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Sammanfattning 

I denna uppsats analyseras tidsseriedata över ungdomsarbetslöshet på svensk arbetsmarknad. 

Syftet är att se om en modell som använder tillväxtvariabler till hjälp gör bättre prognoser än 

en modell som endast bygger på den egna seriens värden. Två modeller skattas för att 

prognostisera ungdomsarbetslösheten månadsvis, en ARIMA-modell och en ADL-modell. De 

prognostiserade värdena från modellerna jämförs med de verkliga värdena och prognosfelets 

storlek skattas. 

Slutsatsen är att ARIMA-modellen ger de bästa prognoserna men det bör tilläggas att båda 

modellerna gav bättre prognoser än prognoser som bygger på adaptiva förväntningar. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring uppsatsens resultat och vidare studier. 
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1. Inledning 

En fråga som ständigt är i fokus för politiker och i samhällsdebatten är frågan om 

arbetslöshet. Varje månad kommer det ny statistik på nivån av arbetslöshet som i sin tur 

skapar utrymme för debatt och tolkningar av samhällsutvecklingen. Särskilt en del av 

arbetslösheten är ofta ett hett tema bland politiker och i media, nämligen 

ungdomsarbetslösheten. Men går det att prognostisera ungdomsarbetslösheten? Att redan nu 

säga vilken nivå ungdomsarbetslösheten kommer vara nästa månad. 

Studier kring arbetslöshet är ett ständigt återkommande forskningsområde inom 

nationalekonomi. Omkring 1960 lanserades exempelvis den kända Phillipskurvan som 

påvisade ett samband mellan inflation och arbetslöshet. Ett annat samband inom 

nationalekonomin är Okuns lag som visar ett samband mellan ekonomisk tillväxt och 

arbetslöshet. Detta har lett till åtskilliga statistiska analyser på arbetslöshet om vad som 

påverkar den och även prognoser om vad arbetslösheten kommer att bli. 

Det den här uppsatsen kommer att göra är att skatta statistiska modeller för att prognostisera 

ungdomsarbetslöshet på kort sikt, närmare bestämt månadsvis. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om korttidsprognoser för ungdomsarbetslösheten blir 

bättre genom användande av tillväxtvariabler i den statistiska modellen. Detta kommer 

undersökas genom att skatta två olika modeller, en ARIMA-modell och en ADL-modell med 

multipla prediktorer, för att prognostisera framtida värden av ungdomsarbetslöshet för att 

sedan utvärdera vilken modell som ger de bästa prognoserna. 

1.2 Frågeställning 

För att konkretisera uppsatsens syfte ställs följande frågor: 

 Hur stort prognosfel har den skattade ARIMA-modellen vid korttidsprognoser på 

ungdomsarbetslöshet? 

 Hur stort prognosfel har den skattade ADL-modellen med multipla prediktorer vid 

korttidsprognoser på ungdomsarbetslöshet? 
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1.3 Disposition 

Härnäst följer Bakgrund och tidigare forskning för att ge en inblick i ämnet och tidigare 

studier kring prognoser av arbetslöshet. Därefter kommer uppsatsens metodkapitel som 

beskriver grundläggande antaganden för tidsserieanalys och hur uppsatsens analysmodeller är 

uppbyggda. Efter dessa avsnitt följer en genomgång av uppsatsens datamaterial. 

Därefter beskriver resultatdelen de omarbetade serierna, de skattade modellerna och de 

resultat prognoserna har gett jämfört med de verkliga värdena.  

Uppsatsen avslutas med slutsatser av uppsatsens resultat och en diskussion kring vidare 

studier. 
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1.4 Ekonomisk teori – Okuns lag  

Okuns lag är en teori inom nationalekonomi som handlar om kortsiktiga samband mellan 

arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. Tidigare studier i USA har visat att den tillväxttakt i BNP 

som krävs per år för att arbetslösheten inte ska förändras är ungefär 3 procent. När tillväxten 

avviker från denna ”normala” nivå leder det till avvikelser i arbetslösheten. Var denna 

normala nivå i tillväxt ligger varierar från olika länder men tidigare studier har visat att under 

åren 1981-2007 ledde 1 procent förändring från den normala tillväxttakten i Sverige ett år till 

ungefär 0,5 procents förändring i arbetslösheten nästa år. I USA har istället denna siffra varit 

ungefär 0,4 under samma tidsperiod (Blanchard, Amighini & Giavazzi 2010, 206-209). 

1.5 Bakgrund och tidigare forskning 

Med avseende på ovanstående ekonomiska teori kommer ekonomisk tillväxt att användas som 

hjälpvariabel i ADL-modellen för att prognostisera ungdomsarbetslöshet och modellens 

prognosförmåga kommer att jämföras med prognosförmågan hos en ARIMA-modell som 

endast bygger på värden från den egna serien. Det har gjorts flera studier som prognostiserar 

arbetslöshet med hjälp av ARIMA -modeller i såväl läroböcker som i andra vetenskapliga 

studier. Ett exempel på prognoser av arbetslöshet är Vandale som i sin bok Applied Time 

Series and Box-Jenkins models applicerar ARIMA -modeller på serier över arbetslösheten i 

USA för att göra prognoser (Vandaele 1983, 222-243). Ett annat exempel finns i en artikel 

från 2008 i Journal of Applied Quantative Methods där forskarna Dobre och Alexandru gör 

prognoser av arbetslösheten i Rumänien med hjälp av ARIMA–modeller (Dobre & Alexandru 

2008). 

I en avhandling från 2011 som heter Spatial Features of Okun's Law Using U.S. Data, skriven 

av Casto Martin Montero Kuscevic, genomförs prognoser på arbetslöshet i USA med 

statistiska modeller som bygger på Okuns lag som teoretisk grund. Dessa modeller jämförs 

med modeller med färre förklarande variabler, som ARIMA -modeller, och där dessa visade 

sig ge bättre prognoser än modeller med fler förklarande variabler (Kuscevic 2011). 

Det är med avseende på denna bakgrund som uppsatsen ämnar undersöka om en ADL-modell 

med tillväxtvariabler till hjälp, kan ge bättre korttidsprognoser av ungdomsarbetslöshet på 

svensk arbetsmarknad än en ARIMA -modell som endast bygger på den egna seriens värden. 
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1.6 Avgränsningar 

Prognoserna i denna uppsats utförs månadsvis, dock finns inte data över BNP månadsvis 

vilket skapar en del problem. Därför kommer de två variablerna export och produktion över 

näringslivet att användas som indikatorer på ekonomisk tillväxt i ADL-modellen, vilka båda 

två redovisas månadsvis. 

Produktion över näringslivet är en konjunkturindikator som Statistiska centralbyrån (SCB) tar 

fram och som används av många beslutsfattare när det gäller prognoser av det ekonomiska 

läget. Fördelen med produktionsindex jämfört med BNP är att statistiken sker månadsvis 

medan statistik för BNP kommer en gång varje kvartal. Även om Produktionsindex inte 

täcker in den hela ekonomiska utvecklingen i samhället täcker den ändå ca 70 procent av BNP 

(SCB 2014). 

Exporten har under senare år blivit en allt större faktor som påverkat tillväxten i Sverige. Från 

att i början av 1990-talet utgjort ungefär 30 procent av BNP utgör nu exporten ungefär 50 

procent (Ekonomifakta 2014). 

Uppsatsen avgränsar sig till perioden januari 2001 till februari 2014 med anledning av 

befintligt datamaterial. 
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2. Metod 

2.1 Genomförande 

I denna uppsats kommer två modeller att skattas för att prognostisera ungdomsarbetslösheten 

på svensk arbetsmarknad. Dessa två modeller kommer sedan att jämföras för att se vilken som 

ger bäst prognoser. En modell (ARIMA) kommer endast bygga på den egna seriens tidigare 

värden medan den andra modellen (ADL med multipla prediktorer) kommer använda 

hjälpvariabler, export och produktion inom näringslivet, för att prognostisera 

ungdomsarbetslösheten. Alla analyser av datamaterialet, som består av 158 observationer, 

kommer att göras på de 110 första observationerna för att sedan simulera månadsvisa 

prognoser av de 48 efterföljande observationerna. Sedan kommer modellerna att utvärderas 

genom att undersöka vilken modell som gav de bästa månadsprognoserna av 

ungdomsarbetslösheten. 

2.2 Tidsserieanalys 

Tidsserieanalys är analys över datamaterial som ligger i kronologisk ordning över tid. 

Tidsserier kan användas för att prognostisera framtida värden eller för att beskriva kausala 

samband mellan variabler över tid (Stock & Watson 2011, 558). Fokus i denna uppsats 

kommer vara att utvärdera modellernas prognosförmåga för månadsvisa prognoser. 

Inom tidsserier används begreppet laggar för att benämna tidigare värden av en variabel. Om 

vi exempelvis har en serie  så benämns värdet av   i tidsperioden t med    och      kallas då 

den första laggen av    och är värdet närmast före   . Notationen t visar alltså vilken 

tidsperiod värdet på   tillhör (Stock & Watson 2011, 562).  

2.3 Antaganden för tidsserieanalys 

2.3.1 Stationär tidsserie (svagt stationär) 

För att kunna göra korttidsprognoser med tidsserier krävs det att tidsserien antas ha en 

underliggande stationär process (svagt stationär). Det betyder bland annat att väntevärdet för 

serien är konstant över tid och att variansen inte heller förändras på grund av tidsvariabeln 

samt att autokovariansen endast beror på avståndet mellan två tidpunkter (Cryer & Chan 

2008, 16-17). Nedan följer en matematisk beskrivning: 

                              (2.1) 

                                              (2.2) 
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                                                              (2.3) 

där       är väntevärdet för   ,          är variansen för    och                   är 

kovariansen av ordning i. 

I tidsserieanalys är antagandet om att en serie är svagt stationär ett krav att kunna få någon 

statistisk säkerhet i inferensen i analyserna (Stock & Watson 2011, 577-578). Ofta kan det 

avgöras om en serie är stationär eller ej genom att studera grafen över serien. 

2.3.2 Autokorrelation och partiell autokorrelation 

Är serien stationär går det att analysera i hur pass hög grad ett föregående värde i serien 

korrelerar med nästkommande värde i serien, detta kallas autokorrelation (AC) av ordning ett 

(Vandaele 1983, 14). Autokorrelationen av ordning i, där även mer än en tidsperiod kan skilja 

två värden mellan varandra, beräknas på följande sätt: 

            
            

             
     (2.4) 

där              är kovariansen av ordning i och       är variansen för    och       ) är 

variansen för     . Om serien är stationär och variansen därmed konstant kommer 

                  vara lika. 

Är serien stationär ska autokorrelationen vara snabbt avtagande när tidsspannet ökar mellan 

värdena. En förutsättning är dock att autokorrelationen är lika mellan två värden, oavsett 

vilka, så länge tidsavståndet är detsamma mellan dessa. Alltså; autokorrelationen för 

exempelvis              ska vara lika för alla t (Vandaele 1983, 65-67). 

Partiell autokorrelation (PAC) är autokorrelationen mellan variablerna            fast där 

effekten av de mellanliggande variablerna tas i beaktande Om en tidsserie följer en 

normalfördelning kan den partiella autokorrelationen utryckas matematiskt med (Cryer & 

Chan 2008, 112-113):  

                                                (2.5) 

vilket kan läsas som korrelationen mellan    och      givet värdena mellan period t och t-i. 

Mer om autokorrelationens och den partiella autokorrelationens egenskaper kommer i 

avsnittet Skattning av modell. 



7 

 

I programvaran Stata12 skattas autokorrelationen och den partiella autokorrelationen, för den 

aktuella tidsserien, vilka kan visualiseras i diagram där spikar representerar korrelationen för 

varje lagg. Diagrammet innehåller dessutom ett 95-procentigt konfidensintervall för att avgöra 

om korrelationen för den aktuella laggen är signifikant skild från noll.  

2.3.3 Logaritmering 

Många ekonomiska tidsserier som växer över tid har en varians som är proportionell mot 

seriens värden, vilket gör att variansen ökar om serien växer. Ett sätt att handskas med detta, 

för att variansen ska bli konstant över tiden, är att logaritmera serien (Vandaele 1983, 18). När 

en förklarande variabel logaritmeras blir tolkning av effekten i procent istället för den enhet 

som är i originaldatamaterialet. Anta att vi har en regressionsmodell som ser ut som följande:  

 

                (2.6) 

En logaritmering av   (   ) leder till tolkningen att en procents förändring i   leder till 

       enheters förändring i   (Stock & Watson 2011, 309). 

2.3.4 Differentiering 

En serie är icke stationär om den bryter mot antagandena om att sannolikhetsfördelningen 

över den stokastiska processen som har genererat tidsserien inte förändras över tid. Det är 

vanligt att tidsserier är ickestationära, exempelvis många ekonomiska tidsserier, som BNP, 

växer över tid och följer därför en trend. För att göra en ickestationär serie stationär är 

differentiering en vanligt förekommande metod.  Det betyder att istället för att analysera det 

faktiska värdet för varje tidpunkt så analyseras istället förändringen mellan varje tidpunkt. Om 

vi till exempel har en serie    som inte är stationär tas den första differensen av serien:  

 

                 (2.7) 

 

där     är en observation vid tidpunkten t och      är en observation en tidsperiod tidigare 

(Vandaele 1983, 20-23). 

2.3.5 Säsongseffekter 

Säsongseffekter kan förekomma om data är insamlat till exempel månadsvis eller kvartalsvis. 

Det betyder att tidpunkten på året för när data är observerat har inverkan på en variabels värde 

(Cryer & Chan 2008, 6). Om till exempel glassförsäljning skulle vara av intresse skulle 

förmodligen säsongseffekter förekomma då glassförsäljningen ökar varje år under 
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sommarmånaderna. Säsongseffekter kan upptäckas genom att analysera autokorrelationen för 

en serie, innehåller serien säsongeffekter kommer autokorrelationen att vara signifikant på de 

tidsperioder som följer säsongsmönster.  En tidsserie med säsongseffekter är ickestationär om 

autokorrelationen avtar långsamt för de tidsperioder med avseende på säsong. För att ta 

hänsyn till detta kan differentiering användas för att transformera serien till att följa en 

stationär process (Vandaele 1983, 25-27). Vid exemplet med månadsdata och tidsserien följer 

säsongseffekter med tolv månaders mellanrum differentieras datamaterialet med avseende på 

månaden förra året. Detta kallas säsongsdifferentiering och kan beskrivas på följande sätt:  

                   (2.8) 

där     är en observation vid tidpunkten t och       är en observation tolv tidsperioder 

tidigare.  
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3. Modeller för tidsserieanalys 

3.1 Modell 1. ARIMA 

ARIMA är tidsseriemodeller som bygger på endast en variabel och är frekvent använda 

modeller som används för att göra korttidsprognoser. ARIMA-modellen är en modell som 

består av tre komponenter.  En Autoregressiv del (AR) en Integrations-del (I) och en Moving 

Avarage-del (MA) (Vandaele 1983, 9-10).  

3.1.1 Autoregressiv-modell 

Autoregressiv-modell är en modell där tidsseriens värde beror på tidigare värden i samma 

serie. Ett exempel är en första ordningens Autoregressiv-modell, även kallad AR(1) vilket 

betyder att tidsserien följer en process som kan modelleras som en linjär regression där det 

nuvarande värdet beror på det tidigare värdet plus en störningsterm. Exempelvis: 

 

                  (3.1) 

där    är det nuvarande värdet,      är värdet i tidpunkten innan,    är parametern som 

beskriver effekten på    av en förändring i       och    är en störningsterm (Vandaele 1983, 

32). För att denna modell ska uppfylla kravet om stationaritet krävs det att        (Cryer & 

Chan 2008, 71). Denna AR(1)-modell kan generaliseras till en AR(p)-modell som beskriver 

en tidsserie där värdet beror på p antal tidigare värden plus en störningsterm. Exempelvis: 

                                (3.2) 

där    även här är det nuvarande värdet,                  är värdena i tidpunkterna innan, 

             är koefficienterna och    är en störningsterm (Vandaele 2008, 32-39).  Kravet för 

att en AR(p)-modell ska vara stationär är att rötterna till den karakteristiska ekvationen av 

AR-modellen: 

             
         (3.3) 

är större än ett i absoluta tal (Cryer & Chan 2008, 76). 

3.1.2 Moving avarage 

Moving avarage är den del som utgör störningstermen i en tidsserie. En första ordningens 

MA-modell, en såkallad MA(1), beskriver ett värde    som en funktion av störningstermen 

och den laggade störningstermen. Vilket kan visas som: 

                  (3.4) 
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där    är det nuvarande värdet,    är en störningsterm,      är störningstermen i tidsperioden 

innan och    är parametern som talar om effekten på    av en enhets förändring i      

(Vandaele 1983, 40). 

Den generella MA-modellen kan skrivas som: 

                                  (3.5) 

där notationen är samma som för MA(1)-modellen fast sträcker sig till q antal laggar. 

En MA-process är alltid stationär men det föreligger ett krav om invertibilitet. Det betyder att 

den partiella autokorrelationen ska vara successivt avtagande.  För att detta antagande ska 

gälla krävs att det för exempelvis en MA(1)-modell att        (Vandaele 1983, 90).  

3.1.3 ARMA-modell 

ARMA-modell är, precis som namnet antyder, en kombination av AR- och MA-modellerna. 

ARMA beskriver en tidsserie där värdet bygger på laggade värden i serien och laggade värden 

av störningstermen. En första ordningens ARMA-modell, en ARMA(1,1), skrivs som: 

                        (3.6) 

där den första ”ettan” (i uttrycket ARMA(1,1)) beskriver att modellen innehåller första laggen 

av en AR-komponent och den andra ”ettan” beskriver att modellen innehåller första laggen av 

en MA-komponent. Tolkningen av parametrarna är samma som i tidigare beskrivningar av 

AR- respektive MA-modellen.  

Den generella ARMA-modellen skrivs som: 

                                                       (3.7) 

Även här är tolkningen av parametrarna lika som i tidigare beskrivningar. 

3.1.4 ARIMA-modell 

Integrationsdelen beskriver det antal gånger som serien behöver differentieras för att den ska 

betraktas som stationär. ARIMA-modell är alltså en modell för icke-stationära tidsserier. En 

ARIMA(1,1,1), där ”ettan” i mitten beskriver att serien ska differentieras en gång, som 

tidigare nämnts kan en serie behöva differentieras flera gånger vilket då ska framgå i 

notationen. Om tidsserien följer en stationär process och ingen differentiering behövs kan 

denna del lämnas ute och modellen blir därmed en ARMA-modell (Vandaele 1983, 51-52).  
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3.1.5 ARIMA med avseende på säsong 

SARIMA är en ARIMA-modell som modellerar säsongseffekter i serien. En 

SARIMA(1,1,1)12 är en modell med avseende på tolv månader vilket betyder att modellen är 

differentierad med avseende på tolv månader, innehåller en lagg av den egna seriens värden 

fast laggen i det här fallet är observationen 12 månader innan den aktuella tidsperioden. 

Samma sak gäller för den laggade störningstermen, den åsyftar på störningstermen 12 

månader tidigare (Vandaele 1983, 55-59). När dessa komponenter i modellen med avseende 

på säsong benämns gör de det med SAR respektive SMA. 

3.1.6 ARIMA*SARIMA 

Om det föreligger både säsongskomponenter och icke-säsongskomponenter i serien används 

en mixad modell, en ARIMA*SARIMA-modell. En sådan modell kan beskrivas enligt 

följande  

                          (3.8) 

där första parentesen innehåller ickesäsongskomponenter och där p står för antalet AR-

komponenter, d står för antalet differentieringar och q står för antalet MA-komponenter 

(störningsterm). Den andra parentesen innehåller säsongskomponenter och där s:et utanför 

beskriver vilket säsongsintervall som är det aktuella, exempelvis tolv om det gäller månader 

eller 4 om det gäller kvartal. P står för antalet SAR-komponenter, D för antalet 

differentieringar med avseende på säsong och Q står för antalet SMA-komponenter (Vandaele 

1983, 58-60). 

3.2 Att skatta rätt modell 

Att skatta en ARIMA-modell bygger på fyra steg: identifikation, estimation, diagnostiska 

kontroller av modellen och utvärdering av prognosförmågan (Vandaele 1983, 62). 

Här nedan beskrivs de två första stegen medan de två sista stegen beskrivs längre fram i 

uppsatsen efter en genomgång av uppsatsens andra modell. 

3.2.1 Identifikation av modell 

Först undersöks det om tidsserien i fråga är stationär eller ej. Ofta kan detta avgöras visuellt 

med en graf över seriens utveckling över tid.  Tidsseriens autokorrelation kan också vara till 

hjälp då ickestationära tidsserier tenderar att ha en autokorrelation som avtar långsamt medan 

det omvända gäller för en stationär serie. När väl serien, efter eventuella omarbetningar enligt 
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avsnittet Antaganden för tidsserier, är stationär ska det avgöras vilka komponenter som bör 

ingå i modellen (Vandaele 1983, 66-73). 

Det är utifrån tidsseriens autokorrelation och partiella autokorrelation som valet av modell 

bestäms. Autokorrelationen och den partiella autokorrelationen används även för att analysera 

säsongsmönster. Om autokorrelationen har signifikanta spikar på de tidsperioder som 

indikerar på säsong (exempelvis tolfte spiken vid månadsdata) bör säsongskomponenter 

förmodligen tas med i modellen.  

Partiella autokorrelationen analyseras för att avgöra antalet AR- och SAR-komponenter som 

bör ingå i modellen. För en AR(p)-modell ska de p första spikarna i den partiella 

autokorrelationen vara signifikanta (Vandaele 1983, 87-89). För en SAR(P)-modell bör de Ps 

första laggarna vara signifikanta i modellen. Med Ps åsyftas de första laggarna med avseende 

på säsong, exempelvis 12, 24 och 36 och så vidare för månadsdata, där s anger det aktuella 

säsongsintervallet. 

För att avgöra om eventuella MA- och SMA-komponenter bör inkluderas så analyseras 

autokorrelationen. För en MA(q)-modell ska de q första spikarna i autokorrelationen vara 

signifikanta. För en SMA(Q)-modell ska de Qs första laggarna vara signifikanta, där Qs tolkas 

på samma sätt som Ps (Vandaele 1983, 103).  

3.2.2 Estimation av parametrar 

Estimation av parametrar handlar om att skatta laggarnas effekt på tidsseriens utveckling 

(Vandaele 1983, 114). Om vi exempelvis har identifierat följande                      -

modell: 

                                 (3.9) 

så är det   ,    och     vi vill estimera. Estimation av parametrarna sker i programvaran 

Stata12 som estimerar parametrarna med Log-likelihood-metoden.  
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3.3 Modell 2. ADL-modell med multipla prediktorer 

ADL står för Autoregressive Distributed Lag vilket betyder att en tidsseries värde kan 

beskrivas med laggade värden av den egna serien plus laggade värden av en annan variabel. 

ADL med multipla prediktorer är en ADL-modell fast med flera förklarande variabler för att 

hjälpa till att prognostisera värden på  : 

                                                                  

                                            (3.10) 

där k representerar antalet olika förklarande variabler (x-variabler) som modellen innehåller. 

För att en tidsseriemodell med multipla prediktorer ska ge en valid inferens krävs det att 

följande fyra antaganden är uppfyllda (Stock & Watson 2011, 579-580): 

 

1. Att modellens störningsterm    ha väntevärdet noll. 

2. Att tidsserien följer en stationär process och att variablerna blir oberoende av varandra när 

tidsspannet mellan dem ökar. 

3 Att det inte förekommer några, eller i alla fall ovanligt med, observationer som avviker stort 

från mängden vilket beskrivs matematiskt med att de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln har ändliga fjärde moment större än noll. 

4. Att det inte förekommer någon perfekt multikolliniarietet mellan de oberoende variablerna.  

3.3.1 Skattning av ADL-modell 

När ADL-modellen ska skattas är det antalet laggar på de förklarande variablerna som ska 

avgöras.  

I skattningen av modellen i denna uppsats kommer statistikprogrammet Stata12 att användas 

för att skatta en modell med 12 laggar av vardera variabel. Parametrarna i modellen skattas 

med hjälp av minsta kvadratmetoden. Efter att modellen med tolv laggar av vardera variabel 

har skattats så plockas den sista laggen av en variabel bort om den parameterskattningen inte 

är signifikant skild från noll, efter det skattas en ny modell med de återstående variablernas 

laggar och proceduren upprepas tills den sista laggen av varje variabel är signifikant (Stock & 

Watson 2011, 289).  
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När modellen är skattad enligt ovanstående metod skattas nya modeller men med skillnaden 

att de laggar som inte är signifikanta men ligger mellan signifikanta laggar plockas bort. 

Anledningen till att de plockas bort kan styrkas med att laggarna av de oberoende variablerna 

tidsmässigt närmast den beroende variabeln troligtvis inte är signifikanta på grund av att det 

förekommer en viss fördröjning i arbetsmarknaden. I teorin om Okuns lag studerades 

exempelvis hur arbetslösheten förändrades året efter att BNP förändrats. 

De nya skattade modellerna jämförs med informationskriterierna vilka beskrivs nedan.  

3.4 Diagnostiska kontroller för ARIMA-modellen 

3.4.1 Stationaritets- och invertibilitetskontroller. 

För att en modell ska vara giltig bör parametrarna i modellen uppfylla de krav som gäller för 

stationaritet och invertibilitet vilka tidigare har beskrivits. 

3.5 Diagnostiska kontroller för ARIMA- och ADL-modell  

3.5.1 Residualanalys och vitt brus 

En process sägs vara vitt brus om den består av oberoende och lika fördelade slumpvariabler. 

En tidsserie    följer vitt brus om nedanstående krav är uppfyllda (Cryer & Chan 2008, 17): 

                               (3.11) 

                                (3.12 

                                                       (3.13) 

där       är väntevärdet i tidsperiod t,       är variansen i tidsperiod t och              är 

kovariansen av ordning i. 

För att de ovan beskrivna modellerna ska vara giltiga, ha någon statistisk säkerhet i 

inferensen, krävs det att residualerna i modellerna följer en process som är vitt brus. Det 

betyder bland annat att det inte ska förekomma någon autokorrelation mellan residualerna och 

att de ska vara normalfördelade.  

För att testa om residualerna är normalfördelade kan ett Shapiro Wilks test användas. Det är 

ett test där nollhypotesen är att datamaterialet (i det här fallet störningstermen) följer en 

normalfördelning mot alternativhypotesen att det inte följer en normalfördelning (Cryer & 

Chan 2008, 46). 
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Ett annat alternativ är att bilda ett histogram för residualerna för att avgöra visuellt om de är 

normalfördelade (Cryer & Chan 2008, 45-46). 

3.5.2 Hypotestest för över- och underspecificering 

Över- och underspecificering handlar om den valda modellen har rätt antal laggar i de 

förklarande variablerna. Om en lagg ska plockas bort avgörs genom att undersöka ifall 

parameterskattningen för laggen är signifikant skild från noll. För att avgöra om fler laggar 

behövs av en förklarande variabel kan fler föras in i modellen för att analysera om de 

parameterskattningarna är signifikant skilda från noll (Vandaele 1983, 129-135). I denna 

uppsats testas nollhypotesen, att parameterskattningarna inte är signifikant skilda noll, mot 

alternativhypotesen att de är signifikant skilda från noll på fem procents nivå för 

parameterskattningarna i ARIMA modellen och ADL-modellens AR-komponenter.  

                            (3.14) 

                            (3.15) 

Vid analys av de exogena variablerna i ADL-modellen används istället en enkelsidig 

alternativhypotes på 5 procent om att parametrarna ska ha en negativ påverkan. Detta i 

enlighet med teorin om Okuns lag. 

3.5.3 Informationskriterium 

Akaikes informationskriterium (AIC) och Bayes informationskriterium (BIC) är något som 

används för att jämföra modeller med varandra och kunna avgöra vilken modell som 

beskriver den bakomliggande processen på bästa sätt. Informationskriterium kan användas 

som analysverktyg både på ARIMA-modeller och på ADL-modeller med multipla 

prediktorer. Hur AIC och BIC räknas ut matematiskt är ganska komplicerat och görs bäst i ett 

statistikprogram, ekvationerna för testen visas här nedan: 

           
      

 
       

      

 
   (3.16) 

           
      

 
       

 

 
    (3.17) 

där    
      

 
  är logaritmen av summan av de kvadrerade residualerna för den valda 

modellen dividerat med T som är antalet observationer.      
      

 
 , där p är antalet AR-

laggar, kan jämföras med      
 

 
 vilket gör att den andra termen blir mindre i AIC. 
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Enkelt beskrivet kan det uttryckas att AIC och BIC väger den ökade förklaringsgraden till 

följd av en till variabel mot den ökade osäkerhet som ges av tappade frihetsgrader vilket är en 

följd av en extra variabel. AIC och BIC visar ett värde och den modell med det lägsta värdet 

är den modell att föredra givet att båda modellerna har lika många observationer. Skillnaden 

mellan AIC och BIC är att i AIC krävs inte en lika hög ökning i förklaringsgrad (på grund av 

2 istället för       i den andra termen) av att lägga till en variabel vilket leder till att AIC 

oftare än BIC ”rättfärdigar” valet att inkludera ännu en variabel (Stock & Watson 2011, 586). 

3.6 Att testa prognosförmågan för modellerna 

3.6.1 Prognoser och prognosfel 

Efter att den bäst lämpade ARIMA-modellen är skattad kan den användas för att göra 

prognoser där       är en prognos för det verkliga värdet i en tidsperiod framöver (Vandaele 

1983, 138). 

För att göra prognoser i en ADL-modell med multipla prediktorer krävs inga antaganden om 

kausala effekter mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Det 

förekommer heller inga problem med eventuellt utelämnade variabler. Detta beror på att 

eftersom antagandet om stationaritet är uppfyllt förväntas förhållandena mellan variablerna 

vara lika i nästa tidsperiod, vilket leder till att de oberoende variablerna innehåller nyttig 

information om framtida värden oavsett vad som påverkar vad (Stock & Watson 2011, 581). 

Precis som med ARIMA-modeller är       en prognos för det verkliga värdet en tidsperiod 

framöver. 

Prognosfel kan beskrivas som skillnaden mellan det prognostiserade värdet och det verkliga 

värdet. Ett mått på prognosfelets storlek är RMSFE (på engelska Root Mean Squared Forecast 

Error) vilket definieras som (Stock & Watson 2011, 581): 

                          (3.18) 

där       är det prognostiserade värdet för en period framåt och      är det verkliga värdet i 

den tidsperioden  

Ett annat sätt att mäta prognosfel är MAE (Mean Absolute Error) (Willmott & Matsuura 

2005, 79-82). 

                         (3.19) 
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Skillnaden mellan måtten är att stora prognosfel straffar sig mer i RMSFE då avvikelserna 

kvadreras till skillnad från MAE som visar avvikelsernas absolutbelopp. 

3.6.2 Pseudo Out-of-Sample Forecasting. 

Pseudo Out-of-Sample Forecasting är ett sätt att simulera prognoser för att avgöra säkerheten 

i en modell. Modeller skattas med hjälp av en del av datamaterialet för att prognostisera 

”framtida” värden som då kan jämföras med de verkliga (Stock Watson 2011, 603) 

För att simulera prognoser kommer de två modellerna att skattas på en del av datamaterialet 

för att prognoserna ska kunna jämföras med de riktiga värden som finnas i datamaterialet som 

består av 158 observationer. Modellerna kommer att skattas för observation 1 till 110 för att 

sedan prognostisera observation 111, sedan kommer modellerna att skattas för 

observationerna 1 till 111 för att prognostisera observation 112. Detta kommer att göras upp 

till observation 158. De prognostiserade värdena kommer att jämföras med de riktiga värdena 

och de två modellerna kommer jämföras genom att undersöka vilken modell som gav de bästa 

prognoserna, eller mer specificerat, ger de minsta prognosfelen. 

Prognoser kommer att utföras i programvaran Stata12 för de två modellerna. De Do-filer som 

använts för prognoserna finns bifogad i Appendix. 
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4. Data 

I denna uppsats används datamaterial för tre variabler; ungdomsarbetslöshet, export och 

produktion över näringsliv. Samtliga variabler redovisas månadsvis för perioden januari 2001 

till och med februari 2014 och är inhämtade från Statistiska centralbyrån. 

4.1 Ungdomsarbetslöshet 

Ungdomsarbetslöshet är definierat som den andel av gruppen 15 till 24-åringar som ingår i 

arbetskraften men som inte har ett jobb. Data är insamlat från Statistiska centralbyråns AKU-

undersökningar som är en undersökning som redovisar månatlig statistik om svensk 

arbetsmarknad. SCB redovisar ofta säsongskorrigerade värden av arbetslösheten (SCB 2014). 

Men i denna uppsats är det originalvärdena som används. 

4.2 Export 

Statistiken för export är hämtat från SCB och visar exportens utveckling per månad i löpande 

priser i miljoner kronor. SCB redovisar datamaterialet med hänsyn till säsong och 

kalenderdagar (SCB 2014). I uppsatsen är det de okorrigerade värdena som används. 

4.3 Produktion över näringslivet 

Data över produktion över näringslivet, produktionsindex, redovisas månadsvis av SCB och 

är ett sammanslaget index av industriproduktionsindex, byggproduktionsindex och 

tjänsteproduktionsindex. Produktion över näringslivet redovisas i fasta priser med 2010 som 

indexår=100. Även denna statistik redovisas ofta säsongs- och/eller kalenderkorrigerad (SCB 

2014). Men i denna uppsats har originaldata använts fast fortfarande med 2010 som referensår 

där värdet av produktionen=100. 
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Resultat 

5. Analys av data 

Nedan följer en analys av datamaterialet för samtliga variabler för att avgöra om och på vilket 

sätt det bör omarbetas innan några modeller kan skattas för att göra prognoser. Samtliga 

analyser är gjorda på observation 1-110. 

Det skuggade området i figurerna med autokorrelation är ett 95-procentigt konfidensband med 

avseende på ifall autokorrelationen är signifikant skild från noll på 5 procents nivå. 

5.1Ungdomsarbetslöshet 

Nedan följer en analys av tidsserien för ungdomsarbetslöshet och även dess autokorrelation 

 

Figur 1. Ungdomsarbetslöshet från januari 2001 till och med februari 2010. X-axeln (där t står för tid) visar år och månad 

och Y-axeln visar den relativa ungdomsarbetslösheten i procent. 
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Figur 2. Visar autokorrelationen för den ickesäsongsdifferentierade serien och som  indikerar på att serien innehåller 

säsongsmönster.  X-axeln redovisar antalet laggar bakåt i tiden och y-axeln redovisar korrelationen.  

 

Originalstatistiken som redovisas i Figur 1 ser inte ut att uppfylla kravet om stationaritet då 

serien verkar innehålla en trend och serien bör därför differentieras. I Figur 2 redovisas 

autokorrelationen för den differentierade tidsserien och spikarna indikerar på att ett 

ickestationärt säsongsmönster finns i datamaterialet då spikarna med ett säsongsspann på tolv 

månader dör ut långsamt. 

På grund av detta kommer en säsongsdifferentiering med avseende på tolv månader och en 

icke-säsongsdifferentiering ske av originalserien. Om vi kallar originalserien för    så har det 

omarbetats enligt följande: 

                     (5.1) 

  

     -       =       .     (5.2) 

Det är alltså         som är den serie som analyseras. Tolkningen av detta blir att 

jämförelsen sker mellan skillnaden av exempelvis februari 2012 och februari 2011 jämfört 

med skillnaden mellan januari 2012 och januari 2011. En analys av serien när den är 

differentierad endast med avseende på säsong har också skett men den serien visade sig inte 

vara stationär. 

Den omarbetade serien,          redovisas nedan: 
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Figur 3. Visar ungdomsarbetslöshetens utveckling efter att differentiering har utförts. I denna serie är undomsarbetslösheten 

differentierad med avseende på säsong (12 månader) och differentierad med avseende på icke-säsong.  

 

 

Figur 4. Visar autokorrelation för tidsserien över ungdomsarbetslöshet som är differentierad med avseende på säsong och 

icke-säsong. Y-axeln visar autokorrelationen mellan det nuvarande värdet (Yt) och för respektive lagg i serien vilka 

visualiseras med spikar.  

 

Figur 3 som visar den omarbetade serien indikerar på stationaritet då väntevärde och varians 

ser stabila ut över tid. Figur 4 visar autokorrelationen för den omarbetade serien. 

Autokorrelationen uppfyller kravet om avtagande autokorrelation när lagglängden ökar och 

serien bör därmed kunna betraktas som stationär. 
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5.2 Export 

Nedan följer en analys av tidsserien för export och även dess autokorrelation. 

 

Figur 5. Visar exportens utveckling från januari 2001 till och med mars 2010.  

 

 

Figur 6. Visar autokorrelationen för den logaritmerade och ickesäsongsdifferentierade serien för export. 

 

Figur 5 visar en tydlig trend och serien uppfyller därmed inte kravet för stationaritet.  

Autokorrelationen i Figur 6 tyder på ett ickestationärt säsongsmönster i serien i och med att 

spikarna med avseende på säsong avtar långsamt. Originalserien kommer därför att, precis 

som med ungdomsarbetslösheten, att säsongsdifferentieras med avseende på tolv månader och 
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även en icke-säsongsdifferentiering kommer ske av originalserien. Innan differentiering sker 

kommer även logaritmering av serien att ske för att stabilisera variansen. Liksom med 

ungdomsarbetslöshet är det alltså serien         som analyseras, med tillägget att 

logaritmering först har skett. En analys av serien när den är differentierad endast med 

avseende på säsong har också skett men den serien visade sig inte vara stationär. 

Den omarbetade serien,         , redovisas nedan: 

 

Figur 7. Visar exportens utveckling efter att både säsongs- och ickesäsongsdifferentiering har utförts. Innan differentieringen 

har utförts har även serien logaritmerats.  

 

 

-.
2

-.
1

0
.1

.2

d
1
d

1
2

ln
e
x
p

o
rt

2000m1 2002m1 2004m1 2006m1 2008m1 2010m1
t



24 

 

 

Figur 8. Visar Autokorrelationen för den logaritmerade serien av export och som är differentierad med avseende på säsong 

och icke-säsong.  

Figur 7 visar den omarbetade serien och som indikerar på stationaritet då väntevärde och 

varians ser stabila ut över tid. Figur 8 visar seriens autokorrelation vilken är avtagande när 

tidsspannet ökat vilket uppfyller kravet om stationaritet. Den omarbetade serien bör därmed 

kunna betraktas som stationär och därmed användas för att göra prognoser.  

5.3 Produktion 

Nedan följer en analys av tidsserien för produktion och även dess autokorrelation. 

 

Figur 9. Visar produktion över näringslivet månadsvis från januari 2001 till februari 2010.  
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Figur 10. Visar autokorrelationen för den logaritmerade och differentierade produktionen.   

 

Figur 9 visar att serien innehåller en trend och uppfyller därmed inte kravet för stationaritet.  

Autokorrelationen för den differentierade serien tyder på ett säsongsmönster i och med de 

långsamt avtagande spikarna med avseende på säsongsintervall. Originalserien kommer 

därför, precis som med export, att även behöva säsongsdifferentieras med avseende på tolv 

månader. Innan differentiering sker kommer serien att logaritmeras för att stabilisera 

variansen. Notera att spikarna i autokorrelationen kan ge indikationer på ett säsongsmönster 

med 6 månaders intervall men vid en analys av säsongsdifferentiering med 6 respektive 12 

månader var den med 12 månader att föredra med avseende på att ”få bort” säsongsmönster. 

Precis som med export och ungdomsarbetslöshet är det serien         som analyseras, där    

först är logaritmerad. En analys av serien när den är differentierad endast med avseende på 

säsong har också skett men den serien visade sig inte vara stationär.  

Den omarbetade serien,          redovisas nedan: 
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Figur 11. Visar produktionens utveckling efter att säsongs- och ickesäsongsdifferentiering har utförts. Innan 

differentieringen har utförts har även serien logaritmerats.  

 

 

Figur 12. Visar Autokorrelationen för den logaritmerade serien av produktion och som är differentierad med avseende på 

säsong och icke-säsong.  

Figur 11 visar den omarbetade serien som indikerar på stationaritet då väntevärde och varians 

ser stabila ut. Figur 12 visar autokorrelationen som är snabbt avtagande vilket gör att den 

uppfyller kravet om stationaritet. I och med den visuellt stationära tidsseriegrafen ovan och 

denna autokorrelation bör serien kunna betraktas som stationär. 
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6.  Skattade modeller  

Efter analys av datamaterialet och tester med olika modeller enligt de metoder som beskrivs i 

metodavsnittet erhölls följande två modeller som beskrivs nedan. 

6.1 Modell 1. ARIMA 

Den ARIMA-modell som bäst beskriver serien för ungdomsarbetslöshet (icke omarbetad 

serie), efter diagnostiska test och kontroller, är en ARIMA(2,1,0)*SARIMA(0,1,1)12. 

Modellen och parametrarna är skattade för observation 1-110. Observera dock, som tidigare 

beskrivits, att parametrarna sedan skattas på nytt för varje prognos, se programmen för 

prognoser i appendix.  Modellen presenteras nedan:  

Tabell 1. I denna tabell redovisas parameterskattningarna av den ARIMA-modell som bäst beskriver tidsserien för 

ungdomsarbetslöshet. Modellen är en ARIMA*SARIMA-modell. Total 97 observationer har använts för att estimera 

parametrarna. Varje estimerad parameter är signifikant skild från noll på minst fem procents nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parametrar Parameterskattning Medelfel 

AR-parametrar   

Lagg 1 -0.7 0.096  

Lagg 2 -0.48 0.087 

MA- parametrar   

-   

SAR- parametrar   

-   

SMA- parametrar   

Lagg 1 -0.73 0.096 
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6.1.1  Residualanalys 

Nedan följer en analys av modellens residualer för att avgöra om de uppfyller de kriterier som 

presenterades i kapitlet om diagnostiska kontroller. 

 

Figur 13. Visar autokorrelationen för residualerna i modellen.  

 

Residualanalysen ovan visar att kravet om ingen autokorrelation mellan residualerna uppfylls 

då ingen lagg av residualerna är skild från noll på 5 procents signifikansnivå. Residualerna 

uppfyller även kravet om normalfördelning då Shapiro Wilks-test i programvaran Stata12 inte 

ger något stöd för att förkasta nollhypotesen om normalfördelning. 

6.1.2 Över- eller underspecificerad modell 

Det har även prövats att skatta modellen med fler laggar av de olika komponenterna men utan 

att ge någon signifikant parameterskattning. Modellen kan ej heller ses som överspecificerad 

då varje lagg som är inkluderad är signifikant på minst 5 procents nivå. 

6.2 Modell 2. ADL-modell med multipla prediktorer 

Efter att skattningar av modeller har genomförts, enligt metoden som beskrivits i avsnittet 

Skatta en ADL-modell med multipla prediktorer, är den modell som ansetts vara den bästa en 

modell med lagg 1 och 2 av den egna seriens värden, lagg 3 av serien export och lagg 4, 5 och 

6 av produktionsindex. Gällande alla variabler så är det de omarbetade serierna som åsyftas. 

Observera dock, som tidigare beskrivits, att parametrarna sedan skattas på nytt för varje 
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prognos, se programmen för prognoser i appendix. Modellens parameterskattningar redovisas 

nedan. 

Tabell 2: I denna tabell redovisas parameterskattningarna av den ADL- modell med multipla prediktorer som skattades med 

hjälp av den metod som beskrivits i avsnittet Skattning av ADL-modell med multipla prediktorer. Totalt 91 observationer har 

använts för att skatta modellen och estimera parametrarna. Varje parameter är signifikant skild från noll på minst 5 procents 

nivå. Observera att variablerna är de omarbetade med differentieringar och Export och Produktion över näringslivet är 

dessutom logaritmerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan tyckas märkligt att lagg 1, 2 och 3 av produktion är uteslutna ur modellen samt lagg 1 

och 2 av export men motiveras av att de dels inte är signifikanta på 5 procents nivå samt att 

det är logiskt med en viss fördröjning i konjunkturen, att när produktionen och export minskar 

är det en viss fördröjning innan det får effekt på arbetslösheten. Modellen jämfördes dessutom 

med hjälp av informationskriterierna AIC och BIC med modeller där de ”bortplockade 

laggarna” var med och den valda modellen ovan var den som fick lägst värden på både AIC 

och BIC vilket indikerar att den modellen är att föredra. 

Det bör noteras att den första ADL-modellen som skattades innehöll även lagg 12 av 

ungdomsarbetslöshet, då den var signifikant, men den slutgiltiga modellen som redovisas 

ovan innehåller inte lagg 12 då det vid analys av prognosförmågan (se avsnitt analys av 

prognosfel) så gav den slutgiltiga modellen bättre prognoser än den som inkluderade lagg 12. 

  

Parametrar Parameterskattning Medelfel 

AR-parametrar   

Lagg 1 -0.72 0.094 

Lagg 2 -0.52  0.091 

   

ln(Export) - 

parametrar 

  

Lagg 3 -9.56 3.145 

   

ln(Produktion) 

parametrar 

  

Lagg 4 -33.84 7.894 

Lagg 5 -19.9 8.616 

Lagg 6 -15.42 7.131 
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6.2.1 Residualanalys 

Nedan följer en analys av modellens residualer för att avgöra om de uppfyller de kriterier som 

presenterades i kapitlet om diagnostiska kontroller. 

 

Figur 14. Visar autokorrelationen för residualerna i ADL-modellen.  

Autokorrelationen av residualerna ovan stämmer inte helt överens med kravet om att 

residualerna inte får innehålla någon autokorrelation. Spik 12 är signifikant skild från noll 

vilket indikerar att någon säsongskomponent skulle behöva ingå i modellen. Modellen är 

därför inte optimal men kommer ändå att användas för att testa prognosförmågan. Detta 

därför att vid ett försök att skatta en modell där lagg 12 av ungdomsarbetslösheten ingår, för 

att ta hänsyn till eventuella säsongskomponenter, uppvisade autokorrelationen för 

residualerna på signifikant autokorrelation vid spik 24, alltså även där en indikation på att 

eventuellt inkludera någon säsongskomponent. 

6.2.2 Över- eller underspecificerad modell 

Om modellen är över- eller underspecificerad kan modellen förbättras genom att ta bort eller 

lägga till laggar av de förklarande variablerna. Eftersom alla förklarande laggar/variabler är 

signifikanta på 5 procents nivå så ger inte det någon indikation att modellen är 

överspecificerad. Att lagg 12 togs bort från modellen kan dock ses som att den var 

överspecificerad innan. 
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7. Prognoser och prognosfel 

För att utvärdera modellernas prognosförmåga gjordes 48 prognoser på en månad framåt för 

båda modellerna. När prognoserna utfördes estimerades modellernas parametrar på nytt för 

varje prognos för att nyttja det ökade antalet observationer. I Appendix finns de Do-filer som 

användes i Stata12 för att göra prognoser. Prognoserna jämförs med de verkliga värdena (från 

den omarbetade serien) i nedanstående figur. 

 

Figur 15. Visar grafer över prognoserna för ungdomsarbetslösheten månadsvis och en graf för de verkliga värdena. Det bör 

observeras att det inte är originaldata över ungdomsarbetslöshet som visas utan den är omarbetad med säsongsdifferentiering 

och ickesäsongsdifferentiering. Det är totalt 48 prognoser för respektive modell som jämförs med det verkliga värdet. 

I Appendix finns en tabell som redovisar varje prognostiserat värde med det verkliga värdet 

(ej omarbetad serie) av ungdomsarbetslöshet. Den tabellen är att föredra vid analys av de 

enskilda prognosvärdena då de är mer lättolkade när de redovisas som ”ickedifferentierade”. 

7.1 Prognosfel 

Det genomsnittliga prognosfelet för de 48 prognoserna för modellerna redovisas med både 

RMSFE och MAE i tabellen nedan. 

Tabell 3. Redovisning av det genomsnittliga prognosfelet (RMSFE och MAE) för respektive modell. Som det kan utläsas i 

tabellen var prognosfelen större för ADL-modellen än för ARIMA-modellen vilket betyder att den senare modellen gav 

bättre prognoser. 

RMSFE ADL 1.59 

RMSFE ARIMA 1.29 

MAE ADL 1.21 

MAE ARIMA 1 
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7.2 Analys av prognosfel 

Vid en jämförelse med prognoser som bygger på adaptiva förväntningar, där ingen modell 

har skattats utan värdet förväntas vara samma i nästa period som i föregående, så presterar 

båda modellerna bättre. Vid adaptiva förväntningar blir RMSFE 3.81 och MAE blir 2.48. 

Vid jämförelse av modellerna ovan är prognosfelen störst i ADL-modellen med båda sätten 

att mäta prognosfel. Slutsatsen är alltså att ARIMA-modellen gav bättre månadsprognoser för 

ungdomsarbetslösheten än ADL-modellen med multipla prediktorer.  Anledningen till detta 

kan vara många men en anledning kan exempelvis vara att osäkerheten ökar när fler 

prediktorer tas med i analysen vilket kan bidra till sämre prognoser. 

När denna analys utfördes gjordes det först med en ADL-modell där även lagg 12 av 

ungdomsarbetslösheten var inkluderad i modellen. Vid ett test där lagg 12 plockades bort blev 

prognoserna lite bättre vilket fick till följd att den slutgiltiga modellen inte innehöll lagg 12 av 

arbetslösheten. 

I analysen av residualerna av ADL-modellen var lagg 12 signifikant skild från noll vilket 

tyder på att något säsongsmönster kan förekomma i modellen medan ARIMA-modellen med 

sin SMA-komponent tog hänsyn till påverkan av säsong vilket kan vara ännu en bidragande 

orsak till att ADL-modellen presterar sämre än ARIMA-modellen.  
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8. Slutsatser och diskussion 

Uppsatsens syfte var att ta reda på om en ARIMA-modell eller en ADL-modell med multipla 

prediktorer lämpade sig bäst för att prognostisera ungdomsarbetslösheten på svensk 

arbetsmarknad. För att ta reda på detta genomfördes prognoser med de skattade modellerna 

och prognosfelet för modellerna skattades med två olika mått. 

Slutsatsen är att ARIMA-modellen är den modell i uppsatsen som ger bäst prognosförmåga av 

ungdomsarbetslösheten. Det bör dock tilläggas att båda modellerna ger bättre prognoser än 

om ungdomsarbetslösheten prognostiseras med adaptiva förväntningar. Vilka vidare slutsatser 

som kan göras från resultatet kommer att diskuteras nedan. 

8.1 Diskussion 

Uppsatsens slutsats var att ARIMA-modellen gav bäst korttidsprognoser, därför skulle det 

vara intressant att göra prognoser på längre sikt för att se om det leder till något annat resultat 

eller om en ARIMA-modell är det bästa alternativet då också. Eventuellt kan det tänkas att 

tillväxtvariablerna ger mer nytta när tidsavståndet ökar och en prognos på exempelvis tre 

månader ska göras. 

Det bör noteras och tilläggas att serien för ungdomsarbetslöshet är väldigt instabil vilket gör 

att modellerna eventuellt presterar sämre än vad den skulle göra vid en mer stabil serie. Vid 

skattningar av modellerna så skattades även en ARIMA-modell från observation 26 till 110 

och då var SMA-komponenten inte signifikant medan vid en regression på observation 25-

110 är den signifikant och modellen är densamma som den skattade modellen i resultatdelen. 

Detta skulle behöva undersökas ytterligare, eventuellt går det att modellera tidsserien på ett 

annat sätt för att få bukt med denna instabilitet. Det kan även vara denna instabilitet som gör 

att ADL-modellens residualer uppvisar säsongsmönster och som inte ”förbättrades” av att 

inkludera en säsongslagg (SAR-komponent) av ungdomsarbetslösheten. 

Det skulle även vara intressant att skatta en ARMAX-modell, vilket är en ARIMA-modell 

som även innehåller exogena förklarande variabler. Detta skulle kunna vara ett bra alternativ 

till ADL-modellen och som eventuellt skulle ge ännu bättre svar på om tillförandet av 

tillväxtvariabler kan förbättra prognoserna. 

Avslutningsvis kan det sägas att uppsatsens resultat, att ADL-modellen inte presterade bättre 

trots tillväxtvariabler går hand i hand med tidigare studier som visar att de bästa prognoserna 

blir när få variabler men med väldigt stort tillförande av ökad förklaringsgrad används. En 

modell bör med andra ord vara så ”enkel” som möjligt för att få de bästa prognoserna. 
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Appendix 

Program för prognoser (Do-fil) 

Program för prognos med ADL-modell 

capture program drop prognosadl 

program prognosadl 

gen pred1=. 

forvalues i=110(1)158 { 

quietly regr d1d12arbs l1arbs l2arbs l4lnproduktion l5lnproduktion l6lnproduktion l3lnexport 

in 1/`i' 

quietly predict hat, xb 

quietly replace pred1=hat[`i'+1] in `i' 

drop hat 

} 

generate pred2=l1.pred1 

drop pred1 

end 

Program för prognos med ARIMA-modell 

capture program drop prognos 

program prognos 

gen pred3=. 

forvalues i=110(1)158 { 

quietly arima d1d12arbs in 1/`i', arima(2,0,0) sarima(0,0,1,12) 

quietly predict hat, xb 

quietly replace pred3=hat[`i'+1] in `i' 

drop hat 

} 

generate pred2=l1.pred3 

drop pred3 

end 
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Tabell över prognoser 

Datum Prognos ADL Prognos ARIMA Verkligt värde 
2010m3 26,03 28,65 29,00 
2010m4 29,17 30,46 30,20 
2010m5 31,77 30,67 27,90 
2010m6 31,25 32,87 29,50 

2010m7 20,31 21,11 19,20 
2010m8 18,56 18,98 18,40 
2010m9 20,96 22,24 23,10 
2010m10 23,51 23,33 22,60 

2010m11 19,66 21,47 19,80 
2010m12 21,36 21,38 21,10 

2011m1 26,57 25,22 24,10 
2011m2 23,31 23,54 23,90 

2011m3 25,17 25,12 26,30 

2011m4 26,05 26,21 25,30 

2011m5 23,82 26,44 25,60 
2011m6 27,33 28,64 29,00 
2011m7 17,23 17,69 16,90 
2011m8 16,83 16,85 17,50 
2011m9 23,27 21,31 20,90 

2011m10 21,83 21,11 20,90 

2011m11 17,86 19,60 20,40 

2011m12 20,37 20,16 20,40 

2012m1 22,51 24,04 24,20 

2012m2 24,46 23,72 25,20 

2012m3 27,39 25,46 25,10 

2012m4 25,16 25,90 24,60 

2012m5 25,96 26,39 28,90 

2012m6 28,92 29,03 28,30 

2012m7 17,17 17,85 17,80 
2012m8 20,14 18,76 20,90 

2012m9 21,62 22,19 21,60 

2012m10 22,16 22,50 22,00 

2012m11 22,51 21,97 22,50 

2012m12 21,96 21,57 22,00 

2013m1 26,40 25,45 24,80 

2013m2 26,51 25,38 26,40 

2013m3 27,47 26,46 28,10 

2013m4 25,69 27,16 27,20 

2013m5 31,20 28,94 26,90 

2013m6 30,64 30,29 29,00 

2013m7 18,57 18,89 17,30 

2013m8 19,26 18,06 19,40 

2013m9 21,92 21,84 20,80 
2013m10 20,75 21,52 18,90 
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Kommentar av uträkningen av det prognostiserade värdet: 

Om vi kallar det prognostiserade värdet av den icke omarbetade serien (som i denna tabell) 

för     
  och det prognostiserade värdet för den omarbetade serien för       (de värden som 

skattats i programvaran Stata12 och som varit aktuella för denna uppsats) så gäller följande: 

     
 =                        . 

Med denna omarbetning blir prognosvärdena mer lättolkade då de kan jämföras med de 

originalvärden som redovisas av Statistiska centralbyrån. 

2013m11 21,31 20,10 22,60 

2013m12 20,58 20,50 20,20 

2014m1 21,63 23,20 23,90 
2014m2 25,88 25,10 25,80 


