverkar outputvariabeln med en 

eftersläpning på i tidsenheter.  

Steg 3 

I vanlig ARIMA-analys använder man ACF och PACF för att identifiera en lämplig ARIMA-modell. 

Här kan vi istället använda korskorreleationen mellan den förklarande variabeln och den 

beroende variabeln. Det för att bestämma lagglängden på inputvariabeln och vilka laggar som 

kan vara lämpliga att inkludera. Spikar i korskorrelationsdiagrammet indikerar att 

inputvariabeln har en inverkande effekt på den beroende variabeln. Dock så får man ofta flera 

alternativa transferfunktionsmodeller. Dessa olika modeller bör man estimera och sedan 

utvärdera. Den modell som passar bäst bör antas. 
                                                           
17

 Avsnittet baseras på Enders, 2004, s.255-257 
18

 Se avsnitt 2.3 om ARIMA-modellering för mer info. 

19
 T ex. i=0 betyder att vi är i tidpunkt 0. i=1 betyder att vi befinner oss i den första laggen etc.  
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Vidare kan korskorreleationsfunktionen också tyda på att man kan inkludera en Yt-1-komponent 

(om laggarnas signifikans avtar med tiden) eller en Yt-2-komponent (om laggarnas 

signifikansgrad har ett vågrörelsemönster med tiden) 20. 

Steg 4 

Nu har vi erhållit en transferfunktionsmodell. Nu kollar vi på ACF och PACF för residualerna, för 

att se om den indikerar att det endast finns vitt brus kvar. Är så inte fallet så kan vi lägga på 

ytterligare ARMA-komponenter.  

Steg 5 

Kombinera resultaten i steg 3 och 4 för att hitta en fullständig modell. En bra modell har 

variabler med signifikant påverkan på den beroende variabeln, är parameterbesparande, har 

lågt prognosfel samt att residualerna enbart är vitt brus. 

  

                                                           
20

 Enders, 2004, s.256 
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2.5 Prognosmetod 

Vi prognosticerar nu nästa kvartals värde med hjälp av de olika modeller vi kommer estimera i 

avsnitt 3.1. Eftersom våra variabler är differentierade och logaritmerade får vi inte samma 

enheter som Sjötransportindex. Det betyder att den punktprognos som erhålls är svårttolkad. 

Således behöver vi transformera vår prognos så den blir jämförbar med Sjötransportindex. 

Denna metod använder vi: 

1) Prognosticera förändringen av den beroende variabeln. 

 

2) Variabeln adderas nu med värdet föregående kvartal (YT). Det gör att vi nu erhåller det 

logaritmerade värdet av YT+1. 

 

3) Exponentiera ln(YT+1) för att erhålla YT+1.  

2.6 Utvärderingsmetod21 

Utvärdering av en eller flera prognoser är väsentligt för att kunna rangordna vilken 

prognosmodell som är att föredra framför någon annan. Utvärderingsmetoden bygger i 

grunden på att vi försöker mäta hur väl vår valda modells prognoser står sig i förhållande till de 

tidigare historiska värdena för den variabel som vi vill prognostisera. Det finns ett antal olika 

utvärderingsmått som används för att utvärdera prognoser. Nedan redovisas de mått vi har valt 

att använda os av. 

Yt är den sanna observationen för perioden t och Ft är prognosen för tidpunkten t samma 

period. Prognosfelet (Et) definieras som: 

Et= Yt -Ft            (13) 

Summan av alla fel, genom antalet tidsperioder är Medelfelet (ME). Detta mått tenderar till att 

bli relativt litet då positiva och negativa prognosfel tenderar att ta ut varandra. Ett bra 

användningsområde för måttet är att se om vår prognosmodell tenderar att överskatta eller 

underskatta utfallen.  

                                                           
21

  Detta kapitel baseras på Makridakis et al., 1998, s. 42-45 

 



16 
 

ME= 
 

 
   

 
               (14) 

Den absoluta summan av felen, genom antalet tidspunkter är Medelabsolutfelet (MAE). Detta 

mått är användbart då det påvisar de verkliga prognosfelen som vårt ME mått ej påvisar.  

MAE= 
 

 
     

 
               (15) 

Alla fel I kvadrat, genom antalet tidspunkter är Medelkvadratfelet (MSE). Detta mått har samma 

fördel som MAE då även detta mått påvisar de verkliga prognosfelen. Dock är detta mått mer 

svårtolkat.  

MSE = 
 

 
   

  
               (16) 

Den genomsnittliga procentuella avvikelsen är Medelprocentfelet (MPE). En fördel med att 

använda ett mått utryckt i procent är att man kan jämföra olika prognoser från olika serier och 

få en rättvis jämförelse. Detta mått har dock nackdelen likt ME att de positiva och negativa 

prognosfel tenderar att ta ut varandra. Ett bra användningsområde för måttet är att se om vår 

prognosmodell tenderar att överskatta eller underskatta den studerade variabelns framtida 

genomsnittliga utveckling. 

MPE= 
 

 
    

 
               (17) 

Medelprocentabsolutfelet (MAPE) är ett annat mått som speglar den absoluta genomsnittliga 

procentuella avvikelsen. Även detta mått har likt MPE fördelen att man kan jämföra olika 

prognoser från olika serier och få en rättvis jämförelse. Detta mått har fördelen att det 

verkligen speglar alla prognosfelen, vilket våra MPE och ME-mått inte lyckas med. 

MAPE=  
 

 
      

 
               (18) 
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3 Resultat och analys 
I detta kapitel går vi igenom identifikation och estimation av prognosmodeller. Först skapar vi 

enkel Naiv modell och en ARIMA-modell. Sedan tar vi fram olika Transferfunktionsmodeller. 

Efter det väljer vi att utföra punktprognoser baserat på respektive prognosmodell. Slutligen 

utvärderar vi de olika prognosmodellerna. 

3.1 Modellestimering 

Eftersom vi har så få dataobservationer så kan vi inte i full utsträckning ta hänsyn till den 

statistiska korrektheten i modellidentifikationen. Identifikationen blir således mer godtycklig 

och subjektiv. Dock försöker vi i så stor uträckning som möjligt utgå ifrån följande krav: 

1) Modellen ska vara robust, dvs. hållbar över tid. 

2) Saklogiska skäl, vad är rimligt att misstänka utifrån teori och empiri? 

3) Statistisk signifikans på parameterskattningarna och god kvalitet på de kvarvarande 

residualerna.  

4) Modellen ska vara så parameterbesparande som möjligt. 

5) Lättprognostiserade i den mån att vi inte behöver prognostisera den förklarande 

variabeln. Således utelämnas den direkta påverkan från den förklarande variabeln även 

om den är att anse som signifikant. 

 

Dock kan alla dessa krav inte till full mån uppfyllas. Därmed har identifikationen inneburit en 

sammanvägning av ovanstående krav.  

3.1.1 Modell 1: Naiv modell 

Här ansätter vi en Naiv modell för att kunna jämföra de övriga prognosmodellernas effektivitet. 

I 2.2 beskrivs den naiva modellen teoretiskt och i Appendix 1 redovisar vi hur vi praktiskt går till 

väga. 
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3.1.2 Modell 2: ARIMA-modell 

Nu skapar vi en ARIMA-modell och använder oss av metodologin i avsnitt 2.3.  

1) Vi plottar datamaterialet och ser om vi behöver stabilisera variansen. För att 

stabilisera variansen kan man exempelvis logaritmera variabeln. 

 
Figur 1: Sjötransportindex (obehandlad serie) över tid. 

Ovan ser vi Sjötransportindex utveckling över tiden. Möjligen är inte variansen konstant över 

tiden. Det gör att vi logaritmerar variabeln. 
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2) På nytt plottar vi den transformerade variabeln och undersöker om den ser ut att ha 

konstant väntevärde över tiden. Om inte konstant väntevärde föreligger så är 

differentiering nödvändig (tills den blir konstant).

 

Figur 2: Sjötransportindex (logaritmerat värde) över tid. 

Här ser serien inte konstant ut, vilket gör att vi differentierar variabeln en gång. Så här ser 

serien ut då vi har logaritmerat och differentierat variabeln: 

 
Figur 3: Sjötransportindex (logaritmerat och differentierat värde) över tid. 

Denna ser ganska konsant ut. Ytterligare differentiering gör den mer konstant vad gäller 

väntevärdet. Dock påverkar det våra möjligheter att lägga på ARMA-komponenter, vilket gör att 

vi nöjer oss med en differentiering. 
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3) Nu studerar vi Autokorreleationsfunktionen (ACF) och Partiella 

autokorreleationsfunktionen (PACF). Om PACF spikar och ACF avtar så bör man 

lägga på en AR-komponent. Om motsatt förhållande gäller så bör man lägga på en 

MA-komponent.  

 
Figur 4: Residualanalys för Sjötransportindex (logaritmerat och differentierat värde). 

Bilderna till höger i Figur 4 ovan visar ACF och PACF för den modell vi för tillfället har. I bilderna 

till vänster redovisas residualernas egenskaper. I bilden i vänstra övre hörnet kan man bedöma 

om väntevärdet och variansen ser ut att vara konstant.  I nedre vänstra hörnet finns dessutom 

en bild som visar på korrelationen mellan laggarnas residualer. 

4) Vi fortsätter nu att studera de nya ACF och PACF och lägger på komponenter. Steg 4 

repeteras tills vi har hittat en modell med enbart vitt brus kvar i modellen. 

 

Eftersom vi ser att PACF:en spikar och ACF:en avtar väljer vi att lägga på en AR(1)-komponent. 

Tabell 1:ARIMA(1,0,0)-modell 
 Komponent Koefficient P-värde 

AR(1)-komponent 0,4215 0,995 
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Figur 5: Residualanalys för Sjötransportindex (logaritmerat och differentierat värde). Inklusive en AR(1)-
komponent. 
 

Här ser vi att p-värderna reser sig något och PACF:en spikar mindre. PACF:en spikar dock 

fortfarande och ACF:en avtar vilket gör att vi testar att lägga på ytterligare en AR-komponent. 

 

 

 

 

  
Figur 6: Residualanalys för Sjötransportindex 
(logaritmerat och differentierat värde). Inklusive 
en AR(1)- och en AR(2)-komponent. 

Figur 7: Normalfördelningsplott för 
Sjötransportindex (logaritmerat och differentierat 
värde). Inklusive en AR(1)- och en AR(2)-
komponent. 
 

 

-.15

-.1

-.05

0

.05

.1

2004q3 2006q1 2007q3 2009q1 2010q3

ARMA residuals

-.8

-.4

0

.4

.8

1 115
Lags

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

Autocorrelations

0

0.025

0.05

0.1

0.2

0.4

0.8

1 115
Lags

Q-stat d.f. corrected for 1 ARMA parameters

P-values for Q-statistics

-.8

-.4

0

.4

.8

1 115
Lags

Partial Autocorrelations

Diagnostics for ARMA residuals

-.1

-.05

0

.05

2004q3 2006q1 2007q3 2009q1 2010q3

ARMA residuals

-.8

-.4

0

.4

.8

1 115
Lags

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

Autocorrelations

0

0.025

0.05

0.1

0.2

0.4

0.8

1 115
Lags

Q-stat d.f. corrected for 2 ARMA parameters

P-values for Q-statistics

-.8

-.4

0

.4

.8

1 115
Lags

Partial Autocorrelations

Diagnostics for ARMA residuals

-.
1

-.
0
5

0

.0
5

re
s
id

u
a

l,
 o

n
e

-s
te

p

-.05 0 .05
Inverse Normal

Tabell 2: ARIMA (2,0,0)-modell  
 Komponent Koefficient P-värde 

AR(1)-komponent 0,7017 <0,001 

AR(2)-komponent -0,7128 <0,001 
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Nu går vi vidare och kollar residualdiognastiken i enlighet med metodiken som beskrivs i avsnitt 

2.3: 

5) Finns det signifikanta spikar i ACF eller PAFC? Är dessa spikar i närtid kan modellen 

eventuellt förbättras. 

6) Finns det signifikanta korrelationer mellan laggarnas residualer?  

7) Ser residualerna ut att vara normalfördelade? 

PACF har någon spik kvar i modellen. Dock så är det ganska få och det är möjligt att deras 

relativa frekvens minskar med tiden. Vi ser även att p-värderna är höga, vilket innebär att det 

inte finns någon signifikant korrelation mellan residualerna. Parametrarna framför AR-

komponenterna är ytterst signifikanta. Att variansen ser ut att öka med tiden och 

normalfördelningsplotten inte ligger tillräckligt nära normalföredelningslinjen kan bero på att vi 

har mycket få datapunkter för att göra en helt adekvat diagnostik. 

3.1.3 Modell 3: Hamnaktivitet 

Nu utvidgar vi ARIMA-modellen med att också lägga in en förklarande variabel. Modellen tillåts 

dessutom att innehålla flera laggar av den förklarande variabeln. Först plottar vi serien för att få 

en överblick av variablernas utveckling över tid. 

 

Figur 8: Priset på Petroleumprodukter och Sjötransportindex över tiden. 
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I figuren ovan ser Sjötransportindex ut att någorlunda bra följa petroleumpriset. Det ser också 

ut att kunna vara en tidsmässig eftersläpning, vilket gör att en transferfunktionsmodell skulle 

kunna vara en adekvat prognosmodell. 

Vi fortsätter nu med att använda Box Jenkins metod för att identifiera en 

transferfunktionsmodell. Den beskrivs närmare i avsnitt 2.4.1 och används för att skatta denna 

och följande transfermodeller. 

1) Vi utgår från den valda inputvariabeln Xt och applicerar en ARIMA-modell på variabeln.  

Vi börjar alltså med att studera vår förklarande variabel, hamnaktivitetsvariabeln. Nu 

differentierar och logaritmerar vi den förklarande variabeln för att få konstant varians och 

väntevärde. Vi använder ARIMA-metoden, som vi använt tidigare, för att erhålla följande 

ARIMA-modell: 

Tabell 3: ARMA-modellering av 
hamnaktivitetsvariabeln 

  Komponent Koefficient P-värde 

AR(1)-komponent  -0,3740  0,831 

AR(2)-komponent  0,2368  0,155 

AR(3)-komponent  -0,5546  0,031 

 

  
Figur 9: Residualanalys för 
hamnaktivitetsmodellen (logaritmerat och 
differentierat värde). 

Figur 10: Normalfördelningsplott för 
hamnaktivitetsmodellen (logaritmerat och 
differentierat värde). 

 

-.1

-.05

0

.05

.1

2005q1 2006q3 2008q1 2009q3 2011q1

ARMA residuals

-.8

-.4

0

.4

.8

1 115
Lags

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

Autocorrelations

0

0.025

0.05

0.1

0.2

0.4

0.8

1 115
Lags

Q-stat d.f. corrected for 3 ARMA parameters

P-values for Q-statistics

-.8

-.4

0

.4

.8

1 115
Lags

Partial Autocorrelations

Diagnostics for ARMA residuals

-.
1

-.
0

5

0

.0
5

.1

re
s
id

u
a
l,
 o

n
e
-s

te
p

-.1 -.05 0 .05 .1
Inverse Normal



24 
 

2) Vi utgår från filtertypen som vi erhåll i steg 1 och applicerar denna filtreringsmodell på 

    : 

      
=Yt+0,03741*Yt-1-0,2368* Yt-2+0,5546* Yt-3. 

 

3) Vi genererar nu en korskorreleation mellan       
 och       

. Det för att bestämma vilka 

laggar vi ska ha med i modellen. 

 

Figur 11: Korskorrelationsdiagram mellan hamnaktivitetsvariabelns residual och Sjötransportindex 

residual. 

 

Figur 12: Korskorrelationsdiagram mellan hamnaktivitetsvariabelns residual och Sjötransportindex 

residual. Inklusive redovisade korreleationsskattningar. 

Intervallgränser för ett 95%-igt konfidensintervall erhålls genom följande:   
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Vi väljer att ta med 2 laggar även fast lagg 2 är långt ifrån signifikant. Det eftersom vi vill ha 

modellen bärande och robust över tid. 

4) Nu när vi har bestämt lagglängden så studerar vi residualerna i modellen med mha 

ARIMA-metodiken och får följande:  

 
Tabell 4: Transferfunktionsmodell med 

hamnaktiviteten som inputvariabel 

 Komponent Koefficient P-värde 

Första laggen 0,2817 0,041 

Andra laggen 0,2652 0,120 

AR(1)-komponent 0,5820 <0,001 

AR(2)-komponent -0,7610 0,001 

 

5) Vi studerar nu residualdiagnostiken. 
 

  
  
Figur 13: Residualanalys för 
hamnaktivitetsmodellen (logaritmerat och 
differentierat värde). 

Figur 14: Normalfördelningsplott för  
hamnaktivitetsmodellen (logaritmerat och 
differentierat värde). 

 

I figur 13 och 14 nedan ser vi att väntevärdet möjligen inte är helt konstant. Residualerna är 

dock oberoende och ser normalfördelade ut. 
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3.1.4 Modell 3b: Alternativ hamnaktivitetsmodell 

Vid identifikationen av modell 3 kan vi se ett oscillerande förlopp i korskorrelationen. I enlighet 

med den metodiken i avsnitt 2.4.1 kan man inkludera Yt-1 och Yt-2 direkt i modellen. I Tabell 3b 

nedan redovisas vår skattade modell. 

Tabell 5: Alternativ transferfunktionsmodell med 
hamnaktivtetsvariabeln som inputvariabel 
 

 Komponent Koefficient P-värde 

Första laggen 0,2607 0,062 

Andra laggen 0,2335 0,173 

Yt-1 - komponent 0,5418 <0,001 

Yt-2 - komponent -0,7978 <0,001 

 

I figur 5 och 6 nedan ser vi att väntevärdet möjligen inte är helt konstant. Residualerna är dock 

oberoende och ser hyfsat normalfördelade ut.  

  
Figur 15: Residualanalys för den alternativa 
hamnaktivitetsmodellen (logaritmerat och 
differentierat värde). 

Figur 16: Normalfördelningsplott för den 
alternativa hamnaktivitetsmodellen (logaritmerat 
och differentierat värde). 
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3.1.5 Modell 4: Räntemodell 

Vi studerar nu ytterligare en transferfunktionsmodell. Här med Riksbankens utlåningsränta som 

förklarande variabel.  

 

Figur 17: Riksbankens utlåningsränta och Sjötransportindex över tiden. 

 

I figuren ovan kan vi inte se att utlåningsräntan har en påverkande effekt på Sjötransportindex. 

Dock väljer vi att testa denna variabel eftersom sjötransporter är ytterst kapitalintensiva. Det 

gör det rimligt att testa en modell där denna variabel inkluderas. 

Vi fortsätter med att använda samma metodik som för hamnaktivitetsmodellen för att 

identifiera och estimera en prognosmodell: 

1) Vi utgår från den valda inputvariabel Xt och applicerar en ARIMA-modell på variabeln.  

 

Vi börjar alltså med att studera vår förklarande variabel, räntevariabeln. Vi differentierar och 

logaritmerar den för att få konstant varians och väntevärde. Vi hittar en AR(1)- och en AR(2)-

komponent:  

  

0
5
0

1
0

0
1
5

0

2004q3 2006q1 2007q3 2009q1 2010q3
Tid

Utlåningstränta Sjötransportindex



28 
 

 

 

 

 

  
Figur 18: Residualanalys för räntan (logaritmerat 
och differentierat värde). Inklusive AR(1) och 
AR(2)-komponent. 

Figur 19: Normalfördelningsplott för räntan 
(logaritmerat och differentierat värde). Inklusive 
AR(1)- och AR(2)-komponent. 

 

Här ser inte PACF:en helt bra ut med många spikar. Dock kan det vara svårt att hitta helt bra 

modeller med litet dataunderlag.  

2) Vi utgår från filtertypen som vi erhåll i steg 1 och applicerar denna filtreringsmodell på 

    : 

      
= Yt-0,8389*Yt-1+2,3996* Yt-2 
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Tabell 6: ARMA-modellering av räntevariabeln 

  Komponent Koefficient P-värde 

AR(1)-komponent  0,8389  <0,001 

AR(2)-komponent  -2,3996  0,036 
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3) Vi genererar nu en korskorreleation mellan       
 och       

.  

 

Figur 20: Korskorrelationsdiagram mellan räntevariabelns residual och Sjötransportindex residual. 

 

 

Figur 21: Korskorrelationsdiagram mellan räntevariabelns residual och Sjötransportindex residual. 

Inklusive redovisade korrelationsskattningar. 

 

Här ser vi signifikant effekt i lagg 1. Testar således en modell med en lagg.  

4) Nu när vi har bestämt lagglängden så studerar vi residualerna i modellen mha ARIMA-

metodiken.  

Vi lägger på ARMA-komponenter och får följande: 
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Tabell 7: Transferfunktionsmodell med räntevariabeln 
som inputvariabel 

Komponent Koefficient P-värde 

Första laggen 0,1226 0,007 

AR(1)-komponent 0,9217 <0,001 

AR(2)-komponent -0,8580 <0,001 

 

5) Slutligen studerar vi residualdiagnostiken. 
 

  

Figur 22: Residualanalys för räntemodellen 

(logaritmerat och differentierat värde). 

Figur 23 : Normalfördelningsplott för 

räntemodellen. 

 

I figuren ovan ser vi att variansen för residualen ser konstant ut, men att väntevärdet skulle 

kunna ha ett svagt negativt samband med tiden. Residualerna ser oberoende och 

normalföredelade ut. 
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3.1.6 Modell 4b: Alternativa räntemodellen 

Vid identifikationen av modell 4 kan vi se ett oscillerande förlopp i korskorrelationsfunktionen. 

Det gör att vi lägger på Yt-1 och Yt-2 i modellen. Lägger dessutom på ARMA-komponenter och får 

följande modell: 

Tabell 8: Alternativ transferfunktionsmodell 
med räntevariabeln som inputvariabel 

 Komponent Koefficient P-värde 

Första laggen 0,09246 0,033 

Yt-1-komponent 0,6946 <0,001 

Yt-2-komponent -0,9288 <0,001 

 

I figur 24 och 25 nedan ser vi korreleationerna mellan laggarnas residualer ser oberoende ut 

och någorlunda normalfördelade. Dock är det inte helt givet om väntevärdet är konstant eller 

ej. 

  
Figur 24: Residualanalys för den alternativa 
ränteprismodellen (logaritmerat och differentierat 
värde). 

Figur 25: Normalfördelningsplott för den 
alternativa ränteprismodellen (logaritmerat och 
differentierat värde). 

 

I figurerna ovan vi att det är osäkert om väntevärdet är helt konstant. Dock inga korrelationer 

mellan residualerna och de ser ut att kunna vara normalfördelade. 
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3.1.7 Modell 5: Petroleumprismodellen 

Nästa modell vi studerar är en transferfunktionsmodell där priset på petroleumprodukter 

används som förklarande variabel.  

 

Figur 26: Priset på petroleumprodukter och Sjötransportindex över tiden. 

 

Här ser vi att Tjänsteprisindex ser ut att någorlunda väl följa petroleumpriset. Man kan också 

antyda en fördröjning innan effekten slår in. Därför är det lämpligt och intressant att modellera 

en prognosmodell med petroleumprodukter som inputvariabel.  

Vi fortsätter med att använda samma metodik som för hamnaktivitets- och räntemodellen för 

att identifiera och estimera en prognosmodell: 

1) Vi utgår från den valda inputvariabel Xt och applicerar en ARIMA-modell på variabeln.  

 

Vi börjar alltså med att studera vår förklarande variabel, petroleumprisvariabeln. Sedan 

differentieras och logaritmeras den för att få konstant varians och väntevärde.  
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Figur 27: Residualanalys för petroleumpriset 

(logaritmerat och differentierat värde). Inklusive 

AR(1) och AR(2)-komponent. 

Figur 28: Normalfördelningsplott för 

petroleumoriset (logaritmerat och differentierat 

värde). Inklusive AR(1)- och AR(2)-komponent. 

 

Här hittar vi enbart vitt brus i modellen, vilket gör att vi inte ansätter någon ARMA-komponent. 

2) Vi utgår från filtertypen som vi erhåll i steg 1 och applicerar denna filtreringsmodell på 

    . I detta fall ansätter vi här en modell med endast vitt brus på     . 

3) Vi genererar nu en korskorreleation mellan       
 och       

.  

 

 

Figur 29: Korskorrelationsdiagram mellan petroleumprisvariabelns residual och Sjötransportindex 

residual.  
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Figur 30: Korskorrelationsdiagram mellan petroleumprisvariabelns residual och Sjötransportindex 

residual. Inklusive redovisade korreleationsskattningar. 

Här ser vi spik i lagg 2, vilket gör att vi inkluderar den. Vi inkluderar även lagg 1 (som näst intill 

är signifikant). Det eftersom vi vill ha en robust och stadig modell. 

4) Nu när vi har bestämt lagglängden så studerar vi residualerna i modellen med mha 

ARIMA-metodiken och får följande: 

 
Tabell 9: Transferfunktionsmodell med petroleumprisvariabeln 
som inputvariabel 

 Komponent Koefficient P-värde 

Första laggen 0,3160 <0,001 

Andra laggen 0,2059 0,012 

AR(1)-komponent 0,1792 0,355 

AR(2)-komponent -0,8754 <0,001 

    

5) Slutligen studerar vi residualdiagnostiken. 
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Figur 31: Residualanalys för 
petroleumprismodellen(logaritmerat 
och differentierat värde).  

Figur 32: Normalfördelningsplott för 
petroleumprisvariabeln (logaritmerat och 
differentierat värde). 

 

I figur 31 och 32 ser vi att oberoende och relativt normalfördelade residualer föreligger. 

Residualens varians och väntevärde ser någorlunda konstant ut. 
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3.1.8 Modell 5b: Alternativa petroleumprismodellen 

Vid identifikationen av modell 5 kan vi se ett oscillerande förlopp i korskorrelationsfunktionen. 

Det gör att vi lägger på Yt-1 och Yt-2 i modellen. Vi lägger dessutom på ARMA-komponenter . I 

tabellen nedan redovisas vår skattade modell 

 

 

 

 

 

  
Figur 33: Residualanalys för alternativa 
petroleumprismodellen (logaritmerat och 
differentierat värde).   

Figur 34: Normalfördelningsplott för den 
alternativa petroleumprisvariabeln (logaritmerat 
och differentierat värde). 

 

Vid en residualanalys kan vi i bilderna ovan se att laggarnas residualer ser oberoende ut och 

någorlunda normalfördelade. Dock kan det vara så att väntevärdet inte är helt konstant. 
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Tabell 10: Alternativ transferfunktionsmodell med 
petroleumprisvariabeln som inputvariabel  

 Komponent Koefficient P-värde 

Första laggen 0,08344 0,316 

Andra laggen 0,1927 0,005 

Yt-1-komponent 0,6138 <0,001 

Yt-2 -komponent -0,8474 <0,001 

AR(3)-komponent 0,5090 0,079 
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3.2 Prognosticering 

Här prognosticerar vi nästkommande kvartal med hjälp av våra olika modeller. 

Tabell 11: Modellerna och prognoser för första kvartalet 2011 

Modell Typ Prognos 2011 kv1 

Modell 1 Naiv modell 86,62 

Modell 2 ARIMA-modell 93,84 

Modell 3 Hamnaktivitet 95,24 

Modell 3b Hamnaktivitet 94,71 

Modell 4 Ränta 93,06 

Modell 4b Ränta 99,56 

Modell 5 Petroleumprodukter 98,35 

Modell 5b Petroleumprodukter 92,22 

 

I ovanstående tabell redovisar vi punktprognoserna för Sjötransportindex från respektive 

modell. Den naiva modellen predikterar lägst värde för vårt index.  Den alternativa modellen för 

ränta predikterar det högsta värdet för Sjötransportindex. 
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3.3 Utvärdering av modellerna 

Nedan ser vi de olika modellerna och vilka värden de producerar utifrån olika utvärderingsmått 

för prognosfelen22. Dessa är ordnade efter medelabsolutfelet (MAE) vi har valt att utvärdera för 

alla kvartal som datamaterialet täcker. 

Tabell 12: Modellerna och prognosfelsmått 

Modell Typ ME MAE MPE (%) MAPE (%) 

Modell 4 Ränta -0,05715 2,127 -0,08881 2,312 

Modell 5 Petroleumprodukter -0,02319 2,242 0,04434 2,263 

Modell 4b Ränta 0,02067 

 

2,275 

 

0,03842 

 

2,250 

 Modell 5b Petroleumprodukter 0,1713 2,294 0,1864 2,292 

Modell 3 Hamnaktivitet -0,0428 2,563 0,01563 2,570 

Modell 3b Hamnaktivitet -0,002311 2,617 0,05355 2,634 

Modell 2 AR (3) 0,01985 2,656 0,004330 2,697 

Modell 1 Naiv modell -0,01715 

 

3,445 0,1075 3,478 

 

I Tabell 12 ser vi att vår modell med Riksbankens ränta ger lägst MAE. Denna modell överskattar 

i regel prisökningen något, eftersom medelfelet (ME) är positivt. Vi kan också se att 

transferfunktionsmodellerna ser bättre ut än en vanlig ARIMA-modellering. Övriga modeller slår 

dessutom den Naiva modellen. 

  

                                                           
22

 För redovisning av utvärderingsprocessen se Appendix 2. I Appendix 3 finns prognosmodellerna plottade 

gentemot den faktiska utvecklingen. 
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4 Diskussion 
Vi har i denna uppsats försökt att med hjälp av Transferfunktioner prognostisera 

Sjötransportindex. Vi har under arbetets gång funnit en rad viktiga aspekter som vi nu kommer 

att diskutera.  

Vi fick i vårt datamaterial tillgång till 28 observationer på Sjötransportindex för tidpunken 

2004kv1 till och med 2010kv4. Huruvida detta är att anse som en tillräckligt stor datamängd för 

att genomföra en analys av det slag som vi syftar till kan diskuteras.  

När det gäller identifiering av modeller har vi även identifierat vissa problem. Som tidigare 

nämnts så är modellidentifikationen gällande transferfunktionen att anse som subjektiv. Det 

faktum att vi har så få observationer har försvårat modellidentifikationen. Detta gäller 

dessutom för residualdiagnostiken. Enligt de bilder som vi studerat så kan man tolka det som 

att väntevärdet och variansen inte blivit helt konstant. Vi har dock valt att enbart differentiera 

en gång. Det eftersom möjligheterna att lägga på ytterligare ARMA-komponenter begränsas 

avsevärt med ytterligare en differentiering. Speciellt gäller detta då vi har ett mycket litet 

datamaterial. Vi har även noterat att normalfördelningsplotten inte alltid ser jättebra ut. Även 

detta kan bero på att vi har få datapunkter. I ett större datamaterial är det möjligt att 

punkterna anpassar sig bättre efter linjen.  

När det gäller utvärderingen av våra prognosmodeller väljer vi en enklare metod. Vi hade gärna 

använt mer sofistikerade utvärderingsmetoder. Dock avstår vi från dessa då dessa kräver 

betydligt fler observationer för att anses vara effektiva. Att använda dessa tidskrävande 

metoder på ett så litet datamaterial blir enligt vår uppfattning ej prioriterat. Därför tillämpas en 

enklare utvärderingsmetod i vår analys.  

Med valet av den enklare utvärderingsmodellen följer att vi kan få överdrivet bra skattningar på 

prognosfelen. Om man använder sig av Rullande fönster, som är en sofistikerad 

utvärderingsmetodik där man delar upp datamaterialet i en estimeringsdel och en 

utvärderingsdel, så kan man få mer rättvisande prognosfel. Dock misstänker vi att det vore 

mycket svårt att få någon signifikant skillnad mellan de olika modellerna, då vi har ett mycket 
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litet datamaterial. En mer adekvat utvärderingsmetod bör användas då datamaterialet har blivit 

större. 

Huruvida dessa aspekter är att anse som tillräckligt problematiska för att avstå från 

genomförandet av modellestimering såväl som utvärdering är enligt vår bedömning ej 

övervägande. Idag använder SCB en prognosmodell för Sjötransportindex som ej är adekvat. 

Detta betyder att prognosfelen är på en för hög nivå för att vara godtagbara.  Vi anser att om 

den befintliga modellen uppvisar stora brister gällande prognosförmåga måste nya modeller tas 

fram. Detta även om antalet observationer för den beroende variabeln är så pass få att ingen 

helt adekvat analys kan genomföras. Att avvakta under en längre tid för att på så vis få fler 

datapunkter bör vägas mot de prognosfel som under tiden uppkommer. 

För att identifiera transfermodeller så finns det två olika metoder att tillämpa. Vi har valt att 

använda oss av en metod kallad Box-Jenkins metod. Denna metod är enligt vår uppfattning 

mindre subjektiv och mer regelstyrd än den Linjära transferfunktionmetoden23. Vi har noterat 

att Box Jenkins metod anses som en mer avancerad metod. Denna metod kan uppfattas som 

avancerad. Efter olika överväganden har vi kommit fram till att Box-Jenkins metod är att 

föredra. 

 Som vi tidigare underströk så innebär modellestimering av en transferfunktion en hög grad av 

subjektiv bedömning av utredaren. Vi nämnde tidigare att antal olika krav som vi ville att vår 

modell skulle uppfylla24. Huruvida man diskriminerar mellan dessa olika krav är enligt vår 

uppfattning svårt att uttala sig om. Det varit svårt har för oss att i litteraturen finna riktlinjer för 

detta. Detta har för modellidentifikationen gjort att den subjektiva bedömningen många gånger 

har varit övervägande för vårt modellval. Dessutom kan man se att våra alternativa modeller 

där vi lägger på AR-komponenter utifrån korskorreleationens utseende inte ger bättre 

prognosmodeller. De ser tvärtom ut att i vårt fall ge sämre MAE, vilket gör att det möjligen är 

en överflödig del Box-Jenkins metod.  

                                                           
23

 Beskrivning av metoden finns att läsa i Makridakis et al., 1998, s.409-411 

 

 
24

 Se kap 3.1 
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Vidare har vi i våra transfermodeller valt att exkludera den direkta påverkan från den studerade 

inputvariabeln. Vi har noterat att 2 av 3 korskorrelationer har hög signifikans gällande den 

direkta effekten. Vi inser att modellerna skulle kunna anses som mer bärande och robusta över 

tid om vi tillät modellen att inkludera den direkta effekten. Ett problem som skulle uppkomma 

vid införandet av inputvariabelns direkta påverkan i våra transferfunktionsmodeller är att vi då 

måste prognostisera inputvariabeln för en period framåt. Detta skulle tillföra ytterligare 

osäkerhet till vår prognosmodell.  Att prognostisera inputvariabeln skulle dessutom tillföra fler 

moment i framtagandet av prognoser för Sjötransportindex. Detta skulle innebära ökad 

tidsåtgång och därmed förhöjda kostnader för produktionen av prognoserna. 

Som vi skriver i vår avgränsning har vi valt att enbart studera en förklarande variabel i taget. 

Huruvida detta påverkar prognosernas effektivitet är svårt att säga. Dock så brukar 

sparsmakade modeller inte vara mycket sämre än mer utvecklade och avancerade modeller. Vi 

har dock sett i vår utvärdering att Transferfunktionsmodellerna slår vår rena ARIMA-modell och 

den Naiva modellen.   
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5 Slutsats 
I denna uppsats har vi identifierat och estimerat en ARIMA-modell och flera 

transferfunktionsmodeller. Vi har även gjort prognoser och utvärderat de olika modellerna. Vår 

slutsats som baseras på tidigare uppsatta kvalitetsmål på prognosmodellen: 

- Robust modell 

- Statistisk signifikans på inputvariablernas parameterskattningar 

- Parameterbesparande modell 

- Vitt brus i residualerna 

- Lågt prognosfel 

 

Vi kan se en antydan att transferfunktionsmodellerna överlag ger bättre modeller än ARIMA-

modellerna. Den Naiva modellen verkar vara sämre än både ARIMA- och 

transferfunktionsmodellerna. Dessutom verkar det som att inkludera AR-komponenter utifrån 

korskorrelationens utseende inte gör att vi hittar modeller med lägre MAE.  

Som vi kan se i avsnitt 3.3 är Modell 4 bäst vad gäller prognosfelet. Denna modell är en 

transferfunktionsmodell med ränta som inputvariabel. Den ger även signifikanta värden på 

parameterskattningarna för samtliga inputvariabler. Residualerna ser någorlunda bra ut givet 

att vi har få observationer. Fler observerade värden skulle möjligen ge en bättre residualanalys. 

Modellen är också parameterbesparande och enkel. 

Vidare kan vi se en antydan att transferfunktionsmodellerna med petroleumpris är något bättre 

än transferfunktionsmodellerna baserat på hamnaktiviteten. 
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Appendix 1: Modellidentifikation och modellestimering 
 

Tabell 13: Naiv modell 

   Tidpunkt Prognos Faktiskt värde 
 

Tidpunkt Prognos Faktiskt värde 

2004q1   86,155 
 

2009q1 114,652 107,506 

2004q2 86,155 87,462 
 

2009q2 107,506 95,302 

2004q3 87,462 89,105 
 

2009q3 95,302 89,048 

2004q4 89,105 91,033 
 

2009q4 89,048 91,457 

2005q1 91,033 92,616 
 

2010q1 91,457 101,913 

2005q2 92,616 98,145 
 

2010q2 101,913 101,702 

2005q3 98,145 104,113 
 

2010q3 101,702 88,963 

2005q4 104,113 105,126 
 

2010q4 88,963 86,618 

2006q1 105,126 105,701 
 

2011q1 86,618   

2006q2 105,701 104,504 
    2006q3 104,504 104,386 
    2006q4 104,386 102,909 
    2007q1 102,909 101,332 
    2007q2 101,332 103,171 
    2007q3 103,171 103,739 
    2007q4 103,739 103,279 
    2008q1 103,279 104,687 
    2008q2 104,687 110,056 
    2008q3 110,056 114,384 
    2008q4 114,384 114,652 
    2009q1 114,652 107,506 
    2009q2 107,506 95,302 
    2009q3 95,302 89,048 
    2009q4 89,048 91,457 
    2010q1 91,457 101,913 
    2010q2 101,913 101,702 
    2010q3 101,702 88,963 
    2010q4 88,963 86,618 
    2011q1 86,618   
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Appendix 2: Utvärdering av prognosmodeller 

Model 1 Naiv 
Tabell 14: Naiv modell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Diff  Fel (%) lDiff l Abolutfel(%) 

2004q1   86,155         

2004q2 86,155 87,462 -1,307 -1,494363266 1,307 1,494363266 

2004q3 87,462 89,105 -1,643 -1,843892037 1,643 1,843892037 

2004q4 89,105 91,033 -1,928 -2,117913284 1,928 2,117913284 

2005q1 91,033 92,616 -1,583 -1,709207912 1,583 1,709207912 

2005q2 92,616 98,145 -5,529 -5,633501452 5,529 5,633501452 

2005q3 98,145 104,113 -5,968 -5,732233247 5,968 5,732233247 

2005q4 104,113 105,126 -1,013 -0,963605578 1,013 0,963605578 

2006q1 105,126 105,701 -0,575 -0,543987285 0,575 0,543987285 

2006q2 105,701 104,504 1,197 1,145410702 1,197 1,145410702 

2006q3 104,504 104,386 0,118 0,113041979 0,118 0,113041979 

2006q4 104,386 102,909 1,477 1,435248618 1,477 1,435248618 

2007q1 102,909 101,332 1,577 1,556270477 1,577 1,556270477 

2007q2 101,332 103,171 -1,839 -1,782477634 1,839 1,782477634 

2007q3 103,171 103,739 -0,568 -0,547527931 0,568 0,547527931 

2007q4 103,739 103,279 0,46 0,445395482 0,46 0,445395482 

2008q1 103,279 104,687 -1,408 -1,344961648 1,408 1,344961648 

2008q2 104,687 110,056 -5,369 -4,878425529 5,369 4,878425529 

2008q3 110,056 114,384 -4,328 -3,783745978 4,328 3,783745978 

2008q4 114,384 114,652 -0,268 -0,233750829 0,268 0,233750829 

2009q1 114,652 107,506 7,146 6,647070861 7,146 6,647070861 

2009q2 107,506 95,302 12,204 12,80560744 12,204 12,80560744 

2009q3 95,302 89,048 6,254 7,02317851 6,254 7,02317851 

2009q4 89,048 91,457 -2,409 -2,634024733 2,409 2,634024733 

2010q1 91,457 101,913 -10,456 -10,25973134 10,456 10,25973134 

2010q2 101,913 101,702 0,211 0,20746888 0,211 0,20746888 

2010q3 101,702 88,963 12,739 14,31943617 12,739 14,31943617 

2010q4 88,963 86,618 2,345 2,707289478 2,345 2,707289478 
2011q1 86,618           

Summa     -0,463 2,902068912 91,919 93,90876828 

 

 

 

  

Utvärderingsmått Resultat 

ME -0,017148148 

MAE 3,404407407 

MPE 0,107484034 

MAPE 3,478102529 
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Modell 2 ARIMA 
 

Tabell 15: ARIMA-modell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Diff  Fel (%) lDiff l Abolutfel(%) 

2004q1   86,155         

2004q2 86,44769 87,462 -1,01431 -1,159715076 1,01431 1,159715076 

2004q3 88,17949 89,105 -0,92551 -1,038673475 0,92551 1,038673475 

2004q4 89,61947 91,033 -1,41353 -1,552766579 1,41353 1,552766579 

2005q1 91,5061 92,616 -1,1099 -1,198389047 1,1099 1,198389047 

2005q2 92,64082 98,145 -5,50418 -5,608212339 5,50418 5,608212339 

2005q3 101,319 104,113 -2,794 -2,683622602 2,794 2,683622602 

2005q4 104,4802 105,126 -0,6458 -0,614310447 0,6458 0,614310447 

2006q1 101,8301 105,701 -3,8709 -3,662122402 3,8709 3,662122402 

2006q2 105,7385 104,504 1,2345 1,181294496 1,2345 1,181294496 

2006q3 103,6245 104,386 -0,7615 -0,729503956 0,7615 0,729503956 

2006q4 105,5146 102,909 2,6056 2,5319457 2,6056 2,5319457 

2007q1 102,3173 101,332 0,9853 0,97234832 0,9853 0,97234832 

2007q2 101,6111 103,171 -1,5599 -1,511955879 1,5599 1,511955879 

2007q3 106,0006 103,739 2,2616 2,180086563 2,2616 2,180086563 

2007q4 103,166 103,279 -0,113 -0,109412368 0,113 0,109412368 

2008q1 102,9076 104,687 -1,7794 -1,699733491 1,7794 1,699733491 

2008q2 106,3859 110,056 -3,6701 -3,334756851 3,6701 3,334756851 

2008q3 113,28 114,384 -1,104 -0,965169954 1,104 0,965169954 

2008q4 113,7958 114,652 -0,8562 -0,746781565 0,8562 0,746781565 

2009q1 112,1098 107,506 4,6038 4,282365635 4,6038 4,282365635 

2009q2 102,9402 95,302 7,6382 8,014732115 7,6382 8,014732115 

2009q3 92,00088 89,048 2,95288 3,316054263 2,95288 3,316054263 

2009q4 92,83871 91,457 1,38171 1,510775556 1,38171 1,510775556 

2010q1 98,14152 101,913 -3,77148 -3,700685879 3,77148 3,700685879 

2010q2 108,2542 101,702 6,5522 6,442547836 6,5522 6,442547836 

2010q3 94,33579 88,963 5,37279 6,039353439 5,37279 6,039353439 

2010q4 81,38732 86,618 -5,23068 -6,038791013 5,23068 6,038791013 

2011q1 93,83919           

Summering     -0,53581 0,116900998 71,713 72,82610685 
 
 

 

 

 

 

Utvärderingsmått Resultat 

ME -0,019845 

MAE 2,65604 

MPE 0,004329667 

MAPE 2,697263217 
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Modell 3 Hamnaktivitet 
 

Tabell 16: Hamnaktivitetsmodell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Diff  Fel (%) lDiff l Abolutfel(%) 

2004q1   86,155         

2004q2 
 

87,462 
   

  

2004q3 
 

89,105 
   

  

2004q4 89,60716 91,033 -1,42584 -1,566289148 1,42584 1,566289148 

2005q1 92,75822 92,616 0,14222 0,15355878 0,14222 0,15355878 

2005q2 91,35769 98,145 -6,78731 -6,915594274 6,78731 6,915594274 

2005q3 102,4367 104,113 -1,6763 -1,610077512 1,6763 1,610077512 

2005q4 104,7334 105,126 -0,3926 -0,373456614 0,3926 0,373456614 

2006q1 101,7923 105,701 -3,9087 -3,697883653 3,9087 3,697883653 

2006q2 105,3065 104,504 0,8025 0,76791319 0,8025 0,76791319 

2006q3 103,8547 104,386 -0,5313 -0,5089763 0,5313 0,5089763 

2006q4 106,3754 102,909 3,4664 3,36841287 3,4664 3,36841287 

2007q1 101,8843 101,332 0,5523 0,545040066 0,5523 0,545040066 

2007q2 102,7113 103,171 -0,4597 -0,445570945 0,4597 0,445570945 

2007q3 105,9337 103,739 2,1947 2,115597798 2,1947 2,115597798 

2007q4 102,8887 103,279 -0,3903 -0,377908384 0,3903 0,377908384 

2008q1 102,6295 104,687 -2,0575 -1,965382521 2,0575 1,965382521 

2008q2 106,5077 110,056 -3,5483 -3,22408592 3,5483 3,22408592 

2008q3 113,0719 114,384 -1,3121 -1,147100993 1,3121 1,147100993 

2008q4 111,7211 114,652 -2,9309 -2,556344416 2,9309 2,556344416 

2009q1 111,8151 107,506 4,3091 4,0082414 4,3091 4,0082414 

2009q2 100,052 95,302 4,75 4,984155632 4,75 4,984155632 

2009q3 90,1478 89,048 1,0998 1,235064235 1,0998 1,235064235 

2009q4 93,12736 91,457 1,67036 1,826388357 1,67036 1,826388357 

2010q1 97,7514 101,913 -4,1616 -4,083482971 4,1616 4,083482971 

2010q2 107,0781 101,702 5,3761 5,286130066 5,3761 5,286130066 

2010q3 96,10186 88,963 7,13886 8,024527051 7,13886 8,024527051 

2010q4 83,62787 86,618 -2,99013 -3,45208848 2,99013 3,45208848 

2011q1 95,242           

Summering   -1,07024 0,390787315 64,07492 64,23927158 
 

 

 

 

 

Utvärderingsmått Resultat 

ME 0,04281 

MAE 2,5629968 

MPE 0,01563149 

MAPE 2,569570863 
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Modell 3b Hamnaktivitet 
 

Tabell 17: Alternativ hamnaktivitetsmodell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Differens  fel (%) Absolut diff  
Absolutfel 

(%) 

2004q1   86,155         

2004q2 
 

87,462 
   

  

2004q3 
 

89,105 
   

  

2004q4 89,46111 91,033 -1,57189 -1,726725473 1,57189 1,726725473 

2005q1 92,01764 92,616 -0,59836 -0,646065475 0,59836 0,646065475 

2005q2 91,61787 98,145 -6,52713 -6,650496714 6,52713 6,650496714 

2005q3 101,0044 104,113 -3,1086 -2,985794281 3,1086 2,985794281 

2005q4 104,9595 105,126 -0,1665 -0,158381371 0,1665 0,158381371 

2006q1 102,2576 105,701 -3,4434 -3,257679681 3,4434 3,257679681 

2006q2 104,2857 104,504 -0,2183 -0,208891526 0,2183 0,208891526 

2006q3 102,5309 104,386 -1,8551 -1,777154024 1,8551 1,777154024 

2006q4 106,4801 102,909 3,5711 3,470153242 3,5711 3,470153242 

2007q1 103,5879 101,332 2,2559 2,226246398 2,2559 2,226246398 

2007q2 102,6922 103,171 -0,4788 -0,4640839 0,4788 0,4640839 

2007q3 105,6449 103,739 1,9059 1,837206836 1,9059 1,837206836 

2007q4 102,1555 103,279 -1,1235 -1,087830053 1,1235 1,087830053 

2008q1 102,456 104,687 -2,231 -2,131114656 2,231 2,131114656 

2008q2 106,7714 110,056 -3,2846 -2,984480628 3,2846 2,984480628 

2008q3 113,5922 114,384 -0,7918 -0,692229682 0,7918 0,692229682 

2008q4 111,7552 114,652 -2,8968 -2,52660224 2,8968 2,52660224 

2009q1 110,3064 107,506 2,8004 2,604877867 2,8004 2,604877867 

2009q2 100,3901 95,302 5,0881 5,338922583 5,0881 5,338922583 

2009q3 90,32227 89,048 1,27427 1,430992274 1,27427 1,430992274 

2009q4 94,01987 91,457 2,56287 2,802267732 2,56287 2,802267732 

2010q1 100,8443 101,913 -1,0687 -1,048639526 1,0687 1,048639526 

2010q2 108,7527 101,702 7,0507 6,932705355 7,0507 6,932705355 

2010q3 95,14262 88,963 6,17962 6,946281038 6,17962 6,946281038 

2010q4 83,23584 86,618 -3,38216 -3,904684938 3,38216 3,904684938 
2011q1 94,70804           

Summering   -0,05778 1,338799158 65,4355 65,84050749 
 

 

 

 

 

Utvärderingsmått Resultat 

ME -0,002311 

MAE 2,61742 

MPE 0,053551966 

MAPE 2,6336203 
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Modell 4 Ränta 
 

Tabell 18: Räntemodell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Differens  fel (%) Absolut diff  Absolutfel (%) 

2004q1   86,155         

2004q2 86,42312 87,462 -1,03888 -1,187807276 1,03888 1,187807276 

2004q3 86,69263 89,105 -2,41237 -2,707334044 2,41237 2,707334044 

2004q4 91,56638 91,033 0,53338 0,585919392 0,53338 0,585919392 

2005q1 90,40686 92,616 -2,20914 -2,385268204 2,20914 2,385268204 

2005q2 92,98266 98,145 -5,16234 -5,259911356 5,16234 5,259911356 

2005q3 102,5769 104,113 -1,5361 -1,475416134 1,5361 1,475416134 

2005q4 103,2763 105,126 -1,8497 -1,759507638 1,8497 1,759507638 

2006q1 103,5371 105,701 -2,1639 -2,047189714 2,1639 2,047189714 

2006q2 105,6399 104,504 1,1359 1,08694404 1,1359 1,08694404 

2006q3 103,5734 104,386 -0,8126 -0,778456881 0,8126 0,778456881 

2006q4 107,5695 102,909 4,6605 4,528758418 4,6605 4,528758418 

2007q1 103,757 101,332 2,425 2,393123594 2,425 2,393123594 

2007q2 103,1279 103,171 -0,0431 -0,041775305 0,0431 0,041775305 

2007q3 107,4967 103,739 3,7577 3,622263565 3,7577 3,622263565 

2007q4 105,1603 103,279 1,8813 1,821570697 1,8813 1,821570697 

2008q1 103,8032 104,687 -0,8838 -0,844230898 0,8838 0,844230898 

2008q2 107,5773 110,056 -2,4787 -2,252217053 2,4787 2,252217053 

2008q3 115,6383 114,384 1,2543 1,09656945 1,2543 1,09656945 

2008q4 115,3304 114,652 0,6784 0,59170359 0,6784 0,59170359 

2009q1 109,1874 107,506 1,6814 1,56400573 1,6814 1,56400573 

2009q2 96,43807 95,302 1,13607 1,192073619 1,13607 1,192073619 

2009q3 88,4952 89,048 -0,5528 -0,620788788 0,5528 0,620788788 

2009q4 89,35048 91,457 -2,10652 -2,303290071 2,10652 2,303290071 

2010q1 97,49946 101,913 -4,41354 -4,330693827 4,41354 4,330693827 

2010q2 106,4856 101,702 4,7836 4,703545653 4,7836 4,703545653 

2010q3 92,9753 88,963 4,0123 4,510077223 4,0123 4,510077223 

2010q4 84,7986 86,618 -1,8194 -2,100487197 1,8194 2,100487197 

2011q1 93,06192           

Summering     -1,54304 -2,397819417 57,42274 57,79092936 
 

 

 

 

 

 

Utvärderingsmått Resultat 

ME -0,05714963 

MAE 2,126768148 

MPE -0,088808127 

MAPE 2,311637174 
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Modell 4b Ränta 
 

Tabell 19: Alternativ räntemodell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Differens  fel (%) Absolut diff  Absolutfel (%) 

2004q1 
 

86,155 
   

  

2004q2 
 

87,462 
   

  

2004q3 
 

89,105 
   

  

2004q4 89,57401 91,033 -1,45899 1,45899 -1,602704514 1,602704514 

2005q1 91,48943 92,616 -1,12657 1,12657 -1,216388097 1,216388097 

2005q2 92,57083 98,145 -5,57417 5,57417 -5,679525192 5,679525192 

2005q3 101,1379 104,113 -2,9751 2,9751 -2,857568219 2,857568219 

2005q4 101,8123 105,126 -3,3137 3,3137 -3,152122215 3,152122215 

2006q1 100,935 105,701 -4,766 4,766 -4,508945043 4,508945043 

2006q2 107,0799 104,504 2,5759 2,5759 2,464881727 2,464881727 

2006q3 104,8435 104,386 0,4575 0,4575 0,438277164 0,438277164 

2006q4 107,1756 102,909 4,2666 4,2666 4,145993062 4,145993062 

2007q1 103,8415 101,332 2,5095 2,5095 2,476512849 2,476512849 

2007q2 103,4473 103,171 0,2763 0,2763 0,267807814 0,267807814 

2007q3 107,1514 103,739 3,4124 3,4124 3,289408998 3,289408998 

2007q4 103,8347 103,279 0,5557 0,5557 0,538057107 0,538057107 

2008q1 103,9725 104,687 -0,7145 0,7145 -0,682510722 0,682510722 

2008q2 107,3146 110,056 -2,7414 2,7414 -2,490913717 2,490913717 

2008q3 113,6606 114,384 -0,7234 0,7234 -0,632431109 0,632431109 

2008q4 113,571 114,652 -1,081 1,081 -0,942853156 0,942853156 

2009q1 109,756 107,506 2,25 2,25 2,092906442 2,092906442 

2009q2 97,19078 95,302 1,88878 1,88878 1,981889152 1,981889152 

2009q3 88,13187 89,048 -0,91613 0,91613 -1,02880469 1,02880469 

2009q4 92,12485 91,457 0,66785 0,66785 0,73023388 0,73023388 

2010q1 99,74023 101,913 -2,17277 2,17277 -2,131985125 2,131985125 

2010q2 107,9787 101,702 6,2767 6,2767 6,171658374 6,171658374 

2010q3 92,52564 88,963 3,56264 3,56264 4,004631139 4,004631139 

2010q4 85,99867 86,618 -0,61933 0,61933 -0,715013046 0,715013046 

2011q1 99,56166           

Summering 99.56166   0,51681 56,88293 0,960492864 56,24402255 

 

 

  

Utvärderingsmått Resultat 

ME 0,020672 
 MAE 2,2753172 
 MPE 0,038419715 
 MAPE 2,249760902 
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Modell 5 Petroleumprodukter 
 

Tabell 20: Petroleumprismodell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Differens  fel (%) Absolut diff  Absolutfel (%) 

2004q1   86,155         

2004q2 85,84573 87,462 -1,61627 1,61627 -1,847968261 1,847968261 

2004q3 90,8055 89,105 1,7005 1,7005 1,908422647 1,908422647 

2004q4 90,91009 91,033 -0,12291 0,12291 -0,135016972 0,135016972 

2005q1 92,64842 92,616 0,03242 0,03242 0,035004751 0,035004751 

2005q2 93,23541 98,145 -4,90959 4,90959 -5,002384227 5,002384227 

2005q3 100,8415 104,113 -3,2715 3,2715 -3,142258892 3,142258892 

2005q4 104,6548 105,126 -0,4712 0,4712 -0,448224036 0,448224036 

2006q1 102,6977 105,701 -3,0033 3,0033 -2,841316544 2,841316544 

2006q2 109,6548 104,504 5,1508 5,1508 4,928806553 4,928806553 

2006q3 106,5605 104,386 2,1745 2,1745 2,083133754 2,083133754 

2006q4 105,387 102,909 2,478 2,478 2,407952657 2,407952657 

2007q1 99,39256 101,332 -1,93944 1,93944 -1,913946236 1,913946236 

2007q2 100,2961 103,171 -2,8749 2,8749 -2,786538853 2,786538853 

2007q3 103,5135 103,739 -0,2255 0,2255 -0,217372444 0,217372444 

2007q4 100,0298 103,279 -3,2492 3,2492 -3,146041306 3,146041306 

2008q1 104,7108 104,687 0,0238 0,0238 0,022734437 0,022734437 

2008q2 107,9977 110,056 -2,0583 2,0583 -1,870229701 1,870229701 

2008q3 115,0918 114,384 0,7078 0,7078 0,618792838 0,618792838 

2008q4 114,4474 114,652 -0,2046 0,2046 -0,178453058 0,178453058 

2009q1 105,7324 107,506 -1,7736 1,7736 -1,649768385 1,649768385 

2009q2 99,35706 95,302 4,05506 4,05506 4,254957923 4,254957923 

2009q3 93,12341 89,048 4,07541 4,07541 4,576644057 4,576644057 

2009q4 91,38592 91,457 -0,07108 0,07108 -0,077719584 0,077719584 

2010q1 97,12458 101,913 -4,78842 4,78842 -4,698536987 4,698536987 

2010q2 104,7711 101,702 3,0691 3,0691 3,017738098 3,017738098 

2010q3 95,19231 88,963 6,22931 6,22931 7,002135719 7,002135719 

2010q4 86,87505 86,618 0,25705 0,25705 0,296762798 0,296762798 

2011q1 98,34718           

Summering     -0,62606 60,53356 1,197310746 61,10886172 
 

 

 

 

 

Utvärderingsmått Resultat 

ME -0,0231874 

MAE 2,241984 

MPE 0,044344842 

MAPE 2,263291175 



52 
 

Modell 5b Petroliumprodukter 
 

Tabll 21: Alternativ petroleumprismodell 

Period t Prognos Ft Obsevation Yt Differens  fel (%) Absolut diff  Absolutfel (%) 

2004q1   86,155         

2004q2 
 

87,462 
  

0 0 

2004q3 
 

89,105 
  

0 0 

2004q4 91,47687 91,033 0,44387 0,44387 0,487592412 0,487592412 

2005q1 91,87029 92,616 -0,74571 0,74571 -0,805163255 0,805163255 

2005q2 91,65304 98,145 -6,49196 6,49196 -6,61466198 6,61466198 

2005q3 100,5567 104,113 -3,5563 3,5563 -3,415807824 3,415807824 

2005q4 106,4735 105,126 1,3475 1,3475 1,281795179 1,281795179 

2006q1 106,7203 105,701 1,0193 1,0193 0,964323895 0,964323895 

2006q2 106,5599 104,504 2,0559 2,0559 1,967293118 1,967293118 

2006q3 103,5064 104,386 -0,8796 0,8796 -0,842641734 0,842641734 

2006q4 107,6321 102,909 4,7231 4,7231 4,58958886 4,58958886 

2007q1 101,0531 101,332 -0,2789 0,2789 -0,275233885 0,275233885 

2007q2 99,33328 103,171 -3,83772 3,83772 -3,719766213 3,719766213 

2007q3 104,4678 103,739 0,7288 0,7288 0,702532317 0,702532317 

2007q4 104,0958 103,279 0,8168 0,8168 0,790867456 0,790867456 

2008q1 104,8948 104,687 0,2078 0,2078 0,19849647 0,19849647 

2008q2 105,8089 110,056 -4,2471 4,2471 -3,8590354 3,8590354 

2008q3 113,9846 114,384 -0,3994 0,3994 -0,34917471 0,34917471 

2008q4 116,4665 114,652 1,8145 1,8145 1,582615218 1,582615218 

2009q1 110,8571 107,506 3,3511 3,3511 3,117128346 3,117128346 

2009q2 96,79391 95,302 1,49191 1,49191 1,56545508 1,56545508 

2009q3 91,21152 89,048 2,16352 2,16352 2,429610996 2,429610996 

2009q4 95,83206 91,457 4,37506 4,37506 4,783734433 4,783734433 

2010q1 98,37991 101,913 -3,53309 3,53309 -3,466770677 3,466770677 

2010q2 105,5864 101,702 3,8844 3,8844 3,819393916 3,819393916 

2010q3 91,36021 88,963 2,39721 2,39721 2,694614615 2,694614615 

2010q4 84,04887 86,618 -2,56913 2,56913 -2,966046318 2,966046318 

2011q1 92,22005           

Summering     4,28186 57,35968 4,660740315 57,28934431 
 

 

 

 

Utvärderingsmått Resultat 

ME 0,1712744 

MAE 2,2943872 

MPE 0,044344842 
 MAPE 2,263291175 
 



53 
 

Appendix 3: Data 
  

Tabell 22: Raffinerade Petroleumprodukter (kvartalsdata) 

Period Raffinerade Petroliumprodukter 2005=100   
 

Period Raffinerade Petroliumprodukter 2005=100 

2000q1 63.1 

 
2009q2 108.4 

2000q2 66.4 

 
2009q3 112.5 

2000q3 73.8 

 
2009q4 114.3 

2000q4 84.8 

 
2010q1 119.7 

2001q1 76.0 

 
2010q2 129.3 

2001q2 80.9 

 
2010q3 123.6 

2001q3 79.0 

 
2010q4 126.5 

2001q4 69.5 

   2002q1 67.0 

   2002q2 74.3 

   2002q3 74.7 

   2002q4 74.5 

   2003q1 81.3 

   2003q2 69.7 

   2003q3 71.5 

   2003q4 70.1 

   2004q1 71.9 

   2004q2 81.1 

   2004q3 87.0 

   2004q4 86.7 

   2005q1 85.9 

   2005q2 95.7 

   2005q3 110.3 

   2005q4 108.2 

   2006q1 110.4 

   2006q2 115.8 

   2006q3 117.3 

   2006q4 104.2 

   2007q1 103.8 

   2007q2 112.7 

   2007q3 113.1 

   2007q4 117.7 

   2008q1 123.8 

   2008q2 141.7 

   2008q3 146.6 

   2008q4 113.3 

   2009q1 97.8 
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Tabell 23: Hamnaktiviteten i Svenska hamnar (kvartalsdata) 

   Period 25Hamnaktiviteten2004q1=10025 

 
Period Hamnaktiviteten 2004q1=100 

2000q1   
 

2008q4 114.89 

2000q2   
 

2009q1 100 

2000q3   
 

2009q2 96.53 

2000q4   
 

2009q3 97,02 

2001q1   
 

2009q4 107.20 

2001q2   
 

2010q1 108.19 

2001q3   
 

2010q2 115.38 

2001q4   
 

2010q3 109.93 

2002q1   
 

2010q4 112.66 

2002q2   
   2002q3   
   2002q4   
   2003q1   
   2003q2   
   2003q3   
   2003q4   
   2004q1 100 
   2004q2 104,22 
   2004q3 101.99 
   2004q4 108.93 
   2005q1 100.74 
   2005q2 111.91 
   2005q3 110.17 
   2005q4 117.12 
   2006q1 106.45 
   2006q2 111.41 
   2006q3 110.92 
   2006q4 116.38 
   2007q1 115.14 
   2007q2 116.13 
   2007q3 112.66 
   2007q4 114.39 
   2008q1 115.88 
   2008q2 120.60 
   2008q3 113.65 
    

                                                           
25Hamnaktiviteten i Svenska Hamnar uppgick till 40,3 miljoner ton under basperioden 2004q1 
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Tabell 24: Utlåningsräntan från Riksbanken (kvartalsdata) 

Period Utlåningsränta 
 

Period Utlåningsränta 

   
2009q4 0.75 

   
2010q1 0.75 

   
2010q2 0.75 

   
2010q3 1.2841 

   
2010q4 1.7031 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2004q1 3.3571 

   2004q2 2.7833 

   2004q3 2.75 

   2004q4 2.75 

   2005q1 2.75 

   2005q2 2.7016 

   2005q3 2.25 

   2005q4 2.25 

   2006q1 2.5273 

   2006q2 2.7797 

   2006q3 3.0692 

   2006q4 3.4365 

   2007q1 3.8594 

   2007q2 4.0127 

   2007q3 4.3 

   2007q4 4.6613 

   2008q1 4.8589 

   2008q2 5 

   2008q3 5.2841 

   2008q4 4.4032 

   2009q1 2.2661 

   2009q2 1.1625 

   2009q3 0.7689 
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Tabell 25: Tjänsteprisidex för sjötransporter (Kvartalsdata) 

Period Sjöfartsindex  
 

Period Sjöfartsindex 

2000q1   
 

2009q4 91.457 

2000q2   
 

2010q1 101.913 

2000q3   
 

2010q2 101.702 

2000q4   
 

2010q3 88.963 

2001q1   
 

2010q4 86.618 

2001q2   
   2001q3   
   2001q4   
   2002q1   
   2002q2   
   2002q3   
   2002q4   
   2003q1   
   2003q2   
   2003q3   
   2003q4   
   2004q1 86.155 

   2004q2 87.462 

   2004q3 89.105 

   2004q4 91.033 

   2005q1 92.616 

   2005q2 98.145 

   2005q3 104.113 

   2005q4 105.126 

   2006q1 105.701 

   2006q2 104.504 

   2006q3 104.386 

   2006q4 102.909 

   2007q1 101.332 

   2007q2 103.171 

   2007q3 103.739 

   2007q4 103.279 

   2008q1 104.687 

   2008q2 110.056 

   2008q3 114.384 

   2008q4 114.652 

   2009q1 107.506 

   2009q2 95.302 

   2009q3 89.048 
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