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Abstract 
 
The essay initially intends to find adequate models to describe and forecast monthly data for 
the Swedish Consumer Price Index sub group Clothes and Shoes 1986-2005. The time series 
observations during 2006 are considered “out of sample period” which is used to evaluate the 
forecasts. The purpose is to perform time series decomposition and to investigate and analyze 
the seasonal pattern.  The Box-Jenkins approach is used to find adequate ARIMA models. 
Further the investigation assumes the approach of SCB for seasonal decomposition and the so 
called likelihood principal.  
 
The statistical program package TRAMO/SEATS is used throughout the investigation. The 
formulation of adequate ARIMA models is carried out through the automatic function of 
TRAMO and seasonal decomposition is performed by SEATS. 
 
On the basis of different pre-transformations four ARIMA-models are composed. Based on 
the assumed criteria’s one of the models proves to be adequate. Non-adequate models are 
rejected and the adequate model is used for predictions and seasonal decomposition. It shows 
that a Box-Cox transformation using 1−=λ  produces a stationary time-series and further an 
ARIMA-model by the form (0,1,1) (0,1,1). It shows that 9 out 12 monthly predictions made 
for 2006 are within a 95%-prediction interval. 
 
Decomposition of the time-series shows that CPI for Clothes and Shoes is initially 
characterised by a relatively even positive trend, which however declines and gradually passes 
into a negative trend during the latest years. The seasonally decomposed series further shows 
an evidently reduced variance which indicates a well adapted model. A closer analysis of the 
seasonal pattern indicates that the time series is increasingly influenced by seasonal effects. 
Further, the results indicate that the seasonal pattern is changing by affecting more months. 
The investigation of the seasonal component shows that the last months of the year have the 
highest CPI and the largest positive seasonal component. In a corresponding way the early 
months and the months during summer are characterised by low prices. The investigation 
suggests that this is an increasing process. The analysis of the seasonal patterns shows thus far 
a price level increasingly related to season. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Konsumentprisindex 
 
Konsumentprisindex är ett mått vars uppgift är att beskriva prisutveckling och de 
effekter utvecklingen medför. Avsikten är att ge ett allmänt mått och en indikation 
på hur levnadskostnad förändras över tid. Även om det inte är en uttalad avsikt 
med framtagningen, har indexet dessutom stor betydelse inom vissa praktiska 
användningsområden. Tre huvudsakliga tillämpningsområden är; 
 
– Att bilda underlag för justering, värdesäkring, av t.ex. pensioner, bidrag och 
andra inkomstöverföringar. 
– Omräkning av nominella värdebelopp/värdeförändringar, för att t.ex. beräkna 
hushållens köpkraft eller bilda underlag vid löneförhandlingar. 
– Användning i stabiliseringspolitiska sammanhang, exempelvis vid jämförelse 
med prisutvecklingen i andra länder eller som ett generellt mått på kronans 
inhemska köpkraft. (Utredningen om översyn av konsumentprisindex: 1999) 
 
KPI redovisas i 12 huvudgrupper, som tillsammans utgörs av ett 90-tal 
undergrupper. Redovisningen sker enligt den internationella klassificeringen 
COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Indexet i sin 
helhet och för respektive huvudgrupp, beräknas med hjälp av prisuppgifter om 
cirka 200 representerande produkter. Datainsamlingen sker månadsvis från 
framförallt nationalräkenskaperna, men också genom enkäter och lokala 
mätningar i butiker. KPI beräknas därefter som ett kedjeindex med helårslänkar. 
Det innebär att varje årslänk, som kedjar samman årliga observationer, mäter hur 
den genomsnittliga prisnivån har förändrats i jämförelse med genomsnittlig nivå 
under föregående år. För närvarande är KPI:s basår 1980. 
 
Huvudgruppen COICOP 03 beskriver prisutvecklingen för kläder och skor. 
Gruppen består av sammanlagt 39 produkttyper, varav 27 är klädesprodukter och 
12 är skoprodukter. Prisutvecklingen för samtliga skoprodukter och vissa 
kategorier av kläder beräknas med ett konventionellt tillvägagångssätt, det vill 
säga analogt med konsumentprisindex i övrigt. Som en följd av att utbudet av 
kläder snabbt förändras, används emellertid speciella beräkningsmetoder för en 
stor del klädesprodukter. Klädernas karakteriserande egenskaper, exempelvis 
utseende, märke eller tillverkningsland, ligger till grund för dummy-variabler som 
används för att skapa hedoniska modeller. Prisförändringar med upphov i 
förändrat varuutbud och eventuella kvalitativa förändringar, kontrolleras på så sätt 
hedoniskt.  
 
Med säsongsvariation avses förändringar av priser/kvantiteter som under ett år 
påverkas av ett mer eller mindre regelbundet säsongsmönster. De bakomliggande 
orsakerna kan relateras till klimat och konventioner förknippade med en viss 
säsong, tex. julhandel. Det är faktorer som påverkar dels tillgång och 
produktionskostnad, men också hushållens efterfrågan och prioritering av olika 
varor och tjänster. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 
 
– ta fram en adekvat ARIMA-modell för att beskriva KPI:s huvudgrupp Kläder 

och skor. 

– utifrån den framtagna modellen genomföra säsongsrensning av serien, samt att 
analysera säsongsmönstret. 
 
1.3 Avgränsning 
 
Att priserna på kläder och skor förändras i takt med årstid kan tyckas vara en 
självklar utgångspunkt. Emellertid vill vi med uppsatsen undersöka om 
säsongsmönstret uppvisar någon ytterliggare och mer sammansatt tendens än den 
förväntade. Vidare vill vi ta reda på om eller i vilken mening säsongsmönstret 
förändras. 
 
Uppsatsen avser att endast undersöka huvudgruppen Kläder och skor, även om det 
optimala hade varit att analysera fler huvudgrupper till grund för en jämförelse av 
säsongsmönster. Vi har valt att låta undersökningen omfatta tidsperioden 1986-
2005. Även om det finns tillgängliga data sedan 1949 och KPI har 1980 som 
basår, har vi valt att avgränsa tidsperioden till de senaste 20 åren. Vi menar att en 
sådan avgränsning är tillämplig och medför att undersökningen bygger på det 
datamaterial som är mest relevant. 
 
Undersökningen avgränsas dessutom till 2005, eftersom vi har valt att låta 
observationerna från 2006 ligga till grund för en jämförelse med modellens 
framtagna prediktioner. Jämförelsen används som en praktisk bedömningsgrund 
för modellens relevans. Predicering av värden efter den valda tidsperioden utgör, 
enligt Kaiser och Maravall, ett avgörande mått på modellens tillämplighet (Kaiser 
& Maravall, 2000). Trots att det senaste året utelämnas, menar vi att 
tillvägagångssättet skapar goda förutsättningar för att undersöka tidsseriens 
säsongsmönster. 
 
Uppsatsen använder sig i modellbestämningen av statistikprogrammen TRAMO 
och SEATS. Programmen används av SCB och rekommenderas av Eurostat för 
säsongsrensing. En fördel med att använda TRAMO/SEATS är att programmen 
upptäcker och eliminerar extremvärden. Ett alternativt förfaringssätt skulle kunna 
vara att använda fler datorprogram i kombination eller jämförelse med 
TRAMO/SEATS.  
 
1.4 Disposition 
 
Avsnitt 1 redogör för uppsatsens utgångspunkter. Kapitel 2 beskriver 
tillvägagångssätt och kriterier som används i uppsatsen. Därefter följer kapitel 3 
som beskriver metodiken samt dess teoretiska bakgrund. I kapitel 4 redovisas 
datamaterialet samt modellbestämning. Avsnittet inleds med en redovisning av 
arbetet med att ta fram en lämplig ARIMA-modell utifrån ett antal modeller 
framtagna genom TRAMO. Modellerna prövas genom diagnostik och adekvata 
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modeller används därefter för att ta fram prediktioner genom SEATS. Efter detta 
följer kapitel 5, som avser att redogöra för dekomponering av tidsserien utifrån 
valda modeller. Kapitel 6 utgörs av en diskussion och sammanfattning av 
resultatet, tillsammans med avslutande reflektioner.  
 
2. Tillvägagångssätt 
 
Undersökningen utgår från SCB:s förfarande för säsongsrensning. 
Tillvägagångssättet för att finna en adekvat ARIMA-modell bygger på den så 
kallade likelihood-principen. Utgångspunkten är att sannolikhetsfördelningen för 
en adekvat modell ska följa en normalfördelning, samtidigt som residualerna är 
oberoende. Om de inledande förutsättningarna är uppfyllda, används BIC som ett 
avgörande mått i jämförelsen mellan olika modeller. De modeller som återstår 
efter den inledande undersökningen, samt har signifikanta ARIMA-parametrar, 
kommer därefter att jämföras med avseende på den säsongsrensade seriens 
variabilitet. Den modell som har minst variabilitet kommer därpå att väljas 
(Öhlén, 2003). 
 
De kriterier och test som ligger till grund för valet av modell är därmed: 
 

- Maximum-likelihood (BIC) 
- Test av residualegenskaper 
- Autokorrelationer av residualer 
- Diagram över residualer 
- Signifikans hos parametrar i ARIMA-modellen 
- Variabilitet hos den säsongsrensade serien 
- Diagram över säsongsrensade serier 

 
3. Metod 
 
3.1 ARIMA-modeller 
 
En tidsserie kan definieras som en kronologisk följd av observationer, avseende 
en bestämd variabel. De observerade värdena ty  av en tidsserie, kan enligt Box-

Jenkins uppfattas som resultatet av underliggande sannolikheter för den variabel 
som tidsserien avser att mäta; det är en realisering av en stokastisk process.  

 

För att beskriva de processer som ligger till grund för en tidsserie, har Box-
Jenkins utvecklat en grupp av ARIMA-modeller: autoregressiv-, glidande 

medeltals- och autoregressiv-glidande medeltalsmodell.  Modellerna är utformade 
med utgångspunkten att värdet av en tidsserie kan beskrivas som resultatet av dels 
tidigare värden och dels en oberoende slumpterm. I avsnittet nedan redogörs 
vidare för de respektive modellerna. 
 
En grundläggande förutsättning för ARIMA-modellering är att den undersökta 
tidsserien är stationär, det vill säga att seriens väntevärde och varians är konstant 
över tid. Om varians och väntevärde är skiftande kan differentiering användas för 
att göra tidsserien stationär.  
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Differentieringsoperatorn 
 
I beteckningen av ARIMA-modeller används ofta den bakåtskiftande operatorn B, 
som är uttryck för tidsskiften avseende observationer i en tidsserie. Den 
bakåtskiftande operatorn kan definieras; 
 

1−= tt yBy  och mtt

m yyB −=  

 

För att beteckna differentiering av en tidsserie på icke-säsongsnivå används 
differentieringsoperatorn ∇ som då kan skrivas; 
 

B−=∇ 1  
 
På säsongsnivå används differentieringsoperatorn avseende säsongsnivå ∇L; 
 

LB−=∇ 1  
 
där L betecknar antalet säsonger under ett år, det vill säga L=4 för kvartalsvis data 
och L=12 för månadsvis data. Antalet differentieringar som används på säsongs- 
och icke-säsongsnivå för att göra en tidsserie stationär, kan därför uttryckas 
generellt med; 
 

( ) ( ) t

dDL

t

dD

Lt yBByz −−=∇∇= 11  

 
där d är antalet differentieringar på icke-säsongsnivå och D är uttryck för 
differentieringar avseende säsongsnivå. 
 
Autogregressiv modell (AR) 
 
AR(p) som är den generella autoregressiva modellen av ordningen p, beskriver en 
autoregressiv stokastisk process och betecknas: 
 

tptpttt azzzz ++++= −−− φφφ ...2211  

 

pφφφ ,...,, 21  är okända parametrar som relaterar värdet tz  till tidigare värden 

pttt zzz −−− ,...,, 21 och ta  betecknar en oberoende slumpvariabel. Det nuvarande 

värdet tz  är således en funktion av tidigare värden av tidsserien, samt feltermen 

ta  som är en oberoende slumpvariabel med väntevärde 0 och varians som är 

konstant över tid. 
 
Med användandet av bakåtskiftande operator kan AR(p) istället skrivas: 
 

( ) tt azB =φ  

 
Glidande medeltalsmodell (MA) 
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MA(q), generell glidande medelvärdesmodell av ordningen q, skrivs som: 
 

qtqtttt aaaaz −−− −−−−= θθθ ...1211  

 

där 
ta  är en oberoende slumpvariabel. De okända parametrarna 

qθθθ ,...,, 21 relaterar det nuvarande värdet tz  till 
qtt aa −− ,...,1
, som är oberoende 

tidigare slumpvariabler med väntevärde 0 och varians som är konstant över tid. 
 

MA(q) kan med bakåtskiftande operator skrivas: 
 

( ) tt aBz θ=  

 
Autoregressiv - Glidande medeltalsmodell (ARMA) 
 
ARMA(p,q) är den generella kombinationen av en AR(p)- och MA(q)-modell och 
skrivs som: 
 

qtqttptptt aaayz −−−− −−−+++= θθφφ ...... 111  

 

Med användandet av bakåtskiftande operator kan den generella ARMA-modellen 
av ordningen (p,q) skrivas; 
 

( ) ( ) tt aBzB θφ =  

 

Box-Jenkins modeller kan även inkludera  MA- och AR-parametrar på 
säsongsnivå. Även om detta komplicerar den underliggande matematiken så är 
den generella tillämpningen analog. AR-, MA- respektive ARMA-modeller 
betecknas då SAR, SMA samt SARMA. 
 

Integrerad Autoregressiv - Glidande medeltalsmodell (ARIMA) 
 
Då det generella uttrycket för differentiering på säsongs- och icke-säsongsnivå 
 

t

dD

Lt yz ∇∇=  

 
integreras i uttrycket för den generella ARMA-modellen erhålls uttrycket; 
 

( ) ( ) ( ) ( ) t

L

Qqt

dD

L

L

pp aBByBB θθφφ =∇∇  

 

som är den generella ARIMA-modellen av ordningen ( )( )QDPqdp ,,,, . I 

uttrycket representerar p och q antalet AR- respektive MA-parametrar på icke-
säsongsnivå, medan d betecknar antalet differentieringar på icke-säsongsnivå. 
Uttrycken P, D och Q har analog betydelse på säsongsnivå. 
 
3.2 Box-Cox transformering 
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Då en tidsserie karakteriseras av icke-normalitet eller kraftig och ökande varians, 
till exempel i form av säsongsvariation, kan det vara nödvändigt med en 
förtransformering för att serien ska bli stationär. Box-Cox tillvägagångssätt kan då 
tillämpas för att skatta en lämplig transformeringsparameter. 
 
Metoden utgår från en transformering i form av; 
 

z xλ=  
 
där x  är originalseriens observerade värde och; 
 

( )0, lnz xλ ≠ = då 0λ =  

 
Det värdeλ som ger lägst residualkvadratsumma vid en maximum likelihood-
skattning av modellen 
 

( ) 11 /x x xλ λ λλ −= −  

 
är optimalt för transformering. 
 
3.3 Autokorrelation 

 
När positiva feltermer över tid tenderar att följas av fler positiva feltermer, 
förekommer positiv autokorrelation. I en tidsserie leder positiv autokorrelation i 
feltermer till att värden större än medelvärdet för y oftast följs av fler värden 
större än medelvärdet för y. Man kan säga att feltermer som förekommer över tid 
har en negativ autokorrelation om en positiv felterm i tidsperiod t tenderar att 
följas av en negativ felterm i tidsperioden t + k. Detsamma gäller naturligtvis för 
negativa feltermer.  
 
Eftersom residualer är punktskattningar av feltermer kan en residualplot över tid 
användas för att upptäcka autokorrelation. Om detta är fallet kommer 
residualplotten ha ett periodiskt utseende. 
 
Det finns flera orsaker till förekomsten av autokorrelation i en tidsserie. Några 
exempel är: 
 
- Utelämnade värden i serien 
- Ignorering av ickelinearitet 
- Mätfel 
- Helt slumpmässiga oväntade effekter 
 
Ignorering av autokorrelation kan leda till att prognoser och förhandsberäkningar 
visserligen blir konsekventa men ineffektiva. Nedan följer tre olika metoder som 
används för att upptäcka autokorrelation.  
 
3.4 Durbin – Watson Test 
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Som tidigare nämnts är residualplotter över tid ett bra sätt att upptäcka 
autokorrelation. Detta är dock inte tillräckligt utan mer formella test krävs för att 
göra mer exakta beräkningar. Ett sådant test för autokorrelation är Durbin – 
Watson test. Formeln för testet ser ut på följande sätt: 
 

( )

∑

∑

=

=
−−

=
n

u

u

n

u

uu

e

ee

d

1

2

2

2

1

 

Där ue = residual för observation u och 1−ue = residual för den föregående 

observationen i tidsordningen. För att testa d sätter vi upp nollhypotesen och 
mothypotesen: 
 

=0H Feltermerna är inte autokorrelerade. 

=1H Feltermerna är positivt autokorrelerade. 

 
För att nå en slutsats på testet behöver man nu jämföra det framräknade värdet på 
d med de kritiska gränsvärden som finns att hämta ur tabell. I tabellen tar man 
hänsyn till urvalets storlek n och antalet koefficienter k. Om d är större än 
tabellvärdets övre gräns förkastas 0H , positiv autokorrelation existerar. Om d är 

mindre än den undre gränsen i tabellen förkasatas inte 0H , positiv autokorrelation 

kan ej påvisas. Om d  ligger mellan de båda gränsvärdena är testet inte avgörande. 
Tramo räknar automatiskt ut värdet på d vilket gör det enkelt att avgöra om 
tidsserien är korrelerad.   
 
3.5 Ljung – Box Test 
 
I den här uppsatsen används ytterligare ett sätt att pröva en modell för 
autokorrelation i residualerna. Ljung – Box test bygger på plotten för 
autokorrelation och prövar modellens totala slumpmässighet baserat på ett antal 
tidsförskjutningar (lags). Testet definieras på följande sätt: 
 

=0H Residualerna är slumpmässiga. 

=1H Residualerna är ej slumpmässiga. 

 

( )∑
=

= −′
+′′=

Kk

k

k

kn

r
nnLJB

1

2

2  

n′ = n – d, där n är antalet observationer efter det att tidsserien blivit differentierad 
d gånger. kr = Autokorrelationen vid lag k . LJB är 2χ fördelad 

med pnK − frihetsgrader, där K = antalet observationer och pn = antalet skattade 

parametrar. Om LJB är större än det kritiska värdet för 2χ förkastas 0H och 

residualerna kan inte betraktas som slumpmässiga. Precis som för Durbin – 
Watsons tar TRAMO automatiskt fram modellens värde för LJB . 
 
3.6 Löpningstest 
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Löpningstestet är ett icke-parametriskt test som används för att undersöka 
slumpmässighet med avseende på tecknen i en följd av observationer. Antalet 
sekvenser av lika tecken testas mot det antal sekvenser som förväntas i det fall 
observationerna är oberoende. Ett förhållandevis stort eller litet antal sekvenser 
indikerar negativ respektive positiv autokorrelation. Testets nollhypotes är att 
tecknen är slumpmässigt ordnade och därmed oberoende. 
 
3.7 Normalitet 

 
Normalitet i residualerna är en förutsättning för att de skattade koefficienterna i 
modellen ska bli korrekta. Då man genomför ett normalitetstest i TRAMO, 
undersöks fördelningens symmetri och toppighet. Problem med normaliteten 
uppkommer när den ena svansen i normalfördelningskurvan är mer utdragen än 
den andra. Man brukar säga att fördelningen då lider av skevhet eller asymmetri.  
För normalfördelning ska värdet på skevhet vara 0. Värdet definieras enligt: 
 

 
( )( )

( )( ) 2/3

3

xVar

xE µ−
 

 
En fördelning med spetsig toppighet samlad mot mitten eller en mer utspridd 
toppighet lider av kurtosis. Kurtosis är ett mått på i vilken utsträckning värdena 
befinner sig nära medelvärdet av fördelningen eller i svansarna. För 
normalfördelning ska värdet på kurtosis vara 3 och beräknas enligt följande:  
 

  
( )( )

( )( )2
4

xVar

xE µ−
 

 
3.8 Jarque-Bera 
 
TRAMO genomför ytterligare ett test, som bygger på värdena för skevhet och 
kurtosis, för att undersöka om residualerna följer normalfördelningen. Testet 

kallas Jarque-Beras normalitetstest och är 2
,2 αχ  - fördelat med kritiskt värde på 

5,99 på 5 % -nivån. 
 

( )









 −
+=

4

3

6

2
2 K

S
n

JB  

 
där n  är antalet observationer i stickprovet, S  är skevheten och K  är värdet på 
kurtosis. Om värdet på JB  är större än 5,99 förkastas nollhypotesen att 
feltermerna följer normalfördelning. Detta innebär att fördelningen lider av 
asymmetri (skevhet) och/eller toppighet (kurtosis).  
 
3.9 BIC 

 
En metod som används för att ta reda på vilken modell som passar data bäst är 
Bayes Information Criterion (BIC). TRAMO tar automatiskt fram värdet för BIC 
och målet med metoden är att finna högsta likelihood med minsta antalet 



 9 

parametrar. Den modell som har det minsta värdet på BIC är att föredra. Värdet 
bygger på likelihoodfunktionen, L , och definieras enligt: 
 

)log()log(2 TKLBIC +−=
  

Där K  är antalet parametrar och T  antalet observationer som används vid 
skattningen av modellens parametrar. Genom att inkludera fler parametrar i 
modellen kan värdet på L  ökas, vilket kan leda till överparametrisering. Värdet på 
BIC ökar för varje parameter, K , som läggs till modellen.  
 
TRAMO tar även fram måttet AIC (Akaikes Information Criterion). AIC liknar på 
många sätt BIC, men en avgörande skillnad är att ”straffet” för att lägga till 
parametrar till modellen är mindre än för BIC. Detta kan i en del fall leda till att 
AIC godkänner överparametriserade modeller. Måttet definieras enligt: 
 

KLAIC 2)log(2 +−=
 

3.10 Extremvärden 

 
En observation som avskiljer mycket från övriga observationer kallas extremvärde 
(outlier). Extremvärden kan vara av olika karaktär, så som enstaka höga eller låga 
mätvärden eller plötsliga förändringar i nivå eller trend. En bra modell bör inte ha 
för många extremvärden, då tanken med modellen är att den ska förklara data så 
bra som möjligt. 
 
Genom att dekomponera en tidsserie kan seriens extremvärden analyseras och 
säsongsrensningen möjliggör jämförelser mellan intill liggande observationer i 
tiden. Vid dekomponering kan extremvärden som i själva verket beror på säsong 
undvikas. 
 
 En tidsseries extremvärden orsakas ofta av exogena effekter eller mätfel och 
definieras utifrån tre skilda typer: 
 
- Additivt extremvärde (AO) – karakteriseras av att serien hoppar till en ny nivå 
och därefter genast återgår till ungefär samma nivå som tidigare. 
- Nivåskifte (LS) – serien hoppar till en ny nivå och stannar där. 
- Temporär förändring (TC) – serien hoppar till en ny nivå, och stannar där under 
en period, innan den återgår till utgångsnivån.  

 
3.11 TSW 
 
3.11.1 TRAMO 
 
TRAMO (Time series Regression with ARIMA noise, Missing observations and 
Outliers) är ett Fortran-program som används på PC under MS-DOS och 
Windows. Programmet används för skattning och prognostisering av 
regressionsmodeller, vars slumpterm specificeras med en ARIMA-modell. 
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TRAMO som används t.ex. vid SCB, ger ett förslag till säsongsrensning, som 
sedan utförs av det sammankopplade programmet SEATS. I TRAMO kan man 
skatta olika typer av extremvärden (outliers) i en tidsserie, som negativt påverkar 
säsongsrensningens kvalitet, såvida dessa effekter inte elimineras före 
säsongsrensningen. Programmet behandlar och skattar dessutom speciella 
kalendereffekter som t.ex. en påskeffekt. I den här uppsatsen kommer framförallt 
funktionen med automatisk modellidentifikation att användas. TRAMO med 
tilläggsprogrammet SEATS utvecklades av Augustin Maravall och Victor Gomez 
och finns att ladda ner från Spaniens centralbanks hemsida (www.bde.es). 
 
3.11.2 SEATS 
 
SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series) är ett tilläggsprogram till 
TRAMO som används för dekomponering av en tidsserie. I SEATS säsongsrensas 
modellen man sedan tidigare fått fram via TRAMO. Dekomponeringen kan vara 
additiv eller multiplikativ och med hjälp av en ARIMA-baserad metod kan 
programmet, för tidsserier, estimera icke observerbara komponenter som t.ex. 
trend, säsong och irreguljära. Precis som TRAMO är SEATS inriktat på 
månadsdata eller data med lägre frekvens. De olika komponenterna skattas och 
prognostiseras med signalextraheringsteknik applicerad på ARIMA-modeller.  

 
3.12 Dekomponering 
 
Dekomponering (säsongsrensning) av en tidsserie görs för att dela upp serien i 
linjära trend och säsongskomponenter, extremvärden, cykel, irreguljära effekter 

och kalendereffekter. Vi kommer i den här uppsatsen inte lägga stor vikt vid cykel 
och kalendereffekter utan koncentrera oss på de fyra övriga. 
 
Trend innebär seriens långsiktiga utveckling, ofta under flera år, medan 
säsongskomponenten avser förändringar under året som beror på årstid, 
semestertider etc. Ett exempel är konsumtionen vad gäller uppvärmning av 
bostäder, som av naturliga skäl är större under vinterhalvåret. Ett annat exempel är 
Jordbruksproduktionen som också den uppvisar ett starkt säsongsberoende. Cykel 
påminner om trend men avser kortare tidsperioder medan kalendereffekter innebär 
plötsliga förändringar under enskilda dagar som t.ex. påskhelgen. Den variation 
som inte fångas upp av modellen representeras av den irreguljära komponenten. 
För en bra modell bör den irreguljära komponenten ha så hög varians som möjligt 
medan variansen för trend och säsong bör vara liten (Kaiser och Maravall 2000). 
Summan av faktorerna kallas den additiva dekompositionsmodellen och skrivs: 
 

tttttt EIKSCT +++++  

 
För de flesta tidsserier används dock en multiplikativ modell som skrivs: 
 
 tttttt EIKSCT *****  

 
Vid logaritmering av den multiplikativa modellen erhålls en additiv modell som 
kan användas vid säsongsrensning (Öhlen 2003). Efter säsongsrensningen kan 
seriens faktorer analyseras och uteslutas från modellen. Detta görs för att få en 
klarare bild av orsakerna till förändringar som sker hos en serie över tid.  
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4. Datamaterialet 
 

Tidsserien beskriver COICOP 03 i KPI, det vill säga konsumentprisindex för 
huvudgruppen Kläder och skor. Tidsserien bygger på månadsvis data och sträcker 
sig över tidsperioden 1986-2005. Datamaterialet består därmed av 240 
observationer. Tidsserien illustreras i diagram 3.1. 
 
Diagram 4.1 Originalserie, Kläder och skor 1986-2005 
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Diagrammet visar att prisutvecklingen karakteriseras av en tydlig trend och ett 
tydligt säsongsmönster. Säsongsvariationen kännetecknas av en större topp och 
flera mindre under året. Mönstret förefaller dessutom att förstärkas och 
sammantaget är det uppenbart att prisutvecklingen är beroende av tid. Tidsserien 
kan därmed inte betraktas som varken homoskedastisk eller stationär. Det 
verifieras samtidigt av korrelogram för ACF och PACF som redovisas som bilaga 
1 respektive bilaga 2. Korrelogrammen visar att serien karakteriseras av 
signifikant autokorrelation och partiell autokorrelation, som båda avtar långsamt. 
 
5. Resultat 
 

5.1 Modellbestämning 
 

Kapitlet avser att redogöra för arbetet med att ta fram en adekvat ARIMA-modell 
för att beskriva tidsserien. Vi använder oss inledningsvis av olika 
förtransformeringar för att på så sätt göra tidsseriens säsongsvariation konstant. 
Modellerna utformas därefter med hjälp av TRAMO:s automatiska funktion. 
Fullständig diagnostik för framtagna modeller redovisas i bilaga 3. 
 
5.1.1 Modell 1 
 

Vi inleder undersökningen med att låta TRAMO utforma en modell som bygger 
på originalserien. Programmet anpassar ARIMA-modellen (0,1,1)(0,1,1). 
Samtliga skattade parametrar visar sig vara signifikanta. Modellen ger 6 outliers, 
vilket får betraktas som ett rimligt antal då serien innehåller 240 observationer.  
 
Normalitetstestet ger ett värde på 31,51, vilket därmed överstiger 5,99 som är det 
kritiska värdet på 5%-nivån. Resultatet innebär att nollhypotesen förkastas; det är 
uppenbart att modellens residualer lider av icke-normalitet. Värdena på skevhet 
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och kurtosis tyder på att fördelningen karakteriseras av asymmetri och ”tjocka 
svansar”. Diagrammet över modellens residualer antyder på samma sätt att det 
föreligger viss heteroskedasticitet. 
 
Diagram 5.1 Residualer, Modell 1 
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Värdet för AIC respektive BIC, hamnar på 920,88 och 1,34. 
 
Ljung-Box test för autokorrelerade residualer ger ett Q-värde på 37,47. Eftersom 
det överstiger det kritiska värdet på 33,92 förkastas testets nollhypotes. 
Residualerna är autokorrelerade och modellen kan därmed inte betraktas som 
adekvat. Ljung-Box test i kvadrat bekräftar samma sak och visar också att 
modellen lider av heteroskedasticitet. På samma sätt antyder det icke-parametriska 
löpningstestet att residualerna är korrelerade, vilket däremot inte påvisas av 
Durbin-Watsons test. 
 
Sammantaget visar modellen uppenbara, signifikanta brister och kan inte betraktas 
som adekvat för att beskriva tidsserien. 
 
5.1.2 Modell 2 
 

Eftersom originalserien var tydligt icke-stationär fortsätter vi undersökningen med 
att tillämpa olika transformeringar. Då seriens säsongsvariation är tydligt ökande, 
förefaller det som rimligt att inleda med en rottransformation för att på så sätt göra 
säsongsvariationen konstant. Vi inleder således med  en transformering där 

5,0=λ . 

 
Återigen erhåller vi modellen (0,1,1)(0,1,1), där den ena parametern emellertid 
visar sig vara icke-signifikant. Antalet outliers har nu ökat till 17 stycken, vilket 
knappast kan betraktas som rimligt för en adekvat modell. Ett annat problem med 
den framtagna modellen är att residualerna fortfarande inte kan betraktas som 
normalfördelade. Värdena för skevhet och kurtosis antyder alltjämt icke-
normalitet i form av sned fördelning och ”tjocka svansar”. 
 
Diagnostiken för Ljung-Box test visar däremot att residualerna inte längre kan 
betraktas som autokorrelerade, vilket illustreras i korrelogrammet nedan. Att 
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några enstaka korrelationer överstiger det kritiska värdet kan tillskrivas den 
slumpmässiga variationen. Också det icke-parametriska Löpningstestet visar på 
oberoende residualer. 
 
Diagram 5.2 Autokorrelation av residualer, Modell 2 
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Även om transformeringen innebär att problemet med autokorrelation har 
försvunnit, kan modellen sammantaget inte betraktas som adekvat för att beskriva 
tidsserien. 
 
5.1.3 Modell 3 
 

Bristerna i modell 2 visar ett en transformering i form av λ= 0,5 inte är tillräcklig 
för att jämna ut den ökande säsongsvariationen. Vi fortsätter därför 
undersökningen med att låta TRAMO logaritmera originalserien. TRAMO 
anpassar nu modellen enligt (1,1,1)(0,1,1). Den nya modellen uppvisar något färre 
extremvärden, 12 stycken.  
 
Normalitetstestet ger ett väsentligt förbättrat värde, ;= 5,035, vilket indikerar att 
residualerna nu kan betraktas som normalfördelade. Även Q-värdet för Ljung-Box 
test har förbättrats och ligger på samma sätt under det kritiska värdet. Modellen 
visar inte heller några tecken på heteroskedasticitet, vilket illustreras i diagrammet 
nedan. 
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Diagram 5.3 Residualer, Modell 3 
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Eftersom antalet outliers i modellen är förhållandevis stort, ökar vi det kritiska 
värdet för outlierdetektion i TRAMO:s inställningar. Avsikten är att undersöka 
om den goda diagnostiken kan bibehållas samtidigt som fler observerade värden 
inkluderas i modellen. Som en följd av ändringen anpassar TRAMO en ny modell 
i form av (2,1,1)(0,1,1). Antalet outliers sjunker som förväntat; den nya modellen 
innehåller endast 3 stycken. Däremot visar det sig att normaliteten försämras 
väsentligt, samt att diagnostiken för Ljung-Box test nu varnar för autokorrelation. 
Den ursprungliga modellen och TRAMO:s automatiska justering av extremvärden 
visar sig alltså vara att föredra.  
 
Modell 3 uppfyller undersökningens grundläggande kriterier i form av 
normalfördelning och oberoende residualer. Bortsett från ett relativt stort antal 
outliers, framstår modellen som signifikant och tillämplig för säsongsrensning. 
Diagnostiken för modellens ARIMA-parametrar gör oss emellertid 
uppmärksamma på ett annat problem. Samtliga skattade parametrar är visserligen 
signifikanta, men däremot visar korrelationsmatrisen att parametrarna på icke-
säsongsnivå kan betraktas som korrelerade i alltför hög grad. Korrelationen 
hamnar på 0,9322 och överstiger därmed ett kritiskt värde på 0,9, vilket 
rekommenderas av Bowerman-O´Connell. Även om parameterkorrelation inte 
nödvändigtvis försämrar modellen, eller dess prediktioner, tyder de föregående 
modellerna på att en AR-parameter inte bör inkluderas. Sammantaget bör 
modellen därför inte heller användas vid predicering och dekomponering. 
 
5.1.4 Modell 4 
 

Efter att med statistikprogrampaketet Minitab och Box-Cox tillvägagångssätt, ha 
testat för optimalt lambda-värde, utför vi ytterliggare en transformering. Det 
optimala värdet visar sig vara 1λ = − , vilket leder oss till ännu en modell enligt 
(0,1,1)(0,1,1). Som en följd av att modellen saknar AR-parameter har problemet 
med parameterkorrelation försvunnit. Diagnostiken för AIC och BIC visar 
emellertid högre värden än motsvarande för modell 3.  
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I övrigt har normaliteten ytterliggare förbättrats, testvärdena för både skevhet och 
kurtosis har reducerats betydligt. Diagnostiken visar inte heller några tecken på 
autokorrelation, varken i Ljung-Box test eller testet för de kvadrerade 
residualerna. 
 
Modellen innehåller vidare 7 outliers, vilket även det är en förbättring i jämförelse 
med modell 3. Diagrammet över total outlier-effekt ser ut att betonas av 
nivåskiften. Serien inleds emellertid med två additiva extremvärden, vilket 
innebär att serien antar högre värden är ”normalt”, för att sedan direkt återgå. 
Därefter följer en temporär förändring vid observation 81, då serien under kortare 
period ligger över ”normal” nivå. Seriens senare del präglas av nivåskiften då 
observerade värden ligger över ”normal” nivå under längre period. 
 
 Diagram 5.4 Outlier-effekt, Modell 4 
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Sammantaget framstår modell 4 som den enda modell som uppfyller samtliga 
diagnostiska kriterier. Modellen är därför den enda som används för framtagande 
av prediktioner och vid dekomponering av tidsserien.  
 
5.2 Prediktioner 
 
Utifrån den valda modellen har vi låtit TRAMO ta fram prediktioner avseende 
2006. De givna prognosvärdena har återtransformerats för att på så sätt kunna 
jämföras med faktiska observationer för samma tidsperiod. I jämförelsen visar det 
sig att modellen tenderar att underskatta prisnivån. Ett 95%-igt 
prediktionsintervall, som ges av programmet, visar emellertid att 9 av 12 
prediktioner ligger inom intervallets gränser. Ett prediktionsintervall utifrån givna 
prediktioner illustreras i diagrammet nedan, där faktiska värden representeras av 
en heldragen linje. Numeriska värden för prediktionerna, samt intervallets gränser 
redovisas i bilaga 4. 
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Diagram 5.5 Prediktioner, Modell 4 
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6. Säsongsrensning 
 
Vi genomför säsongsrensningen av vår valda modell med hjälp av SEATS. 
Diagram för att beskriva seriens trendkomponent redovisas i bilaga 5. Vi kan 
konstatera att KPI för kläder och skor inledningsvis karakteriseras av en relativt 
jämn, positiv trend, som emellertid avtar efterhand och därefter övergår till 
negativ trend under de senaste åren. 
 
En jämförelse mellan originalserien och den säsongsrensade serien visar på ett 
tydligt sätt att tidsserien har en märkbar säsongskomponent. Vidare åskådliggör 
diagrammet över den säsongsrensade serien en kraftigt reducerad varians. Detta är 
en önskvärd effekt enligt de principer som redovisas i kapitel 2. Den 
säsongsrensade seriens ”jämnhet” och låga variabilitet tyder på att den valda 
modellen är adekvat.  
 
Diagram 6.1 Originalserie, Kläder och skor 1986-2005 
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Diagram 6.2 Säsongsrensad serie, Kläder och skor 1986-2005 
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Diagrammet nedan visar säsongskomponentens utveckling över tid. Som synes 
ökar variansen påtagligt. Detta innebär att vi kan dra slutsatsen att tidsserien i 
ökande grad influeras av säsongspåverkan. På samma sätt antyder grafen att 
säsongsmönstret förändras genom att också inkludera fler månader. 
Säsongspåverkan understryks även av diagnostiken i SEATS, där 11 månader 
visar sig vara signifikant säsongsbetonade, sett över hela tidsperioden. 
 
Diagram 6.3 Säsongskomponent, Kläder och skor 1986-2005 
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Det förändrade säsongsmönstret för respektive månad under perioden 1986-2005 
beskrivs i diagram 6.4. De flesta månaderna visar, som tidigare antytts, en ökande 
säsongsbetoning. Det framstår tydligt att månaderna oktober, november och 
december betonas av en stark, positiv säsongskomponent, sett över hela 
tidsperioden. Diagrammet visar att priserna under dessa månader förefaller vara 
som högst och att det är en utveckling som också tenderar att kraftigt förstärkas. 
 
På motsvarande sätt visar månaderna februari, juli och augusti en kraftig, negativ 
säsongskomponent som dessutom fortsätter att minska. Detta antyder att KPI för 
Kläder och skor under dessa månader är som lägst och samtidigt betonas av en 
negativ utveckling. 
 
Som vi kan se i diagram 6.5 nedan, så uppvisar den irreguljära komponenten ett 
konstant medelvärde samtidigt som variansen är relativt konstant. Det ger stöd åt 
ett antagande om homoskedasticitet. Att den irreguljära komponenten även ser ut 
att vara icke-symmetrisk, ger enligt Maravall och Kaiser en antydan om att den 
kan betraktas som vitt brus och att den valda modellen därmed är väl anpassad 
(Maravall & Kaiser). Värt att notera är att additiva extremvärden samt temporära 
förändringar av SEATS inkluderas i den irreguljära komponenten, medan 
nivåskiften inbegrips i trendkomponenten (Maravall, 2005). 
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Diagram 6.4 Säsongskomponent per månad, Kläder och skor 1986-2005 
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Diagram 6.5 Irreguljär komponent, Kläder och skor 1986-2005 
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7. Sammanfattning och avslutande diskussion 
 
Det inledande syftet med uppsatsen var att genom TRAMO ta fram en adekvat 
ARIMA-modell för att beskriva en av huvudgrupperna i KPI, ”Kläder och skor”. 
Vi kunde vid en inledande undersökning se att originalserien karakteriseras av en 
positiv trendkomponent och ett tydligt säsongsmönster. Eftersom serien är tydligt 
icke-stationär med ökande variation, genomförde vi vidare tre förtransformeringar 
och lät därefter TRAMO:s automatiska funktion ta fram modeller med tillhörande 
diagnostik. Det visade sig att serien bäst och mest adekvat kunde beskrivas av en 
airline-modell (0,1,1)(0,1,1), efter transformeringen 1−=λ . Vi kan därmed dra 
slutsatsen att det utöver förtransformering krävs en reguljär differentiering och en 
säsongsdifferentiering, för att göra serien stationär. Diagnostiken visar att den 
valda modellen ger oberoende, normalfördelade residualer samt signifikanta 
parametrar. 
 
Den valda modellen användes därefter till att ta fram prediktioner för år 2006. 
Dessa prediktioner jämförde vi med verkliga värden och det visade sig att 9 av 12 
värden hamnade inom ett 95%-igt prediktionsintervall. Resterande värden visar 
sig emellertid ligga väldigt nära skattningens intervall. Utifrån resultatet drar vi 
slutsatsen att den framtagna modellen kan betraktas som rimlig och adekvat för att 
beskriva tidsserien. 
 
Vårt andra syfte med uppsatsen var att utifrån vår valda modell genomföra 
säsongsrensning och undersöka förändringar i säsongsmönstret över tid. Efter att 
ha studerat diagram över säsongsmönstret kunde vi snabbt konstatera att tidsserien 
i ökande grad influeras av säsongspåverkan. Diagrammen antyder vidare att fler 
och fler månader karakteriseras av signifikant säsongsberoende, sett över tid. Via 
diagnostiken i SEATS kunde vi konstatera att 11 av 12 månader kan anses 
signifikant säsongsberoende, sett över hela tidsperioden. Det kanske mest 
intressanta diagrammet visar de enskilda månadernas utveckling vad gäller 
säsongsberoende. Diagrammet visar tydligt att årets avslutande månader har högst 
KPI och mest markant säsongskomponent. På motsvarande sätt karakteriseras 
årets inledande månader samt sommarmånaderna av låga priser. 
 
Resultatet är i många avseenden väntat. Exempelvis bör den växande julhandeln 
utgöra en kraftigt bidragande orsak till alltmer ökande priser under slutet av året. 
Det förefaller naturligt att den genomsnittliga prisnivån är högre under denna 
period. Andra månader som visar starkt säsongsberoende är sommarmånaderna 
juli och augusti. Under dessa månader var KPI som lägst, sett över hela 
tidsperioden. Även detta kan ses som ett naturligt resultat, som en följd av 
exempelvis sommarrealisationer och en allmänt minskad konsumtion. Vad vi kan 
sammanfattningsvis kan uppfatta är en prisnivå som i allt högre grad kan relateras 
till säsong. 
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Bilaga 1 
 
Korrelogram över autokorrelation för originalserien 
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Bilaga 2 
 
Korrelogram över partiell autokorrelation för originalserien 
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Bilaga 3 
 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

ARIMA 
3,30 3,80

(0,1, 1 )(0,1, 1 )
− −

 
5,04 1,58

(0,1, 1 )(0,1, 1 )
− −

 
3,02 8,78 4,43

( 1 ,1, 1 )(0,1, 1 )
− − −

 
4,64 5,43

(0,1, 1 )(0,1, 1 )
− −

 
8ormalitet 31,51(5,99) 10,4(5,99) 5,035(5,99) 1,948(5,99) 

Ljung-Box 37,47(33,92) 32,95(33,92) 30,23(32,67) 30,04(33,92) 

BIC 
1,3359 
 

-5,3806 
 

-8,9295 
 

1,998 
 

AIC 
920,8812 

 
-642,0001 

 
-1432,7338 

 
-3667,8529 

 

Run-test 
2,0227(1,65) 

 
1,245(1,65) 

 
1,0938(1,65) 

 
1,6218(1,65) 

 

Durbin-
Watson 

1,9835(1,69) 1,9323(1,69) 2,0342(1,69) 1,998(1,69) 

Outliers 6 17 12 7 

 
Anm. Siffror under ARIMA-paramtrar avser t-värden. Vidare anges kristiska 

värden, 0,05α = , inom parantes. 
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Bilaga 4 
 

 

 
 

Faktiska 
värden 

Prediktioner 
Undre 
gräns 

Övre 
gräns 

200601 150,78 151,057 149,428 152,723 

200602 154,35 152,207 150,2 154,269 

200603 166,06 161,29 158,705 163,961 

200604 169,96 165,289 162,259 168,435 

200605 167,57 165,563 162,259 169,005 

200606 162,42 160 156,666 163,479 

200607 150,64 148,588 145,518 151,791 

200608 154,63 151,745 148,346 155,304 

200609 173,04 172,712 168,095 177,588 

200610 176,06 175,747 170,765 181,028 

200611 176 175,131 169,952 180,636 

200612 174,58 173,01 167,757 178,603 
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Bilaga 5 
 
Trendkomponent för den säsongsrensade serien 
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