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Sammanfattning 
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Författare: Rebecca Bjärlestam 

 

Handledare: Thomas Elger 
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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om prognostisering av den 

svenska inflationen kan förbättras dels genom att använda ett mått på 

BNP-gap som förklarande variabel, dels genom att tillämpa en metod för 

interceptjustering. Uppsatsen kommer att minska den nuvarande 

avvikelsen mellan teori och praktik och därtill ge ökad förståelse för hur 

svensk inflation i allmänhet ska prognostiseras.  

 

Metod: För jämförelsen av prognosmodellerna används kvartalsvis data för 

svensk inflation från 1993:1 till 2006:4 samt kvartalsvis data för svensk 

real BNP från 1980:1 till 2006:4. Prognoserna från de olika modellerna 

genereras genom tekniken expanderande informationsfönster i 

programmet RATS och utifrån utvärderingskriterier avgörs vilken modell 

som ger det bästa utfallet.  

 

Slutsats:  Den empiriska analysen leder fram till slutsatsen att 

inflationsprognoserna försämras genom att inkludera BNP-gap i 

modellen samt att interceptjustering kan leda till bättre 

inflationsprognoser när BNP-gap och inflation ingår i modellen. Vidare 

ger den univariata indirekta modellen bäst prognoser när 

prognoshorisonten är åtta kvartal medan den univariata direkta modellen 

ger minst prognosfel när prognoshorisonten är fyra kvartal. 
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1 Inledning 

 
I detta inledande avsnitt introduceras läsaren till uppsatsens ämnesområde. En kortfattad bakgrund till ämnet ges 

för att läsaren ska få en generell uppfattning om det berörda ämnet. Därefter redogörs för de avgränsningar som 

har gjorts för att begränsa uppsatsens omfattning. Avsnittet avslutas med en disposition av uppsatsen. 

 
 

Prognostisering av makroekonomiska variabler är betydelsefullt för många individer i en 

ekonomi, inte enbart för politiska beslutsfattare. Samtliga beslut som tas i ekonomiska 

sammanhang grundar sig på våra framtida förväntningar om variablerna och kommer ständigt 

att vara förknippade med osäkerhet eftersom framtiden obönhörligen är oviss. För att underlätta 

beslutsfattande är det därmed nödvändigt att vidareutveckla metoder för att generera prognoser 

som är så tillförlitliga och rättvisande som möjligt.  

      Tre makroekonomiska variabler som är vanligt förekommande i prognossammanhang är 

bruttonationalprodukt (BNP), arbetslöshet och inflation. Förutom att dessa variabler kan 

prognostiseras var och en för sig kan de olika variablerna dessutom användas för att 

prognostisera varandra. Exempelvis kan inflationsprognoser skapas utifrån BNP-gapet, som är 

ett mått på avvikelsen från den potentiella nivån på BNP, samt att arbetslöshetsprognoser kan 

grundas på det negativa sambandet mellan BNP-gapet och relativ arbetslöshet. Bland de 

viktigare prognoserna är de som visar framtida inflationsförväntningar eftersom dessa 

tillsammans med den faktiska inflationen påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. 

Inflationsnivån och förväntningar på denna är något som påverkar såväl relationen arbetsgivare- 

arbetstagare som relationen långivare- låntagare. 

      Prognoser för inflation är därmed viktiga i många skilda sammanhang, särskilt med tanke på 

det faktum att Sveriges Riksbank har ett uttalat inflationsmål på två procent. För att öka 

sannolikheten att inflationen återfinns i intervallet för inflationsmålet undersöker Statistiska 

Centralbyrån varje månad ett urval av de svenska hushållens inflationsförväntningar, då dessa 

antas ha en stor inverkan på den faktiska inflationen. 

     Eftersom inflationsprognostisering således är ett viktigt ämne har omfattande forskning 

gjorts kring modeller för att förutse inflationen på bästa möjliga sätt. Utvecklandet av modeller 

för att prognostisera inflation är förenat med åtminstone två olika former av osäkerhet: vilka 

variabler som ska inkluderas samt vilken ekonometrisk prognosmetod som ska användas. Till 

följd av detta förs det en ständig diskussion inom forskarvärlden om vilka variabler samt vilka 

modeller som bör användas för att förutsäga inflation. Forskningen inkluderar exempelvis 

studier på användandet av linjära och icke-linjära modeller (Binner et al., 2005, Stock och 
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Watson, 1999b) samt indirekta, även kallade itererade, och direkta metoder (Marcellino et al., 

2006). Merparten av den tillgängliga forskningen fokuserar på amerikanska variabler och 

framförallt amerikansk inflation.  

     I den samtida diskussionen går det att utröna två huvudsakliga utvecklingar. Den ena är att 

flertalet internationella studier visar att gapmått är en betydelsefull variabel vid prognostiseringen 

av inflation. Korenok och Swanson (2005) använder i sin studie ett mått på BNP-gap för att 

generera prognoser för amerikansk inflation medan Stock och Watson (1999a) använder ett mått 

på arbetslöshetsgap, skillnaden mellan den faktiska arbetslöshetsnivån och arbetslöshetens 

trendnivå, för att prognostisera amerikansk inflation. Resultatet från den sistnämnda studien är 

att ett gapmått som bygger på Philips-kurvan behövs inkluderas i prognosmodellerna för att slå 

en univariat modell för inflationen. Den andra utvecklingen inom forskarvärlden berör om det är 

användbart att göra om prognoser i syfte att få dem att gå mot ett ”bättre” långsiktigt värde, 

vilket implicit innebär att interceptet i modeller för inflation korrigeras i syfte att förmå 

prognoserna att gå mot Riksbankens inflationsmål. Månsson (2007) har undersökt om 

investeringsprognoser baserade på svensk barometerdata eller makroekonomisk data blir bättre 

efter interceptjustering. Slutsatsen är att långsiktsprognoserna för modellerna med barometerdata 

kan förbättras genom interceptjustering utan att de förlorar förmågan att ge bra 

kortsiktsprognoser.  

      Syftet med uppsatsen är att undersöka om prognostisering av den svenska inflationen kan 

förbättras dels genom att använda ett mått på BNP-gap som förklarande variabel, dels genom att 

tillämpa en metod för interceptjustering. Uppsatsen kommer att ge en formell analys av modeller 

och metoder för inflationsprognoser med det grundläggande syftet att verka för att i allmänhet 

förbättra prognosutförandet i praktiken. Därutöver kommer undersökningen även att minska den 

nuvarande diskrepansen mellan teori och praktik.  

      Tillvägagångssättet för undersökningen är att skapa inflationsprognoser på ett kvartal, ett år 

och två års sikt utifrån den indirekta och den direkta metoden för univariata och bivariata 

modeller. De indirekta modellerna ska därefter genomgå interceptjustering för att undersöka 

huruvida detta leder till minskade prognosfel. Prognosresultaten för de olika modellerna bedöms 

utifrån de tre utvärderingskriterierna mean error (ME), mean absolute error (MAE), root mean 

squared error (RMSE) för att värdera vilken modell som ger minst prognosfel. Kriterierna ger 

förutom ett mått på feltermens storlek även en uppfattning om en viss metod systematiskt över- 

eller underskattar inflationen. Prognosfelen enligt RMSE för de olika modellerna kommer även 

att relateras till motsvarande RMSE för en random walk modell genom kriteriekvoten Theil’s U 

för att ytterligare utvärdera modellernas prestation.  
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      Den valda tidsperioden för inflationsdata är från första kvartalet 1993 till fjärde kvartalet 

2006 medan den valda tidsperioden för BNP-data är från första kvartalet 1980 till fjärde kvartalet 

2006. Anledningen till de olika startpunkterna är att BNP-data kan antas ge ett förbättrat värde 

för denna längre tidsperiod (se, till exempel, Fregert och Jonung, 2003), något som däremot inte 

gäller för inflationen. Den främsta orsaken till att 1993 i det fallet har valts som startpunkt är att 

Sverige sedan dess har en flytande växelkurs. Eftersom rörlig växelkurs är grunden för 

penningpolitisk självständighet innebar det början på en ny penningpolitisk regim, vilket 

motiverar för att använda det året som startpunkt.  

     Disposition på den fortsatta uppsatsen: kapitel 2 beskriver den ekonometriska referensramen, 

kapitel 3 beskriver data, kapitel 4 behandlar metodologin, kapitel 5 presenterar resultaten av 

jämförelserna, och slutsatserna sammanfattas i kapitel 6.  
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2 Teori 

 
I detta kapitel redovisas den ekonometriska referensram som ligger till grund för den empiriska undersökningen. 

Avsnittet inleds med en definition av begreppen inflation och gapmått. Därefter fortsätter avsnittet med en 

genomgång av de olika modeller som används vid prognostiseringen. I slutet av avsnittet ges en sammanfattning av 

tidigare forskningsresultat kring inflationsprognoser.  

 

 

2.1 Inflation och gapmått  

Inflationen är ett mått på en genomsnittlig prisförändring i relativa termer och beräknas utifrån 

ett prisindex. Olika prisindex kan utformas beroende på varukorgens sammansättning, 

exempelvis mäter konsumentprisindex (KPI) den genomsnittliga prisnivån på en korg av varor 

och tjänster för ett typiskt hushåll (se, till exempel, Fregert och Jonung, 2003, Burda och 

Wyplosz, 2005).  

     Inkluderandet av gapmått är vanligt förekommande vid prognostisering av inflation eftersom 

det i teorin anses förekomma samband mellan inflation och olika varianter av gapmått.  

Exempelvis kan ett mått på arbetslöshetsgapet liksom ett mått på BNP-gapet användas för att 

prognostisera inflation. Vilket gapmått som leder till bäst inflationsprognoser är oklart. I denna 

uppsats undersöks det huruvida inkluderandet av ett mått på BNP-gap förbättrar 

inflationsprognoserna. BNP mäter värdet av nationens marknadsproduktion av varor och tjänster 

under en viss tidsperiod. De flesta makroekonomiska variabler, däribland BNP, ökar långsiktigt 

vilket är liktydigt med att det finns en trend. På kort sikt förekommer fluktuationer, men på lång 

sikt försvinner dessa. Eftersom tillfälliga förändringar kommer att försvinna kan trenden 

användas för att förutspå den framtida utvecklingen (Fregert och Jonung, 2003).   

      Givet att det finns en trend kan den observerade BNP-nivån antas utgöras av en del som är 

trendmässig, en som är cyklisk samt en del som beror på säsongsvariationer. Säsongsvariationerna 

kan exkluderas från ekvationen genom att ta hänsyn till det faktum att produktionen varierar 

under året. Följaktligen är det endast data som är av annan tidsaspekt än årsvis som har 

säsongskomponenter (Fregert, 2000). Skillnaden mellan den observerade BNP-nivån och BNP-

trenden är den cykliska komponenten som kan ses som ett gapmått, vilket representerar 

avvikelsen från den långsiktiga trenden. Definitionen av BNP-gap kan då skrivas som (se, till 

exempel, Fregert och Jonung, 2003, Burda och Wyplosz, 2005): 

trendobsgap BNPBNPBNP −=                     (1) 
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      Genom att använda en metod för att kalkylera en trend kan vi därigenom uppskatta den 

cykliska komponenten. Det finns ingen allmänt accepterad metod för att beräkna trenden, men 

en vanlig metod är det så kallade Hodrick-Prescott(HP)-filtret som kalkylerar en BNP-trend 

genom att jämna ut fluktuationer i observerad BNP. BNP-gap behandlas som den cykliska 

komponenten som filtret producerar (Fregert, 2000, Fregert och Jonung, 2003). Tillväxttakten 

kan även modelleras så att den kontinuerligt ökar eller minskar med en så kallad kvadratisk trend, 

det vill säga att trenden beskrivs som en kvadratisk funktion av tiden. Den kvadratiska trenden 

anpassas till observationerna genom regressionsanalys vilken väljer koefficienterna för att låta 

trendkurvan ligga så nära observationerna som möjligt. Residualerna från regressionen behandlas 

som ett mått på BNP-gap (se, till exempel Fregert och Jonung, 2003, Nelson, 2002).  

 

2.2 Prognosmodeller 

 
             Tabell 1: Översikt över de prognosmodeller som kommer att beaktas   
 

  Indirekta Interceptjustering Direkta 

Univariata 2.2.1 2.2.2 2.2.3 

Bivariata 2.2.4 2.2.5 2.2.6 

 

2.2.1 Univariat indirekt modell 

Den indirekta metoden, där en modell används för att göra flerperiodsprognoser, är den 

vanligast förekommande såväl i praktisk som i teoretisk prognostisering (se, till exempel, 

Marcellino et al., 2006, Enders, 2004). De flesta svenska institutioner, däribland Riksbanken, 

beräknar prognoser utifrån modeller som grundas på principen för den indirekta metoden.  

        En univariat autoregressiv modell för inflationen bygger på att det nuvarande värdet av 

inflationen antas bero på de närmast tidigare värdena samt en felterm. De tidigare värdena av 

tidsserien kan benämnas laggar, autoregressiva termer eller ordningen av autoregressionen. Ett 

generellt uttryck för denna univariata autoregressiva modell kan skrivas såsom (se, till exempel, 

Binner et al., 2006 och Marcellino et al., 2006): 

1

1

0

1 +−

−

=
+ ++= ∑ tit

l

i

it επβαπ ,                                              (2) 

där ̟t+1 är inflationen i period t+1, α och β är parametrar som skattas, l är antalet laggar, ̟t är 

inflationen i period t och εt+1 är feltermen i period t+1. 
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        Då (2) är linjär kan parametrarna skattas med den statistiska metoden ordinary least squares 

(OLS). Det innebär att de skattade parametrarna α̂ och β̂  väljs på ett sådant sätt att summan av 

de kvadrerade vertikala avstånden från de observerade inflationsvärdena till den anpassade räta 

linjen minimeras (Verbeek, 2004, Woolridge, 2003).  

        De skattade parametrarna α̂ och β̂  från (2) ger följande prognosekvation:   

it

l

i

i

f

t −

−

=
+ ∑+= πβαπ

1

0

1
ˆˆ ,                     (3) 

där ̟f
t+1 är en prognos av inflationen i period t+1 baserad på tillgänglig information i period t. 

        När prognoshorisonten, h, är ett beräknas prognosen direkt från (3) och grundas endast på 

observerade inflationsvärden (Marcellino et al., 2006). I de fall då h är två eller mer genereras 

prognoserna genom att istället använda prognostiserade inflationsvärden. Således används (3) för 

att iterera framåt en period åt gången för önskat antal perioder. Följaktligen kommer de indirekta 

prognoser att baseras både på observerad och på prognostiserad inflation (se, till exempel, 

Bhansali, 1999). 

 

2.2.2 Interceptjusterad univariat modell 

Ett känt faktum inom ekonometrin är att när prognoshorisonten går mot oändligheten 

konvergerar prognoserna mot modellernas historiska medelvärde (se, till exempel, Lütkepohl, 

1991). I det fall då det historiska medelvärdet inte överensstämmer med vad prognosmakaren 

tror om variablernas långsiktiga utveckling blir detta bekymmersamt. En lösning på problemet är 

att justera interceptet i indirekta modeller, vilket är liktydigt med att införa subjektiv information i 

modellerna (se, till exempel, Clements och Hendry, 2001).  

       I teorin förekommer metoder för att justera befintliga prognosmodeller på ett sätt så att 

prognoserna konvergerar mot en tillväxttakt som prognosmakaren bedömer som mest sannolik. 

En av dessa metoder för att interceptjustera är att först skatta modellen med OLS och därefter 

definiera koefficientmatriserna. De nya parameterskattningarna fås genom att ta differensen 

mellan identitetsmatrisen och koefficientmatriserna. Differensen multipliceras med de potentiella 

tillväxttakterna och resulterar i modellernas nya intercept (Månsson, 2007, Hjelm, 2007).  

      Prognoser genereras således genom att använda de nya intercepten i prognosekvationen: 

it

l

i

i

nyf

t −

−

=
+ ∑+= πβαπ

1

0

1
ˆ                     (4) 

där ̟f
t+1 är en prognos av inflationen i period t+1 som grundas på tillgänglig information i period 

t samt där nyα är det nya interceptet.  
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      I enlighet med den univariata indirekta modellen genereras prognoserna direkt från (4) när h 

är lika med ett och grundas då endast på observerade värden av inflationen. Vid h två eller mer 

kommer prognoserna att bero på prognostiserade värden på inflationen (se, till exempel, 

Bhansali, 1999).  

      I metodavsnittet ges en utförlig beskrivning på tillvägagångssättet för att interceptjustera en 

univariat modell.  

 

2.2.3 Univariat direkt modell 

Tillvägagångssättet för att skapa prognoser med den direkta metoden är nästintill identiskt med 

att generera prognoser med den indirekta metoden, men en avgörande skillnad föreligger. Denna 

skillnad är att den direkta metoden specificerar en ny autoregressiv modell för varje 

prognoshorisont. Följden blir att flerperiodsprognoser direkt kan skapas istället för att enbart 

göra enperiodsprognoser, vilket är fallet med den indirekta metoden (Bhansali, 1999). 

        En univariat autoregressiv direkt modell för inflationen vid prognoshorisonten h kan 

skrivas som:  

htit

l

i

iht +−

−

=
+ ++= ∑ επϕρπ

1

0

                                         (5) 

där ̟t+h är inflationen i period t+h, ρ och φ är parametrar som skattas, l är antalet laggar, ̟t är 

inflationen i period t och εt+1 är feltermen i period t+h. 

      I likhet med den indirekta modellen kan parametrarna i (5) skattas med OLS för varje 

prognoshorisont. Följden av att göra parameterskattningar som är kopplade till 

prognoshorisonten blir att fler skattningar kommer att genomföras, men framförallt innebär detta 

att färre observerade värden på inflationen används vid skattning (Bhansali, 1999).  

      De skattade parametrarna ρ̂  och ϕ̂ från (5) ger följande prognosekvation:   

it

l

i

i

f

ht −

−

=
+ ∑+= πϕρπ

1

0

ˆˆ                      (6) 

där ̟f
t+h är inflationen som prognostiseras för period t+h. 

      I det fall då h=1 i (6) kan ekvationen användas för att göra prognoser en period framåt. För 

att göra prognoser för flera horisonter framåt måste en ny modell skattas, en för respektive 

horisont. För att möjliggöra det direkta genererandet av prognoser för flera horisonter framåt i 

tiden kommer de direkta prognoserna uteslutande att baseras på observerade värden på 

inflationen (Marcellino et al., 2006). Lägg märke till att när h=1 är de indirekta och de direkta 

prognoserna samma för samma antal laggar på variabeln.  
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2.2.4 Bivariat indirekt VAR-modell 

I de föregående prognosmodellerna används inflation som enda tidsserie, men det skulle även 

vara intressant att använda flera tidsserier simultant i syfte att förbättra prognoserna. En bivariat 

vektor autoregressiv (VAR)-modell utgörs av två ekvationer innehållande två variabler som antas 

påverka varandra. Varje variabel modelleras som en linjär funktion av tidigare värden av 

variablerna samt en felterm (Verbeek, 2004, Hjelm, 2007). VAR-modeller är vanligt 

förekommande i prognossammanhang, däribland Riksbanken som i sin prognostisering använder 

en VAR-modell innehållande sju variabler. 

      En indirekt bivariat VAR-modell som sammankopplar inflationen med BNP-gapet kan se ut 

som följer (se, till exempel, Woolridge, 2003): 

tttt y 1121111 ενπνγπ +++=+                     (7)     

tttt yy 2222121 ενπνγ +++=+ ,                    (8) 

där ̟t+1 är inflationen i period t+1, 1+ty är BNP-gapet i period t+1, 1γ , 2γ , 11ν , 21ν , 12ν  och 

22ν är parametrar som skattas, ̟t är inflationen i period t, ty är BNP-gapet i period t samt att t1ε  

och t2ε  feltermer för de respektive ekvationerna. 

     För att skatta (7) och (8) används OLS, vilket således leder till olika parameterskattningar 

(Verbeek, 2005).  Den bivariata indirekta VAR-modellen kan därefter användas för prognoser (se, 

till exempel, Hjelm, 2007): 

ttt

f

t y 1121111
ˆˆˆ ενπνγπ +++=+                     (9) 

ttt

f

t yy 2222121
ˆˆˆ ενπνγ +++=+                   (10) 

där ̟f
t+1 är en prognos av inflationen samt f

ty 1+ är en prognos av BNP-gapet i period t+1 som 

grundas på tillgänglig information i period t. 

     Prognoser för en period framåt beräknas från (9) respektive (10) och grundas endast på 

observerade värden av inflation och BNP-gap. I de fall då h är två eller mer genereras 

prognoserna genom att istället använda prognostiserade värden. Följaktligen kommer 

prognoserna för den bivariata indirekta VAR-modellen att baseras på såväl observerade som 

prognostiserade värden av inflation och BNP-gap (Månsson, 2007).   

 

2.2.5 Interceptjusterad bivariat VAR-modell 

Även för de bivariata VAR-modellerna kan det noteras att prognoserna konvergerar mot 

variablernas respektive historiska medelvärde när prognoshorisonten går mot oändligheten (se, 

till exempel, Hjelm, 2007, Lütkepohl 1991). Det är en anledning till att VAR-modeller i allmänhet 
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inte används för att göra långsiktiga prognoser eftersom det historiska medelvärdet inte 

nödvändigtvis överensstämmer med forskarens uppfattning. Om så är fallet kan detta korrigeras 

genom att interceptjustera modellerna.  

      Ett tillvägagångssätt för interceptjustering är att utöver den faktiska datan som modellen 

grundas på införa subjektiv information i VAR-modellen (Hjelm, 2007). Förfarandet för 

interceptjustering i den bivariata VAR-modellen är snarlikt med det för den univariata modellen, 

med den skillnaden att det här handlar om två variabler och således två ekvationer. Genom att 

skatta VAR-modellens parametrar med OLS kan dessa användas för att ställa upp 

koefficientmatriserna och tillsammans med de potentiella tillväxttakterna kan nya intercept 

beräknas. Dessa nya intercept är de som den skattade VAR-modellen behöver använda för att 

prognoserna ska konvergera mot de potentiella tillväxttakterna. På kort sikt kommer prognoserna 

fortfarande att styras av de historiska värdena i modellen medan prognoserna på längre sikt 

närmar sig de potentiella tillväxttakterna (Hjelm, 2007, Månsson, 2007).   

      För att generera prognoser med denna modell används de nya intercepten i respektive 

prognosekvation: 

ttt

nyf

t y 1121111
ˆˆ ενπνγπ +++=+                   (11) 

ttt

nyf

t yy 2222121
ˆˆ ενπνγ +++=+                                        (12) 

där ̟f
t+1 är en prognos av inflationen i t+1 samt f

ty 1+  är en prognos av BNP-gapet i period t+1 

som grundas på tillgänglig information i period t och där ny

1γ  och ny

2γ  är de nya intercepten.  

      I enlighet med modellen i föregående avsnitt genereras prognoserna direkt från (11) 

respektive (12) när h är lika med ett och kommer då endast att baseras på observerade värden av 

variablerna. För att generera prognoser när h är större eller lika med två används såväl 

observerade som prognostiserade värden av inflation och BNP-gap (Månsson, 2007).  

      En beskrivning av hur denna form av interceptjustering genomförs ges i Appendix A. 

 

2.2.6 Bivariat direkt VAR-modell  

I den bivariata direkta VAR-modellen sammanförs tänkandet om att direkt generera 

flerperiodsprognoser och användandet av två förklaringsvariabler. Modellen prognostiserar 

liksom föregående två modeller genom att använda laggade värden av variablerna (Hjelm, 2007).  

      En bivariat direkt VAR-modell som sammankopplar inflationen med BNP-gapet: 

tttt y 1121111 εθπθτπ +++=+                   (13)     

tttt yy 2222121 εθπθτ +++=+ ,                  (14) 
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där ̟t+1 är inflationen i period t+1, 1+ty är BNP-gapet i period t+1, 1τ , 2τ , 11θ , 21θ , 12θ  och 22θ är 

parametrar som skattas, ̟t är inflationen i period t, ty är BNP-gapet i period t samt att t1ε  och t2ε  

feltermer för de respektive ekvationerna. 

     Ekvationerna (14) och (15) skattas separat med OLS, vilket ger olika parameterskattningar 

(Verbeek, 2005). De skattade parametrarna ger följande prognosekvationer 

ttt

f

t y 1121111
ˆˆˆ ενπνγπ +++=+                   (15) 

ttt

f

t yy 2222121
ˆˆˆ ενπνγ +++=+                   (16) 

där ̟f
t+1 är en prognos av inflationen samt f

ty 1+ är en prognos av BNP-gapet i period t+1 som 

grundas på tillgänglig information i period t. 

     När h är ett beräknas prognoserna från (15) respektive (16) och grundas endast på 

observerade värden av inflation och BNP-gap. Därefter skattas det två nya modeller för varje ny 

horisont och följaktligen kommer de bivariata direkta prognoserna uteslutande att bero på 

observerade värden (Hjelm, 2007). 

 

2.3 Tidigare forskning  

Vikten av tillförlitliga och rättvisande inflationsprognoser är stor, men när det kommer till att 

definiera en bra prognos finns det många åsikter i den frågan. Bevis är den betydande 

diskrepansen i hur inflationsprognoser behandlas i textböckerna och hur de praktiseras av 

professionella prognosmakare. Den ständiga diskussionen kring hur en prognosmodell för 

inflation bör utformas kretsar dels kring vilka variabler som ska inkluderas, dels vilken 

ekonometrisk prognosmetod som bör användas.  

      I avseendet kring vilka variabler som bör innefattas i prognosmodellen kan valet hänföras till 

ekonomisk teori där Phillips-kurvan pekar på arbetslösheten som en särskilt viktig variabel medan 

den klassiska kvantitetsteorin hävdar att prisnivån är direkt proportionell mot penningmängden 

och att penningmängden därmed är en betydande variabel (se, till exempel, Fregert och Jonung, 

2003, Binner et al., 2007). Stock och Watson (1999a) utvärderar hur Phillips-kurvan, definierad 

som skillnaden mellan faktisk arbetslöshet och trenden, fungerar för att förutse amerikansk 

inflation. Författarna skriver att prognoser med Phillips-kurvan generellt sett är att föredra 

framför prognoser som baseras på andra makroekonomiska variabler och visar att dess prestation 

kan förbättras ytterligare genom att använda information från 168 olika ekonomiska indikatorer. 

Grahn (2006) undersöker vilket mått av arbetslöshetsgapet och BNP-gapet som bäst kan förutse 

den svenska inflationen baserat på kvartalsvis inflationsdata mellan 1993:1 och 2005:4. 
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Gapmåtten beräknas med två olika metoder: en linjär regression och ett HP-filter. Slutsatsen i 

studien blir att BNP-gapet beräknat med HP-filtret genererar bättre prognoser vid alla undersökta 

prognoshorisonter förutom vid prognoshorisonten på fyra kvartal då arbetslöshetsgapet skapat 

med HP-filter tangerar dess prestation.  

      Forskarvärlden är inte heller enig kring vilken ekonometrisk prognosmetod som med fördel 

bör användas. Majoriteten av de empiriska studierna antar ofta en linjär relation mellan de 

makroekonomiska variablerna medan undersökningar visar att icke-linjära modeller kan ge bättre 

prognoser än linjära modeller. Såväl Nakamura (2006) som Binner et al. (2006) finner att icke-

linjära modeller är att föredra framför linjära autoregressiva modeller när prognoshorisonterna är 

korta. Trots resultat som påvisar fördelar med icke-linjära modeller är linjära modeller mest 

förekommande i prognossammanhang och det debatteras ständigt kring vilka linjära modeller 

som bör användas. Nyligen diskuterades det i prognoslitteraturen vilken av den indirekta och den 

direkta metoden som bör användas för att generera prognoser. Marcellino et al. (2006) utvärderar 

univariata prognoser skapade med den indirekta och den metoden baserade på amerikanska 

makroekonomiska tidsserier. Resultatet från deras studie är att de direkta prognoserna är bättre 

än de indirekta när prognoshorisonten är kort medan de indirekta prognoserna är bäst vid längre 

prognoshorisonter Jämförelsen i deras specifika studie utmynnar i slutsatsen att de indirekta 

prognoserna generellt sett är att föredra framför de direkta prognoserna. Bjärlestam (2006) 

utvärderar vilken metod som är bäst av den indirekta och den direkta för att prognostisera svensk 

inflation. Studien finner att när prognoshorisonten är ett år ger den direkta metoden bäst 

prognoser och när prognoshorisonten är två år ger den indirekta metoden minst prognosfel. 

Slutsatsen i denna undersökning blir att det inte går att komma fram till ett avgörande kring 

vilken metod som generellt sett är att föredra.  

      En tanke som nyligen har framförts parallellt med dessa diskussioner är idén kring 

interceptjustering. Eftersom denna metod relativt nyligen har rönt uppmärksamhet finns det inte 

särskilt mycket forskning gjord kring vilken effekt den får för inflationsprognoser. Det finns inte 

heller någon etablerad metod för hur detta ska genomföras, dock finns det föreslagna metoder 

(se, till exempel, Hjelm, 2007, för fallet med VAR-modellen). Månsson (2007) använder en metod 

för interceptjustering som bygger på den teori som framförs i Lütkepohl (1991) och undersöker 

huruvida investeringsprognoser blir bättre efter interceptjustering. Resultatet visar att 

prognoserna gjorda med barometerdata är att föredra framför de prognoser som använder 

makroekonomisk data som förklarande variabel när prognoshorisonten är ett. Efter 

interceptjustering ger modellerna med barometerdata även bättre prognoser vid tidshorisonten 

fyra. Studien ger stöd för hypotesen att investeringsprognoser kan förbättras genom 

interceptjustering utan att de förlorar förmågan att ge bra kortsiktsprognoser. 
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3 Data 

 
I detta avsnitt presenteras det datamaterial som ligger till grund för den empiriska undersökningen. Samtliga 

genomförda datatransformationer redovisas och det datamaterial som används vid prognostisering sammanfattas i 

två figurer som kortfattat analyseras. 

 
 

Från SCB:s hemsida erhålls svensk kvartalsdata för KPI för perioden 1992:4 till 2006:4 samt 

kvartalsdata för BNP mätt i reala termer för perioden 1980:1 till 2006:4. Real BNP är BNP som 

är justerat för prisförändringar, vilket innebär att beräkningen blir oberoende av förändringar i 

köpkraft (inflationen) (se, till exempel, Fregert och Jonung, 2003, Burda och Wyplosz, 2005).  

      Såväl data över KPI som real BNP säsongsdifferentieras genom den vanligen använda 

metoden X12 i E-views för att ta bort eventuella säsongsvariationer. Vidare används 

makroekonomiska variabler ofta som den naturliga logaritmen av värdet istället för det 

ursprungliga värde, så även i denna uppsats. Fördelar med detta tillvägagångssätt är att lutningen 

på tidsserien av naturligt logaritmerade värden vid en viss tidpunkt visar den relativa tillväxttakten 

(Fregert och Jonung, 2003). Baserat på den naturliga logaritmen av KPI kan vi beräkna den 

kvartalsvisa inflationen genom följande formel (se, till exempel, Elger et al., 2006): 

))ln()(ln(100 1−−= ttt KPIKPIπ                       (17) 

      Eftersom det inte finns en allmänt accepterad metod för att uppskatta BNP-gapet kommer 

beräkningar med två olika metoder att redovisas: kvadratisk trend samt HP-filter. Inledningsvis 

beräknas BNP-gapet i Regression Analysis Time Series (RATS) genom att använda en kvadratisk 

trend (se, till exempel, Nelson, 2002, Elger et al., 2006). Residualerna från varje regression sparas 

och behandlas som ett mått på BNP-gapet. Därefter beräknas i E-views trenden av BNP med 

hjälp av ett HP-filter med utjämningsnivån 1600 som ger den cykliska komponenten och 

därigenom en uppskattning av BNP-gapet. Samtliga framräknande gapmått multipliceras med 100 

för att ange procent.  

      Efter dessa ovan nämnda ingrepp finns den inflationsdata och de gapmått som behövs för 

prognosberäkningarna, det vill säga säsongsrensade procentuella värden på den svenska 

inflationen mellan 1993:1 och 2006:4 samt procentuella beräkningar av gapmått mellan 1980:1 

och 2006:4.  
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Figur 1. Kvartalsvis inflation i Sverige under åren 1993-2006
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Ur Figur 1 kan det uttydas att inflationen första kvartalet efter att Riksbanken hade fått 

penningpolitisk självständighet var den högsta under hela tidsperioden med 2,6 %. Det lägsta 

värdet påträffas första kvartalet 1998 då deflationen uppgick till 1,5 %. Däremellan och efter det 

har inflationen fluktuerat och mer kortvariga såväl som mer långvariga toppar och dalar kan 

konstateras. Det kan dock anmärkas att det mestadels har varit inflation, och inte deflation, 

under den beaktade tidsperioden.   

        I samband med att den svenska kronan sattes att flyta antog Riksbanken ett inflationsmål. 

Ur Figur 1 kan det utläsas att inflationen gradvis har skiftat nedåt i takt med att förtroendet för 

inflationsmålspolitiken har stigit. Den senaste tiden har inflationen varit förhållandevis stabil på 

en låg nivå som stundtals har legat utanför det givna spannet för inflationsmålet. Med ett fortsatt 

förtroende för Riksbanken samt frånvaro av penningpolitiska chocker finns det anledning att tro 

att inflationen även i framtiden kommer att vara stabil. 

Figur 2. Kvartalsvis gapmått i Sverige under åren 1980-2006
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Ur Figur 2 framgår det med tydlighet att de olika metoderna för att beräkna gapmått ger likartade 

resultat. Det kan hävdas att residualerna från den kvadratiska trenden systematiskt uppskattar 

gapmåtten till att vara större än de cykliska komponenterna från HP-filtret, men vilket mått som 

är mest rättvisande kan dock inte med säkerhet sägas. I tidsperiodens början beräknar båda 

metoderna gapmåttet till att vara högt positivt, vilket indikerar att real BNP låg över trendvärdet. 

Mellan 1988:4 och 1991:2 uppskattar återigen de båda metoderna att gapmåttet är positivt för att 

kort därefter mellan 1992:2 och 1994:2 beräkna gapmåttet till att vara negativt, vilket är liktydigt 

med att real BNP låg under trendvärdet.  

      Under andra halvan av tidsperioden och framförallt de sista sju åren är överensstämmelsen 

mellan de två metoderna nästintill total. Under åren mellan 1999 och 2006 kan det uttydas att 

gapmåtten i genomsnitt uppskattas till att kretsa kring noll, vilket även är det värde som antas 

föreligga på lång sikt. Förklaringen till att båda metoderna beräknar gapmåtten till denna 

utveckling är oklar, men det bekräftar den gängse uppfattningen att makroekonomiska variabler 

överlag har blivit mer stabila över tiden och därmed lättare att uppskatta.  
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4 Metod 

 
I detta kapitel redogörs de metodologiska val som har gjorts och framförallt motiveras de olika valda 

tillvägagångssätten. Sist i avsnittet beskrivs utförligt metoderna för att skapa prognoser med de olika modellerna 

samt hur interceptjustering genomförs. 

 

 

4.1 Programmering i RATS 

För att generera prognoser används det ekonometriska programmet RATS. Det är ett program 

för analys av tidsserier som tillåter stor flexibilitet i kodningen och är därmed väl lämpat för 

prognostisering av inflation (Enders, 1998).  

      Programmering är vanligt förekommande på flertalet svenska institutioner som bedriver 

prognosverksamhet såsom Riksbanken, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. Några av 

fördelarna med att programmera är att det är möjligt att automatisera prognoserna och att 

tillvägagångssättet framgår med tydlighet, vilket underlättar replikering.  

      De koder som används i denna studie för att skapa prognoser med de olika modellerna 

återfinns sist i uppsatsen i Appendix B- Appendix H.  

 

4.2 Prognostisering 

Gapmåtten som används för prognostisering är de som beräknas enligt en kvadratisk trend som 

följer tillvägagångssättet i Nelson (2002). I syfte att beräkna BNP-gapet används inledningsvis 

lnBNP-data för perioden 1980:1 till 1999:4 för att generera den första gapserien för samma 

tidsperiod. Genom att successivt utöka informationsmängden med en period åt gången skapas 

ytterligare gapserier till dess att all tillgänglig information är nyttjad och då finns det totalt 29 

gapserier som alla börjar 1980:1 medan slutpunkten varierar från 1999:4 till 2006:4. Vid 

prognostisering av inflation används inte de gapmått för perioden 1980:1 till 1992:4 då det inte 

finns inflationsdata för samma period. Inflationsdata samt uppskattningar av BNP-gap för 

perioden 1993:1 till 1999:4 används enbart för parameterskattningar och betecknas här in-sample. 

De resterande tjugoåtta observationerna, för perioden 2000:1 till 2006:4, används för 

prognosutvärdering och kallas out-of-sample. Givet detta kommer den första out-of-sample-prognosen 

att ges för 2000:1.  
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    Med ambitionen att begränsa undersökningen har val gjorts med avseende på antalet laggar 

som används i modellerna samt antalet horisonter framåt i tiden som modellerna prognostiserar. 

Vad gäller lagglängd så skattas modellerna med laggar mellan 1 och 4, vilket väl överensstämmer 

med tidigare gjorda studier (se, till exempel, Nakamura 2006 och Binner et al. 2006, som båda 

tillämpar dessa lagglängder). För de interceptjusterade modellerna görs dock endast prognoser för 

lagglängden ett. Förklaringen därtill kan hänföras till det faktum att få laggar oftast fungerar 

bättre vid prognostisering samt att det är mer tidskrävande att generera prognoser på detta sätt. 

Prognoshorisonterna är samma för samtliga modeller, ett kvartal framåt i tiden till åtta kvartal 

framåt i tiden. Anledningen till det är att penningpolitiken antas få effekt först på två års sikt och 

därmed görs det vanligtvis inte prognoser för längre än två år framåt. De prognoshorisonter som 

tas i beaktande vid jämförelsen av modellerna är de skapade prognoserna för ett kvartal framåt, 

ett år framåt samt två år framåt. 

      Vid genererandet av samtliga prognoser används en teknik som kallas expanderande 

informationsfönster. I denna teknik används all tillgänglig information i den tänkta perioden för 

att generera prognoser utan att använda framtida information. Genom att gå framåt i tiden utökas 

informationen successivt till att slutligen utnyttja all tillgänglig information för samtliga perioder.  

      I enlighet med den indirekta metoden skattas en modell för varje variabel och lagglängd, 

vilket i fallet med en variabel ger sammanlagt fyra olika modeller och i fallet med två variabler 

sammanlagt åtta modeller. Med respektive modell görs därefter prognoser för åtta perioder 

framåt i tiden genom att gå framåt en period åt gången. Den direkta metoden specificerar en 

modell för varje variabel och lagglängd sedan ytterligare en modell för respektive horisont, vilket i 

fallet med en variabel ger totalt trettiotvå olika modeller och i fallet med två variabler totalt 64 

olika modeller. Mönstret som följs är att förskjuta de laggade värdena en period för att specificera 

en ny modell för varje horisont.         

      I syfte att tydliggöra tillvägagångssättet vid skapandet av prognoser exemplifieras här 

utförandet av en univariat direkt modell och en bivariat indirekt modell när antalet laggar är två 

och prognoshorisonten är två samt interceptjustering för en univariat modell när lagglängden är 

ett och horisonten ett: 

     För den univariata direkta metoden skattas modellen inledningsvis för perioden 1993:4 till 

1999:4 där inflationen beror på det historiska värdet av inflationen två respektive tre perioder 

bakåt i tiden. Denna skattning ger parameterestimat för sista kvartalet 1999. Därefter utökas 

informationsfönstret över tiden tills den sista skattningen sker för perioden 1993:4 till 2006:4 och 

då finns det uppdaterade parameterskattningar för perioden 1999:4 till 2006:4. Vid beräknandet 

av den första t+2-prognosen används den faktiska inflationen för 1999:4 och 1999:3 tillsammans 

med parameterskattningarna för 1999:4. Principen följer därefter samma mönster för samtliga 
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t+2-prognoser där den sista t+2-prognosen beräknas genom att använda den faktiska inflationen 

för 2006:2 och 2006:1 samt parameterskattningar för 2006:2.  

      I den bivariata indirekta modellen tas gapmåtten med i beräkningen varför det blir något mer 

komplicerat att skapa prognoser. Till en början skattas den första ekvationen med inflation som 

beroende variabel för perioden 1993:3 till 1999:4 där de oberoende variablerna är inflationen en 

respektive två perioder bakåt i tiden samt gapmåtten från den första gapserien en respektive två 

perioder bakåt i tiden. Därefter skattas den andra ekvationen med gapmåtten i den första 

gapserien som beroende variabel för samma period och samma oberoende variabler. Genom 

dessa separata skattningar finns det parameterestimat för 1999:4. Informationsfönstret utökas 

över tiden tills den sista skattningen sker för perioden 1993:3 till 2006:4. Det ska poängteras att 

den gapserie och de gapmått som används ges av slutpunkten för skattningen, när skattningen 

slutar 2000:1 används den gapserie som slutar 2000:1 osv. Vid beräknandet av t+2-prognoserna 

för inflationen används de prognostiserade t+1-prognoserna för 2000:1 för inflationen och 

gapmåttet, den faktiska inflationen och det uppskattade gapmåttet för 1999:4 samt 

parameterskattningar för inflationen för 1999:4. Tillvägagångssättet är likartat för samtliga t+2-

prognoser där den sista t+2-prognosen beräknas genom att använda de prognostiserade t+1-

prognoserna för 2006:3 för inflationen och gapmåttet, den faktiska inflationen och det 

uppskattade gapmåttet för 2006:2 samt parameterskattningar för inflationen för 2006:2. 

      För den univariata interceptjusterade modellen skattas modellen inledningsvis för perioden 

1993:2 till 1999:4 där inflationen beror på det historiska värdet en period bakåt i tiden. Denna 

första skattning ger parameterestimat för sista kvartalet 1999. Efter det utökas 

informationsfönstret över tiden tills den sista skattningen ges av perioden 1993:2 till 2006:4, vilket 

innebär att det finns uppdaterade parameterskattningar för perioden 1993:4 till 2006:4. De nya 

intercepten beräknas genom att till en början ställa upp identitetsmatrisen och dividera med 

betakoefficienten. Slutligen multipliceras denna differens med den nya potentiella tillväxttakten 

som antas vara 0,5 procent per kvartal då inflationsmålet är 2 procent per år. Metoden upprepas 

tills samtliga intercept är ersatta med nya och då används dessa intercept tillsammans med 

betakoefficienterna för att skapa prognoser. Den första t+1-prognosen beräknas genom att 

använda betakoefficienten, det nya interceptet samt den faktiska inflationen för 1999:4. Principen 

är densamma för samtliga efterföljande t+1-prognoser där den sista t+1-prognosen uträknas 

genom att använda betakoefficienten, det nya interceptet samt den faktiska inflationen för 2006:3. 
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5 Utvärdering av prognoserna  

 
I detta avsnitt analyseras den empiri som har samlats in genom de gjorda prognoserna. Resultatet tolkas och 

återkopplas till referensramen. De faktiska värdena för utvärderingskriterierna baserade på prognosfel redovisas 

för de olika prognosmodellerna i en tabell. Därtill kommer prognosmodellerna även att direkt relateras till en 

random walk modell med drift i en annan tabell.  

 

 
Efter att ha skapat inflationsprognoser med de olika modellerna är det tid för utvärdering och en 

jämförande analys. För detta ändamål används tre vanliga kriterier som baseras på prognosfel; 

ME, MAE samt RMSE. ME är det enklaste måttet på prognosfel och ger en indikation för om 

modellen systematiskt över- eller underskattar inflationen. MAE ger ett mått på prognosfelets 

storlek och är känt för att vara mindre känsligt mot ovanligt stora eller små värden. RMSE är det 

vanligast förekommande måttet och ger i likhet med MAE ett mått på prognosfelets storlek. En 

skillnad gentemot MAE är att RMSE ger större vikt åt de avvikelser som är större än 

medelavvikelsen (se, till exempel, Binner et al., 2005, Fregert och Jonung, 2003).  
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där h

tµ  betecknar prognosfel som i denna uppsats definieras som prognostiserad inflation minus 

faktisk inflation och där N=29-h är antalet out-of-sample–prognoser för horisont h. I denna studie 

antar N värdet 28, 25 eller 21 beroende på om h antar värdet 1, 4 eller 8.  

      I empirin är det vanligt förekommande att prognosmodeller jämförs mot en referensmodell, 

vilket exempelvis kan vara en AR(1)-modell eller en random walk (se, till exempel, Binner et al., 

2006). En random walk modell antar oftast att betakoefficienterna är noll medan konstanttermen 

antingen kan vara lika med noll eller skild från noll. När konstanttermen är lika med noll kallas 

detta en random walk utan drift, om konstanttermen är skild från noll kallas modellen för en 

random walk med drift (Woolridge, 2003). I denna studie kommer inledningsvis två random walk 

modeller att beaktas för att därefter använda den som ger minst prognosfel. Den första modellen 

är en random walk med drift där värdet på konstanttermen väljs till 0,5, vilket är konsistent med 
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den potentiella tillväxttakt som används vid interceptjustering och grundas därmed på samma 

resonemang. Den andra modellen som beaktas är en random walk utan drift där värdet över tiden 

antas vara konstant, det vill säga att förändringen är noll. Utvärderingskriterierna beräknas enligt 

ovan för de två random walk modellerna, vilka entydigt påvisar att random walk modellen med 

drift är den som genererar minst prognosfel och således används den modellen fortsättningsvis 

som referensmodell. 

      I Tabell 2 visas de faktiska värdena av ME, MAE samt RMSE för de olika modellerna när h 

är 1,4 respektive 8 kvartal samt när antalet laggar är mellan 1 och 4. Värt att anmärka är att när h 

är ett kvartal ger de univariata indirekta och direkta modellerna samma prognoser, vilket även är 

fallet för de bivariata indirekta och direkta modellerna, och således blir även 

utvärderingskriterierna för respektive modeller lika. Detta verifierar att uträkningarna är korrekt 

genomförda, men innebär att det inte går att avgöra vilken modell som bör föredras framför den 

andre. Istället utvärderas vilken av modellerna som genererar bäst prognoser när h är fyra 

respektive åtta kvartal. Det ska även noteras att de interceptjusterade modellerna endast görs för 

lagglängden ett och h lika med 1, 4 och 8 kvartal, vilket medför att de bara kan jämföras mot sin 

respektive indirekta modell under given lagglängd för att utvärdera huruvida prognoserna 

förbättras eller inte.  

      Till en början ska ME i Tabell 2 panel A analyseras för att undersöka om de genomsnittliga 

prognosfelen är systematiskt negativa eller positiva. Om de genomsnittliga prognosfelen är 

negativa betyder det att modellen underskattar inflationen, är de positiva indikerar det att 

modellen överskattar inflationen. För de interceptjusterade modellerna samt för random walk 

modellen med drift är ME genomgående positiv. Ett resultat som är väntat då de nämnda 

modellerna bygger på antagandet om positiv inflation. För de övriga modellerna är trenden den 

motsatta; här är ME negativ med några få undantag. 

      Sammanfattningsvis implicerar ME att de interceptjusterade modellerna samt random walk 

modellen med drift överskattar inflationen medan de övriga modellerna underskattar densamma. 

Det kan även påpekas att ME, för de modeller som underskattar inflationen med undantag för 

den bivariata direkta modellen, är störst när h är fyra kvartal. För de övriga modellerna är ME 

störst när h är åtta kvartal.  

      MAE visas i Tabell 2 panel B och anger de absoluta prognosfelen, vilket innebär att positiva 

och negativa värden inte tillåts ta ut varandra. Värdena som ges är således mer likartade och 

innebär att det är mer relevant att göra jämförelser mellan de olika modellerna. Det finns ingen 

modell som ger minst MAE i samtliga lagglängder och prognoshorisonter, men den univariata 

indirekta modellen är nära då den genomgående ger minst MAE med undantag för lagglängden 

två och h lika med ett kvartal samt för lagglängden tre och h lika med ett kvartal. 
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Tabell 2: Faktiska värden av utvärderingskriterierna    
          

Panel A: ME Univariata     Bivariata      

Laggar Horisont Indirekta Intercept Direkta Indirekta Intercept Direkta Random 

AR(1) 1 -0,0446 0,1541 -0,0446 -0,0951 0,1265 -0,0951 0,1487 

 4 -0,0620 0,1275 -0,0769 -0,1096 0,1019 -0,0329 0,1275 

 8 0,0097 0,1980 -0,0385 -0,0400 0,1783 0,0278 0,1980 

AR(2) 1 -0,0446 - -0,0446 -0,1632 - -0,1632 0,1487 

 4 -0,0677 - -0,0451 -0,1942 - -0,0529 0,1275 

 8 0,0019 - -0,0027 -0,1674 - 0,3372 0,1980 

AR(3) 1 -0,0534 - -0,0534 -0,0765 - -0,0765 0,1487 

 4 -0,0677 - -0,0923 -0,0934 - -0,1315 0,1275 

 8 0,0036 - -0,0559 -0,0873 - 0,5616 0,1980 

AR(4) 1 -0,0695 - -0,0695 0,0083 - 0,0083 0,1487 

 4 -0,0741 - -0,0967 -0,0576 - -0,0730 0,1275 

  8 -0,0183 - -0,0569 0,0088 - 0,5758 0,1980 

Panel B: MAE        

Laggar Horisont               

AR(1) 1 0,3729 0,3825 0,3729 0,3935 0,3657 0,3935 0,3808 

 4 0,3504 0,3600 0,3288 0,3816 0,3710 0,3499 0,3600 

 8 0,3179 0,3468 0,4073 0,3580 0,3368 0,4797 0,3468 

AR(2) 1 0,3956 - 0,3956 0,4205 - 0,4205 0,3808 

 4 0,3478 - 0,3325 0,4423 - 0,3795 0,3600 

 8 0,3197 - 0,4330 0,4646 - 0,5588 0,3468 

AR(3) 1 0,3848 - 0,3848 0,4548 - 0,4548 0,3808 

 4 0,3475 - 0,3741 0,3954 - 0,4324 0,3600 

 8 0,3200 - 0,4540 0,4673 - 0,6905 0,3468 

AR(4) 1 0,3563 - 0,3563 0,4120 - 0,4120 0,3808 

 4 0,3292 - 0,3808 0,3722 - 0,4353 0,3600 

  8 0,3376 - 0,4579 0,4493 - 0,7587 0,3468 

Panel C: RMSE        

Laggar Horisont               

AR(1) 1 0,5023 0,5156 0,5023 0,5267 0,4936 0,5267 0,5151 

 4 0,4922 0,4952 0,4722 0,5393 0,5086 0,5061 0,4952 

 8 0,4282 0,4611 0,5219 0,4616 0,4598 0,6096 0,4611 

AR(2) 1 0,5065 - 0,5065 0,5634 - 0,5634 0,5151 

 4 0,4904 - 0,4618 0,6062 - 0,5324 0,4952 

 8 0,4297 - 0,5739 0,5742 - 0,7652 0,4611 

AR(3) 1 0,5112 - 0,5112 0,5802 - 0,5802 0,5151 

 4 0,4873 - 0,4641 0,5745 - 0,5596 0,4952 

 8 0,4304 - 0,5884 0,5887 - 0,9424 0,4611 

AR(4) 1 0,4856 - 0,4856 0,5502 - 0,5502 0,5151 

 4 0,4691 - 0,4692 0,5129 - 0,5700 0,4952 

  8 0,4462 - 0,5994 0,5738 - 1,0453 0,4611 
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Den univariata indirekta modellen föredras enligt MAE framför den univariata direkta modellen 

när h är åtta kvartal samt när h är fyra kvartal för lagglängderna tre och fyra. Mellan den bivariata 

indirekta modellen och den bivariata modellen kan samma utfall noteras, den indirekta modellen 

uppvisar minst MAE av dem två när h är åtta kvartal samt när h är fyra kvartal för lagglängderna 

tre och fyra. Den univariata interceptjusterade modellen leder genomgående till större MAE än 

för den univariata indirekta modellen och föredras enligt MAE inte för någon horisont. Vid 

samtliga horisonter ger den bivariata interceptjusterade modellen mindre MAE än för den 

bivariata indirekta modellen. 

      Resultatet från MAE visar att den univariata indirekta modellen är den modell som oftast ger 

minst prognosfel. Av den bivariata indirekta modellen och den bivariata direkta modellen leder 

den sistnämnda till större MAE medan båda modellerna presterar dåligt i jämförelse med random 

walk modellen med drift. De interceptjusterade modellerna ger mindre MAE förhållandevis till 

random walk modellen med drift men det är inte tillräckligt för att den univariata 

interceptjusterade modellen ska föredras framför den univariata indirekta modellen.  

      I Tabell 2 panel C visas RMSE och det är dessa värden som har högst förklaringsvärde för att 

utvärdera prestationen av de olika prognosmodellerna. När h är åtta kvartal föredras enligt RMSE 

den univariata indirekta modellen framför den univariata direkta modellen medan det motsatta 

gäller när h är fyra kvartal, med undantag för lagglängden fyra. Den bivariata indirekta modellen 

är märkbart bättre än den bivariata direkta modellen när h är åtta kvartal medan den direkta 

modellen är att föredra när h är fyra kvartal förutom då lagglängden är fyra. Vidare ger den 

univariata indirekta modellen genomgående mindre RMSE än den bivariata indirekta modellen. I 

jämförelsen mellan den univariata direkta modellen och den bivariata direkta modellen är RMSE 

genomgående större för den sistnämnda modellen. Enligt RMSE föredras den univariata 

interceptjusterade modellen inte framför den univariata indirekta modellen för någon horisont. 

Däremot ger den en bivariata interceptjusterade modellen genomgående mindre RMSE än för 

den bivariata indirekta modellen.  

      Sammantaget implicerar RMSE att den univariata indirekta modellen är att föredra vid h lika 

med åtta kvartal medan den univariata direkta modellen ger minst RMSE när h är fyra kvartal. Av 

den bivariata indirekta modellen och den bivariata direkta modellen ger den förstnämnda 

genomgående mindre RMSE när h är åtta kvartal medan den sistnämnda föredras när h är fyra 

kvartal. Dock ger den bivariata direkta modellen avsevärt större RMSE vid h lika med åtta kvartal, 

vilket antyder att den bivariata indirekta modellen generellt sett är att föredra av dem två. Den 

bivariata interceptjusterade modellen ger mindre RMSE än för den bivariata indirekta modellen 

och skulle därmed vara den bästa av de bivariata modellerna för den lagglängden.  
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       För att bättre kunna jämföra de olika modellerna på ett rättvisande sätt och finna ett svar på 

vilken modell som är bäst i olika avseenden införs ytterligare ett utvärderingskriterium, Theil’s U. 

Principen för Theil’s U är enkel, den modellen med minst U utses till den bästa modellen.  Denna 

formel relaterar de olika modellernas RMSE till det RMSE som random walk modellen med drift 

ger (se, till exempel, Hjelm, 2007): 

Randomwalk

h

h

h
RMSE

RMSE
U =                    (21) 

Kvoterna i Tabell 3 ska tolkas som följer: ett värde på U mindre än ett anger att modellen är 

bättre än random walk modellen med drift för den specifika prognoshorisonten och lagglängden. 

Är kvoten istället större än ett är random walk modellen med drift för samma prognoshorisont 

och lagglängd den bättre av dem två. Dessutom kan det tilläggas att om en modell för inflation 

leder till högre prognosfel än en random walk modell för samma variabel kan den förstnämnda 

hävdas vara en dålig modell för att prognostisera inflation.  

        I Tabell 3 kan det ses att det förekommer en modell som genomgående ger kvoter på 

mindre än ett och den modellen är den univariata indirekta. Den univariata indirekta modellen 

har minst kvot av samtliga modeller när h är åtta kvartal samt när h är fyra kvartal för lagglängden 

fyra. För den univariata direkta modellen är resultatet entydigt: modellen genererar bättre 

prognoser än random walk modellen med drift när h är ett och fyra kvartal medan den är 

märkbart sämre vid h lika med åtta kvartal. Vidare ger den univariata direkta modellen minst kvot 

av samtliga modeller när h är fyra kvartal för lagglängderna ett, två och tre. Såväl den bivariata 

indirekta modellen som den bivariata direkta modellen ger genomgående högre RMSE i 

förhållande till random walk modellen med drift, vilket indikerar att båda är dåliga modeller för 

att prognostisera inflation. Den univariata interceptjusterade modellen ger kvoter på ett och strax 

över ett, vilket innebär att modellen är lika bra eller något sämre än random walk modellen med 

drift. Den bivariata interceptjusterade modellen ger kvoter på mindre än ett när h är ett och åtta 

kvartal, vilket implicerar att denna överlag är bättre än random walk modellen med drift och 

bättre än någon av de bivariata modellerna för denna lagglängd.  

      Resultaten som framkommer från de olika utvärderingskriterierna i denna undersökning 

överensstämmer väl med varandra, men det finns ändå aspekter som är värda att lyfta fram för 

ytterligare diskussion.  Den empiriska analysen visar genomgående att den modell som föredras 

till stor del beror på prognoshorisonten. Prognoserna skapade med den direkta metoden, oavsett 

univariat eller bivariat, är att föredra framför den indirekta metoden när prognoshorisonten är 

fyra kvartal. De direkta modellernas prestation försämras dock när prognoshorisonten uppgår till 

åtta kvartal, vilket gör att de indirekta modellernas prognoser är bättre i genomsnitt vid denna 

prognoshorisont.   
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Tabell 3: Theil’s U        

    Univariata Bivariata 

Laggar Horisont Indirekta Intercept Direkta Indirekta Intercept Direkta 

AR(1) 1 0,9751 1,0009 0,9751 1,0226 0,9583 1,0226 

 4 0,9940 1,0000 0,9537 1,0892 1,0271 1,0221 

 8 0,9287 1,0000 1,1319 1,0012 0,9972 1,3220 

AR(2) 1 0,9834 - 0,9834 1,0938 - 1,0938 

 4 0,9904 - 0,9326 1,2242 - 1,0753 

 8 0,9318 - 1,2448 1,2453 - 1,6596 

AR(3) 1 0,9924 - 0,9924 1,1264 - 1,1264 

 4 0,9841 - 0,9372 1,1602 - 1,1300 

 8 0,9334 - 1,2761 1,2769 - 2,0439 

AR(4) 1 0,9427 - 0,9427 1,0682 - 1,0682 

 4 0,9473 - 0,9476 1,0358 - 1,1511 

  8 0,9678 - 1,2999 1,2445 - 2,2670 
Notera: Kvoter är uträknade som följer: det absoluta värdet av RMSE för de olika    

modellerna divideras med RMSE för random walk modellen med drift. 

 

Vad gäller att utfallet av prognoserna kan hänföras till valet av laggar är resultatet inte entydigt. 

Det går att se tendenser till att högre lagglängder skulle ge högre prognosfel, se till exempel den 

bivariata direkta modellen vid horisonten åtta, men då antalet laggar i denna empiriska 

undersökning högst är fyra är det inte något resultat som med övertygelse kan bekräftas. 

Sambandet mellan valet av prognoshorisont och resultaten av prognoserna är därmed mer tydligt 

än den effekt som antalet inkluderade laggar har på utfallet av prognoserna.  

      I jämförelsen mellan de univariata modellerna och de bivariata modellerna är de förstnämnda 

alltid att föredra oavsett lagglängd och prognoshorisont. Vidare är den bivariata indirekta 

modellen oftast att föredra framför den bivariata direkta modellen, men eftersom ingen av 

modellerna genererar bättre prognoser än random walk modellen med drift är de båda att anse 

som dåliga modeller för att prognostisera inflation. I det skedet väcks frågan om varför de 

bivariata modellerna ger så dåliga inflationsprognoser. En tänkbar orsak till de dåliga resultaten 

kan hänföras till gapseriernas utseende. De uppskattade BNP-gapen uppvisar stor variation och 

när de tas med i beräkningarna uppvisar även inflationsprognoserna mer variation. Ett resultat 

som är mer tydligt för de bivariata direkta prognoserna då dessa använder faktiska värden på 

BNP-gapet vid genererandet av inflationsprognoser. Denna variation skulle kunna vara till fördel 

för modellerna, men så är uppenbarligen inte fallet. En lösning på problemet skulle då kunna vara 

att använda ett annat tillvägagångssätt för att beräkna BNP-gapen, exempelvis med det HP-filter 

som presenterades i teoriavsnittet. Om prognoserna inte förbättras utav det kan det vara aktuellt 

att använda en gapserie av en helt annan karaktär. Variabler som skulle kunna användas istället 
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för BNP-gap för att förutse inflationen är till exempel arbetslöshetsgapet och industriproduktion 

på kvartals- eller månadsvis basis. 

      Den univariata interceptjusterade modellen föredras aldrig framför den univariata indirekta 

modellen medan den bivariata interceptjusterade modellen är bättre än den bivariata indirekta 

modellen för samtliga prognoshorisonter enligt RMSE. Dessa totalt skilda resultat leder fram till 

funderingar om varför det förhåller sig på detta sätt. I Tabell 3 kan det noteras att kvoterna för 

den univariata interceptjusterade modellen i stort sett är ett, vilket innebär att prognoserna för 

denna modell i stort sett motsvarar prognoserna för random walk modellen med drift. 

Anledningen till det kan förklaras av det faktum att random walk modellen med drift ständigt 

prognostiserar inflationen till 0,5 procent medan den univariata interceptjusterade modellen har 

som mål att nå inflationen på 0,5 procent per kvartal.  Med endast en variabel och en lagglängd 

når den univariata interceptjusterade modellen snabbt detta uppsatta mål, vilket kvoterna 

bekräftar. Om 0,5 procent hade varit en bra prognos för den faktiska inflationen hade denna 

interceptjusterade modell varit att föredra framför den univariata indirekta modellen, men nu är 

så inte fallet. Den bivariata interceptjusterade modellen tar två variabler i beräknade vid 

prognostiseringen av inflationen, vilket medför att modellen senare kommer att nå målet om 0,5 

procent per kvartal. Det är till modellens fördel i jämförelse mot den bivariata indirekta modellen 

samt mot referensmodellen.  
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6 Avslutande diskussion 

 
I uppsatsens avslutande kapitel framförs de slutsatser som har dragits utifrån analysen. De viktigaste aspekterna 

kommer att lyftas fram och återkopplas till uppsatsens syfte. Kapitlet kommer även att innefatta reflektioner över 

de slutsatser som dras samt en redogörelse görs för de problemområden som anses vara intressanta för vidare 

studier. 

 
 

6.1 Slutsatser 

Eftersom det inte på förhand finns några givna svar om vilken prognosmodell för inflation som 

är att föredra är det däri svårigheten ligger i att utforma en modell som med tillförlitlighet och 

exakthet förutspår inflationen. Med syftet att bidra till den ökade kunskapen kring 

prognosmodeller har denna uppsats undersökt huruvida inkluderandet av BNP-gap som 

förklarande variabel förbättrar inflationsprognoserna samt vilken effekt interceptjustering har för 

prognosutförandet. De resultat som framkommer angående BNP-gap är till stor del entydiga 

medan resultaten angående interceptjustering pekar i olika riktningar.  

      De bivariata modellerna i uppsatsen innehåller förutom inflation även ett mått på BNP-gap.  

Genom gapseriernas stora varians uppvisar inflationsprognoser stora prognosfel, vilket gör att de 

bivariata modellerna är sämre än de univariata modellerna samt även sämre än random walk 

modellen med drift. Analysen leder således fram till slutsatsen att de bivariata modellerna som 

används i uppsatsen är att betrakta som dåliga vid prognostiseringen av inflation och att det 

därmed finns ringa stöd för att inkludera ett mått på BNP-gap som en förklarande variabel vid 

inflationsprognoser.  

      Gällande de effekter som interceptjustering får för inflationsprognoser är den empiriska 

analysen oenig. I avseendet med den bivariata interceptjusterade modellen där ett mått på BNP-

gap ingår som förklarande variabel blir inflationsprognoserna bättre när de genomgår 

interceptjustering samtidigt som fallet är det motsatta när endast inflation ingår som förklarande 

variabel. Slutsatserna som dras angående interceptjustering är att när endast inflation ingår som 

förklarande variabel förbättras prognoserna inte av interceptjustering, men när även BNP-gap 

ingår som förklarande variabel kan prognoserna förbättras genom att tillämpa en metod för 

interceptjustering.  

      Då varken de bivariata modellerna eller de interceptjusterade modellerna genomgående är att 

föredra för att prognostisera inflationen vänds blickarna mot de univariata modellerna. Där 

framgår det med tydlighet att den modell som är att föredra beror på prognoshorisonten. 
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Laggarna i studien är att betrakta som korta och har därmed mindre förklaringsvärde för 

prognoserna än vad prognoshorisonten har. Den empiriska analysen visar att när 

prognoshorisonten är fyra kvartal är den direkta modellen att föredra och när prognoshorisonten 

är åtta kvartal är det den indirekta modellen som ger minst prognosfel.  

      Den empiriska analysen finner således att BNP-gap inte bör inkluderas i inflationsprognoser 

samt att interceptjustering kan förbättra inflationsprognoserna i fallet där BNP-gap och inflation 

ingår som förklarande variabler. Ytterligare resultat är att de prognoser i studien som ger bäst 

prognoser varierar med horisonten. Vid horisonten fyra kvartal genererar den univariata direkta 

modellen bäst prognoser medan den univariata indirekta modellen är att föredra vid 

prognoshorisonten åtta kvartal.  

      Avslutningsvis ska det påpekas att de slutsatser som dras i denna studie är givna för det data 

som föreligger. Vid annan tidsperiod eller andra metoder är det tänkbart att resultaten skulle te 

sig annorlunda. Vidare har slutsatserna angående interceptjustering begränsat förklaringsvärde då 

endast resultaten från en lagglängd är analyserad. Resultatet som framkommer i denna studie ger 

dock en ökad förståelse för hur inflationen i Sverige i allmänhet ska prognostiseras och antyder 

att det är ofördelaktigt att använda BNP-gap som förklarande variabel i annat fall än att 

interceptjustering kommer att ske.  

     

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsens gång har det framkommit flera nya problemområden som skulle vara 

intressanta att undersöka närmare, men då det hade blivit alltför omfattande att ta samtliga 

aspekter i beaktande i denna studie är det upp till den som vill att undersöka något av dessa 

nedan nämnda problemområden. Det skulle förslagsvis vara intressant att ta icke-linjära modeller 

i beaktande för att utvärdera användbarheten för prognostisering av inflation. Ytterligare ett 

förslag är att undersöka huruvida parametrarna från regressionerna är signifikanta och exkludera 

de parametrar som inte är det för att utvärdera om det skulle förbättra prognoserna (se, till 

exempel, Hjelm, 2007). I denna undersökning var det inte möjligt att dra några starka slutsatser 

kring interceptjustering och därmed hade det varit av intresse att genomföra en mer omfattande 

empirisk undersökning angående interceptjustering för att kunna ytterligare utvärdera 

möjligheterna i prognossammanhang. Att undersöka hur variabler, såsom arbetslöshetsgap eller 

penningutbud, kan användas för att prognostisera inflation är ytterligare ett forskningsförslag. 

När fler variabler ingår i studien skulle det även vara givande att undersöka för kointegration.  
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Appendix A 

För att illustrera hur interceptjustering med en bivariat VAR-modell som finns beskriven i 

teoriavsnittet används modellen med lagglängden ett där BNP-gap, y, ingår som förklarande 

variabel (se, till exempel, Månsson, 2007, Hjelm, 2007, som tillämpar samma metod för 

interceptjustering). Data för 1993:2 till 1999:4 används i modellerna som först skattas med OLS:  

 

tttt y εππ +−−= −− 11 039,0035,0230,0                  (A.1)     

tttt yy επ ++−= −− 11 866,0588,0420,0 ,                 (A.2) 

 

Därefter definieras såväl en identitetsmatris som en koefficientmatris. Det förekommer alltid 

endast en identitetsmatris medan det definieras en koefficientsmatris för varje lagglängd. Antalet 

kolumner i koefficientmatrisen ges av antalet variabler i modellen, här är antalet kolumner två, 

men kan enkelt utökas till fler om VAR-modellen innehåller fler variabler. Därmed är det tydligt 

hur detta tillvägagångssätt skulle kunna generaliseras för att inkludera såväl fler laggar som 

variabler. Den nya potentiella tillväxttakten för inflationen är 0,5 procent medan BNP-gapet ska 

gå mot det långsiktiga värdet 0 procent: 

 









=
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01
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−

−−
=

866,0588,0
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0

5,0
µ                 (A.3) 

 

Den matris som ska multipliceras med de nya potentiella tillväxttakterna ges av differensen av 

identitetsmatrisen och koefficientmatrisen: 

 

I – A = 








134,0588,0

039,0035,1
                  (A.4) 

 

Ovanstående matris multipliceras slutligen med µ för att få de nya intercepten: 

 









=−

294,0

517,0
)( µAI                                       (A.5)
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Appendix B  

De bivariata modellerna som ingår i uppsatsen innehåller, förutom inflation, ett mått på BNP-

gap. BNP-gapen som används vid prognostisering beräknas med en kvadratisk trend där tekniken 

expanderande informationsfönster även tillämpas, vilket innebär att parametrarna uppdateras 

över tiden. De uppskattade gapen sparas i olika serier för att kunna användas vid skattningen och 

prognostiseringen för de bivariata modellerna.  

 
* Läser data 
 

calendar 1980 1 4 

allocate 2006:4 

open data bnp.wks 

data(format=wks, org=obs) / bnp 

 

* Deklarerar variabler 

 

declare vector[series] gap(29) 

com firstobs = 1980:1; com lastobs = 2006:4; com counter = 1 

clear resids 

set trend firstobs lastobs = T 

set trendsq firstobs lastobs = T**2 

 

* Skattar gapserier 

 

do REGEND=1999:4,2006:4 

linreg bnp firstobs REGEND resids 

# constant trend trendsq 

set gap(counter) = resids*100 

com counter = counter+1 

end do 

 

* Sparar resultat 

 

open copy gap.wks 

copy(format=wks, org=obs) / gap3 gap4 gap5 gap6 gap7 gap8 gap9 gap10 gap11 gap12 

gap13 gap14 gap15 gap16 gap17 gap18 gap19 gap20 gap21 gap22 gap23 gap24 gap25 

gap26 gap27 gap28 gap29 gap30 gap31 

close copy gap.wks 
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Appendix C  

I de univariata modellerna ingår endast inflation som förklarande variabel. För den univariata 

indirekta modellen definieras en linjär modell för varje lagglängd som skattas med OLS och där 

informationen successivt utökas över tiden. Vid prognostiseringen används inledningsvis faktiska 

värden av inflationen, men prognostiserade värden när prognoshorisonten är två eller mer.   

 
* Läser data 

 

cal 1993 1 4 

all 2006:4 

open data inf.wks 

data(format=wks, org=obs) / inf 

 

* Deklarerar variabler 

 

com regstart = 1993:1 

declare vector[series] hor1(4) ; declare vector[series] hor2(4) 

declare vector[series] hor3(4) ; declare vector[series] hor4(4) 

declare vector[series] hor5(4) ; declare vector[series] hor6(4) 

declare vector[series] hor7(4) ; declare vector[series] hor8(4) 

 

* Genererar prognoser 

 

do lag=1,4 

clear f_inf; clear h1 ; clear h2; clear h3 ; clear h4 

clear h5 ; clear h6; clear h7; clear h8 

do REGEND=1999:4, 2004:4 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 8 REGEND+1 

# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) ; com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3) ; com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5) ; com h6(REGEND+6)=f_inf(REGEND+6) 

com h7(REGEND+7)=f_inf(REGEND+7) ; com h8(REGEND+8)=f_inf(REGEND+8) 

end do 

do REGEND=2004:4, 2005:1 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 7 REGEND+1 

# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) ; com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3) ; com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5) ; com h6(REGEND+6)=f_inf(REGEND+6) 
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com h7(REGEND+7)=f_inf(REGEND+7)  

     end do 

do REGEND=2005:1, 2005:2 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 6 REGEND+1 

# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) ; com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3) ; com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5) ; com h6(REGEND+6)=f_inf(REGEND+6) 

end do 

do REGEND=2005:2, 2005:3 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 5 REGEND+1 

# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) ; com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3) ; com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5)  

      end do 

do REGEND=2005:3, 2005:4 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 4 REGEND+1 

# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) ; com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3) ; com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4) 

end do 

do REGEND=2005:4, 2006:1 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 3 REGEND+1 

# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) ; com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3) 

end do 

do REGEND=2006:1, 2006:2 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 2 REGEND+1 

# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) ; com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2) 

end do 

do REGEND=2006:2, 2006:3 

linreg(define=infeq) inf regstart REGEND 

# constant inf{1 to lag} 

forecast 1 1 REGEND+1 
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# infeq f_inf 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1) 

end do 

set hor1(lag) = h1 ; set hor2(lag) = h2 ; set hor3(lag) = h3 

set hor4(lag) = h4 ; set hor5(lag) = h5 ; set hor6(lag) = h6 

set hor7(lag) = h7 ; set hor8(lag) = h8 

end do lag 
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Appendix D  

I den univariata interceptjusterade modellen beräknas nya intercept för lagglängden ett enligt 

tekniken expanderande informationsfönster. Dessa nya intercept används för att göra prognoser 

som inledningsvis kommer att baseras på faktiska värden av inflationen men som därefter även 

kommer att bero på prognostiserade värden av inflationen.  

 
* Läser data 

 
calendar 1993 1 4 

allocate 2006:4 

open data inf.wks 

data(format=wks, org=obs) / inf 

 

* Deklarerar variabel 

 

com regstart = 1993:1 

 

* Beräknar nya intercept och genererar prognoser 

 

do REGEND=1999:4, 1999:4 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2)  

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND)  

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3  

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6  

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2000:1, 2000:1 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2000:2, 2000:2 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 
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com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2000:3, 2000:3 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2000:4, 2000:4 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2001:1, 2001:1 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2001:2, 2001:2 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2001:3, 2001:3 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 
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end do 

do REGEND=2001:4, 2001:4 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2002:1, 2002:1 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2002:2, 2002:2 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2002:3, 2002:3 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2002:4, 2002:4 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2003:1, 2003:1 



 

 - 41 - 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2003:2, 2003:2 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2003:3, 2003:3 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2003:4, 2003:4 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2004:1, 2004:1 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2004:2, 2004:2 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 
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com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2004:3, 2004:3 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2004:4, 2004:4 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

com f8 = b1u + b2*f7 

end do 

do REGEND=2005:1, 2005:1 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5 ; com f7 = b1u + b2*f6 

end do 

do REGEND=2005:2, 2005:2 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4 ; com f6 = b1u + b2*f5  

end do 

do REGEND=2005:3, 2005:3 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

com f5 = b1u + b2*f4  
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end do 

do REGEND=2005:4, 2005:4 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2 ; com f4 = b1u + b2*f3 

end do 

do REGEND=2006:1, 2006:1 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1 ; com f3 = b1u + b2*f2  

end do 

do REGEND=2006:2, 2006:2 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

com f2 = b1u + b2*f1  

end do 

do REGEND=2006:3, 2006:3 

linreg inf regstart REGEND 

# constant inf{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) 

com b1u = (1 - %beta(2))*0.5 ; com f1 = b1u + b2*inf(REGEND) 

end do 
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Appendix E  

För den univariata direkta modellen definieras en modell för varje lagglängd och horisont och 

skattas vartefter informationen ökar för varje ny period. Vid prognostiseringen används alltid 

endast faktiska värden av inflationen vilket gör att prognoser kan genereras direkt.  

 

* Läser data 

 
calendar 1993 1 4 

allocate 2006:4 

open data inf.wks 

data(format=wks, org=obs) / inf 

 

* Deklarerar variabler 

 

com horizon = 1 ; com firstobs = 1993:1  

com lastobs = 2006:4 ; com inend = 1999:4 

 

* Genererar prognoser 

 

do lag=1,4 

do horizon=1,8 

com startreg = firstobs + horizon + lag-1  

clear f_inf 

clear h1 ; clear h2 ; clear h3 ; clear h4 

clear h5 ; clear h6 ; clear h7 ; clear h8 

do REGEND=inend,lastobs-horizon 

 linreg(define=infeq) inf startreg REGEND 

 # constant inf{horizon to lag+horizon-1} 

 forecast 1 1 REGEND+horizon 

 # infeq f_inf 

 com h1(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

 com h2(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

 com h3(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

 com h4(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

 com h5(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

 com h6(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

 com h7(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

 com h8(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon) 

end do 

end do horizon 

end do lag 
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Appendix F  

De bivariata VAR-modellerna utgörs av variablerna inflation och ett mått på BNP-gap som antas 

bero på varandra. Den bivariata indirekta modellen definierar en ny modell för varje lagglängd 

och variabel där varje modell skattas separat. När prognoserna beräknas grundas de inledningsvis 

på variablernas faktiska värden, när prognoshorisonten överstiger ett kommer de att bero på 

variablernas prognostiserade värden. 

 

* Läser data 

 

calendar 1993 1 4 

allocate 2006:4 

open data gap.wks 

data(format=wks,org=obs) / inf gap3 gap4 gap5 gap6 gap7 gap8 gap9 gap10 gap11 

gap12 gap13 gap14 gap15 gap16 gap17 gap18 gap19 gap20 gap21 gap22 gap23 gap24 

gap25 gap26 gap27 gap28 gap29 gap30 gap31 

 

* Deklarerar variabler 

 

com regstart = 1993:1 ; com regend = 1999:4 

declare vector[series] hor1(4) ; declare vector[series] hor2(4) 

declare vector[series] hor3(4) ; declare vector[series] hor4(4) 

declare vector[series] hor5(4) ; declare vector[series] hor6(4) 

declare vector[series] hor7(4) ; declare vector[series] hor8(4) 

 

*  Genererar prognoser 

 

do lag=1,4 

com gapcounter = 2  

clear f_gap ; clear f_inf 

clear h1 ; clear h2 ; clear h3 ; clear h4 

clear h5 ; clear h6 ; clear h7 ; clear h8 

do REGEND=1999:4, 2004:4 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 

end(system) 

estimate 

forecast 2 8 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2)+f_gap(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3)+f_gap(REGEND+3) 



 

 - 46 - 

com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4)+f_gap(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5)+f_gap(REGEND+5) 

com h6(REGEND+6)=f_inf(REGEND+6)+f_gap(REGEND+6) 

com h7(REGEND+7)=f_inf(REGEND+7)+f_gap(REGEND+7) 

com h8(REGEND+8)=f_inf(REGEND+8)+f_gap(REGEND+8) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

do REGEND=2005:1, 2005:1 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 

end(system) 

estimate 

forecast 2 7 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2)+f_gap(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3)+f_gap(REGEND+3) 

com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4)+f_gap(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5)+f_gap(REGEND+5) 

com h6(REGEND+6)=f_inf(REGEND+6)+f_gap(REGEND+6) 

com h7(REGEND+7)=f_inf(REGEND+7)+f_gap(REGEND+7) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

do REGEND=2005:2, 2005:2 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 

end(system) 

estimate 

forecast 2 6 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2)+f_gap(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3)+f_gap(REGEND+3) 

com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4)+f_gap(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5)+f_gap(REGEND+5) 

com h6(REGEND+6)=f_inf(REGEND+6)+f_gap(REGEND+6) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

do REGEND=2005:3, 2005:3 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 
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end(system) 

estimate 

forecast 2 5 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2)+f_gap(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3)+f_gap(REGEND+3) 

com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4)+f_gap(REGEND+4) 

com h5(REGEND+5)=f_inf(REGEND+5)+f_gap(REGEND+5) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

do REGEND=2005:4, 2005:4 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 

end(system) 

estimate 

forecast 2 4 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2)+f_gap(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3)+f_gap(REGEND+3) 

com h4(REGEND+4)=f_inf(REGEND+4)+f_gap(REGEND+4) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

do REGEND=2006:1, 2006:1 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 

end(system) 

estimate 

forecast 2 3 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2)+f_gap(REGEND+2) 

com h3(REGEND+3)=f_inf(REGEND+3)+f_gap(REGEND+3) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

do REGEND=2006:2, 2006:2 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 

end(system) 

estimate 
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forecast 2 2 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com h2(REGEND+2)=f_inf(REGEND+2)+f_gap(REGEND+2) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

do REGEND=2006:3, 2006:3 

system 1 to 2 

variables inf gapcounter 

lags 1 to lag 

det constant 

end(system) 

estimate 

forecast 2 1 REGEND+1 

# 1 f_inf ; # 2 f_gap 

com h1(REGEND+1)=f_inf(REGEND+1)+f_gap(REGEND+1) 

com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

set hor1(lag) = h1 ; set hor2(lag) = h2 ; set hor3(lag) = h3 

set hor4(lag) = h4 ; set hor5(lag) = h5 ; set hor6(lag) = h6 

set hor7(lag) = h7 ; set hor8(lag) = h8 

end do lag 
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Appendix G  

Den bivariata interceptjusterade modellen beräknar nya intercept för lagglängden ett för de båda 

variablerna enligt tekniken expanderande informationsfönster. De nya intercepten används för 

respektive modell för att göra prognoser framåt i tiden. Prognoserna kommer till en början att 

bero på variablernas faktiska värden, men när prognoshorisonten överstiger ett kommer 

prognoserna att bero på variablernas prognostiserade värden.    

 

* Läser data 

 

calendar 1993 1 4 

allocate 2006:4 

open data gap.wks 

data(format=wks,org=obs) / inf gap3 gap4 gap5 gap6 gap7 gap8 gap9 gap10 gap11 

gap12 gap13 gap14 gap15 gap16 gap17 gap18 gap19 gap20 gap21 gap22 gap23 gap24 

gap25 gap26 gap27 gap28 gap29 gap30 gap31 

 

*  Beräknar nya intercept och genererar prognoser 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap3{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap3 

# constant inf{1} gap3{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(1999:4) + b3*gap3(1999:4) 

com f21 = b4u + b5*inf(1999:4) + b6*gap3(1999:4) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap4{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap4 

# constant inf{1} gap4{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2000:1) + b3*gap4(2000:1) 
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com f21 = b4u + b5*inf(2000:1) + b6*gap4(2000:1) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap5{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap5 

# constant inf{1} gap5{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2000:2) + b3*gap5(2000:2) 

com f21 = b4u + b5*inf(2000:2) + b6*gap5(2000:2) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap6{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap6 

# constant inf{1} gap6{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2000:3) + b3*gap6(2000:3) 

com f21 = b4u + b5*inf(2000:3) + b6*gap6(2000:3) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap7{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap7 
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# constant inf{1} gap7{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2000:4) + b3*gap7(2000:4) 

com f21 = b4u + b5*inf(2000:4) + b6*gap7(2000:4) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap8{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap8 

# constant inf{1} gap8{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2001:1) + b3*gap8(2001:1) 

com f21 = b4u + b5*inf(2001:1) + b6*gap8(2001:1) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap9{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap9 

# constant inf{1} gap9{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2001:2) + b3*gap9(2001:2) 

com f21 = b4u + b5*inf(2001:2) + b6*gap9(2001:2) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 
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linreg inf 

# constant inf{1} gap10{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap10 

# constant inf{1} gap10{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2001:3) + b3*gap10(2001:3) 

com f21 = b4u + b5*inf(2001:3) + b6*gap10(2001:3) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap11{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap11 

# constant inf{1} gap11{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2001:4) + b3*gap11(2001:4) 

com f21 = b4u + b5*inf(2001:4) + b6*gap11(2001:4) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap12{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap12 

# constant inf{1} gap12{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2002:1) + b3*gap12(2002:1) 

com f21 = b4u + b5*inf(2002:1) + b6*gap12(2002:1) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 
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com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap13{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap13 

# constant inf{1} gap13{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2002:2) + b3*gap12(2002:2) 

com f21 = b4u + b5*inf(2002:2) + b6*gap12(2002:2) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap14{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap14 

# constant inf{1} gap14{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2002:3) + b3*gap14(2002:3) 

com f21 = b4u + b5*inf(2002:3) + b6*gap14(2002:3) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap15{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap15 

# constant inf{1} gap15{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2002:4) + b3*gap15(2002:4) 

com f21 = b4u + b5*inf(2002:4) + b6*gap15(2002:4) 



 

 - 54 - 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap16{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap16 

# constant inf{1} gap16{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2003:1) + b3*gap16(2003:1) 

com f21 = b4u + b5*inf(2003:1) + b6*gap16(2003:1) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap17{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap17 

# constant inf{1} gap17{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2003:2) + b3*gap17(2003:2) 

com f21 = b4u + b5*inf(2003:2) + b6*gap17(2003:2) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap18{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap18 

# constant inf{1} gap18{1} 
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com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2003:3) + b3*gap18(2003:3) 

com f21 = b4u + b5*inf(2003:3) + b6*gap18(2003:3) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap19{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap1 

# constant inf{1} gap19{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2003:4) + b3*gap19(2003:4) 

com f21 = b4u + b5*inf(2003:4) + b6*gap19(2003:4) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap20{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap20 

# constant inf{1} gap20{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2004:1) + b3*gap20(2004:1) 

com f21 = b4u + b5*inf(2004:1) + b6*gap20(2004:1) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 
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# constant inf{1} gap21{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap21 

# constant inf{1} gap21{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2004:2) + b3*gap21(2004:2) 

com f21 = b4u + b5*inf(2004:2) + b6*gap21(2004:2) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap22{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap22 

# constant inf{1} gap22{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2004:3) + b3*gap22(2004:3) 

com f21 = b4u + b5*inf(2004:3) + b6*gap22(2004:3) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap23{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap23 

# constant inf{1} gap23{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2004:4) + b3*gap23(2004:4) 

com f21 = b4u + b5*inf(2004:4) + b6*gap23(2004:4) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 
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com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

com f18 = b1u + b2*f17 + b3*f27 ; com f28 = b4u + b5*f17 + b6*f27 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap24{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap24 

# constant inf{1} gap24{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2005:1) + b3*gap24(2005:1) 

com f21 = b4u + b5*inf(2005:1) + b6*gap24(2005:1) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

com f17 = b1u + b2*f16 + b3*f26 ; com f27 = b4u + b5*f16 + b6*f26 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap25{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap25 

# constant inf{1} gap25{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2005:2) + b3*gap25(2005:2) 

com f21 = b4u + b5*inf(2005:2) + b6*gap25(2005:2) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 

com f16 = b1u + b2*f15 + b3*f25 ; com f26 = b4u + b5*f15 + b6*f25 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap26{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap26 

# constant inf{1} gap26{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2005:3) + b3*gap26(2005:3) 

com f21 = b4u + b5*inf(2005:3) + b6*gap26(2005:3) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

com f15 = b1u + b2*f14 + b3*f24 ; com f25 = b4u + b5*f14 + b6*f24 
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linreg inf 

# constant inf{1} gap27{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap27 

# constant inf{1} gap27{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2005:4) + b3*gap27(2005:4) 

com f21 = b4u + b5*inf(2005:4) + b6*gap27(2005:4) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

com f14 = b1u + b2*f13 + b3*f23 ; com f24 = b4u + b5*f13 + b6*f23 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap28{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap28 

# constant inf{1} gap28{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2006:1) + b3*gap28(2006:1) 

com f21 = b4u + b5*inf(2006:1) + b6*gap28(2006:1) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

com f13 = b1u + b2*f12 + b3*f22 ; com f23 = b4u + b5*f12 + b6*f22 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap29{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap29 

# constant inf{1} gap29{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2006:2) + b3*gap29(2006:2) 

com f21 = b4u + b5*inf(2006:2) + b6*gap29(2006:2) 

com f12 = b1u + b2*f11 + b3*f21 ; com f22 = b4u + b5*f11 + b6*f21 

 

linreg inf 

# constant inf{1} gap30{1} 

com b1 = %beta(1) ; com b2 = %beta(2) ; com b3 = %beta(3) 

linreg gap30 

# constant inf{1} gap30{1} 

com b4 = %beta(1) ; com b5 = %beta(2) ; com b6 = %beta(3) 

com b1u = (1 - b2)*0.5 + (0 - b3)*0 ; com b4u = (0 - b5)*0.5 + (1 - b6)*0 

com f11 = b1u + b2*inf(2006:3) + b3*gap30(2006:3) 

com f21 = b4u + b5*inf(2006:3) + b6*gap30(2006:3) 
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Appendix H  

För den bivariata direkta VAR-modellen definieras en modell för varje variabel och därtill en ny 

modell för varje lagglängd och horisont. Samtliga modeller skattas om vartefter informationen 

ökar för varje ny period. Vid prognostiseringen används alltid endast faktiska värden på 

inflationen, något som leder till att prognoser kan genereras direkt.  

 

* Läser data 

 

calendar 1993 1 4 

allocate 2006:4 

open data gap.wks 

data(format=wks,org=obs) / inf gap3 gap4 gap5 gap6 gap7 gap8 gap9 gap10 gap11 

gap12 gap13 gap14 gap15 gap16 gap17 gap18 gap19 gap20 gap21 gap22 gap23 gap24 

gap25 gap26 gap27 gap28 gap29 gap30 gap31 

 

* Deklarerar variabler 

 

com horizon = 1 ; com firstobs = 1993:1 

com lastobs = 2006:4 ; com inend = 1999:4 

 

* Genererar prognoser 

 

do lag=1,4 

do horizon=1,8 

com startreg = firstobs + horizon + lag-1  

com gapcounter = 2 ; clear f_gap ; clear f_inf  

clear h1 ; clear h2 ; clear h3 clear h4  

clear h5 ; clear h6 ; clear h7 ; clear h8 

do REGEND=inend, lastobs-horizon 

 system 1 to 2 

 variables inf gapcounter 

 lags horizon to lag+horizon-1 

 det constant 

 end(system) 

 estimate 

 forecast 2 8 REGEND+horizon 

 # 1 f_inf ; # 2 f_gap 

 com h1(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 

 com h2(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 

 com h3(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 

 com h4(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 

 com h5(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 

 com h6(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 
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 com h7(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 

 com h8(REGEND+horizon)=f_inf(REGEND+horizon)+f_gap(REGEND+horizon) 

 com gapcounter = gapcounter+1 

end do 

end do horizon 

end do lag 

 

 


