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Sammanfattning 

Denna studie behandlar prognostisering av månadsinflation och utgörs av en jämfö-

relse mellan en skattningsmetod som enbart använder data för den specifika situatio-

nen – en klassisk metod – och en skattningsmetod som använder både datan och 

annan kunskap – en bayesiansk metod. Bägge skattningsmetoderna används på en 

enkel modell för månadsinflation i Sverige, Norge, Eurozonen, Storbritannien, Japan 

och USA, och jämförelsen sker genom att undersöka skattningarnas prognoskraft. 

För den bayesianska skattningen används, utöver datan för det aktuella landet, in-

formation från ett närliggande land. De bägge skattningsmetoderna genomförs för 

varje månad under en längre tidsperiod, för varje skattning beräknas prognoser över 

de nästkommande sex månaderna, och jämförelsen sker genom att beräkna progno-

sernas kvadratfel. Resultaten pekar på att de klassiska och de bayesianska prognoser-

na är likvärdiga. Det finns vidare inga tecken på att den bayesianska metoden har 

särskild fördel vid små datamängder. 

Nyckelord: inflation, bayesiansk skattning. 

  



Abstract 

This paper covers forecasting of monthly inflation and consists of a comparison be-

tween an estimation method solely based on data – a classical method – and an esti-

mation method based on that data and other knowledge – a Bayesian method. Both 

methods are applied to a simple model of monthly inflation in Sweden, Norway, the 

Euro area, Great Britain, Japan and the US, and the comparison is performed by 

examining the forecasting results of the two estimations. The Bayesian method is, the 

current data aside, based on information from a similar country. The estimation re-

sults are calculated for each month in an interval covering several years, six month 

forecasts are calculated from each estimation, and the squared errors of the forecasts 

are calculated and compared. The study indicates that the estimation methods are 

equivalent. There are, furthermore, no signs that the Bayesian method performs es-

pecially well for small data sets. 

Key words: inflation, Bayesian estimation. 
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1. Inledning 

Det finns flera problem förknippade med att modellera och prognostisera inflation. 

Inflationsserien är stark beroende av valutaregionens ekonomisk-politiska situation, 

och betydande omvälvningar kan omkullkasta en etablerad inflationsmodell och 

väcka frågor om vilken data en ny modell bör baseras på (se till exempel Junttila, 

2001). De problem som kan uppstå vid modellering på små datamängder förvärras av 

att inflation kan variera kraftigt och anta extremt höga eller låga värden. Ett exempel 

på problemet ges av Sveriges årsinflation från 1970 till idag (se figur 1). Serien är tyd-

ligt märkt av att Sverige 1992 går från fast till rörlig växelkurs och kort därefter an-

ammar ett uttalat låginflationsmål. Samtidigt uppvisar både tiden före och tiden efter 

växlingen kraftig variation. Förändringen innebär att den som önskar modellera och 

prognostisera inflation för åren efter 1992 har att välja mellan att använda värden 

som uppstått under helt andra förutsättningar, att basera sin modellskattning på ett 

fåtal datapunkter, eller att använda någon metod för att införa annan information i 

sin skattning. Detta arbete utgörs av en jämförelse mellan alternativ två, att genomfö-

ra en skattning på den avkortade datan med klassiska ekonometriska metoder, och 

alternativ tre, att använda en metod som använder både den faktiska datan och ex-

tern information. 

 

Figur 1. Inflation i Sverige, 1975-2010. 
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Extern information kan inkorporeras i en modellskattning på många olika sätt. Den 

metod som används i detta arbete är en bayesiansk skattningsmetod. Den bayesians-

ka metoden bygger på att det finns en datamängd, till exempel månadsinflation, och 

en förbestämd uppfattning om hur månadsinflationen beter sig, till exempel att den 

kan förklaras som en konstant med en normalfördelad variation. Den bayesianska 

skattningen sker genom att den förbestämda uppfattning först formuleras som en 

ekonometrisk modell där varje del följer någon vald sannolikhetsfördelning; fördel-

ningen kallas apriorifördelning eftersom den formuleras innan den faktiska datan 

används. Därefter undersöks datan genom formulering av en likelihoodfunktion. 

Denna del är densamma som vad sker vid en klassisk skattning, som bygger på max-

imering av likelihoodfunktionen. I ett tredje steg slås apriorifördelning och likeliho-

odfördelning samman genom Bayes sats – ett statistiskt samband för betingade san-

nolikheter. Resultatet av sammanslagningen är en ekonometrisk modell där varje 

komponent följer en sannolikhetsfördelning som påverkats av både den förutbe-

stämda uppfattningen (apriorifördelningen) och parameterskattningen från den fak-

tiska datan (likelihoodfunktionen); denna slutliga fördelning kallas aposteriorifördel-

ning eftersom den framkommer efter inkorporering av datan. Ett parametervärde för 

modellen beräknas som en punktskattning från aposteriorifördelningen, exempelvis 

dess medelvärde (se till exempel Koop, 2003, s. 1-6). 

Tanken bakom den bayesianska skattningen, såsom den används i detta arbete, kan 

förklaras med hjälp av begreppet krympning. Den bästa skattningen av en parameter 

ges ofta av parameterns värde i den tillgängliga datan: om vi vill prognostisera infla-

tionen för nästa år och tänker oss att inflationen är normalfördelad kring en konstant, 

så prognostiserar vi med medelvärdet av tidigare inflation. Krympning benämner en 

situation där skattning på datan inte är den bästa. Istället används en vägning av me-

delvärdet för flera liknande variabler, till exempel inflationsserier från flera olika län-

der, och medelvärdet från datan krymps mot det gemensamma medelvärdet. Efter-

som det gemensamma medelvärdet är baserat på fler datapunkter minskar påverkan 

från extremvärden och prognoser kan bli mer tillförlitliga (se till exempel Hogg och 

Tanis, 2010, s. 493-494). 

Bayesiansk skattning och andra krympningsmetoder har tillämpats och testats i flera 

studier, med blandade resultat. Bland multivariata modeller har bayesianska vektorau-

toregressiva modeller (BVAR) presterat väl gentemot klassiskt skattade vektorauto-

regressiva modeller (VAR). Rumler och Valderrama (2010) använder en BVAR och 
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en VAR som jämförelsemodeller i en studie av inflation i Österrike. Den bayesianska 

skattningen presterar signifikant bättre än motsvarande klassisk modell vid prognoser 

längre än ett kvartal och ungefär lika för kortare prognoshorisonter. Kenny et al. 

(1998) jämför flera olika VAR- och BVAR-modeller för skattning av irländsk infla-

tion. Studien använder aprioriantagandet att variablerna följer en slumpvandring med 

trend och resultatet är att de bayesianskt skattade modellerna ger bättre prognoser för 

de flesta modellspecifikationer och prognoslängder. 

Flera studier undersöker resultaten av prognossammanslagning – en metod med en 

liknande grundtanke som krympning där en prognos av en viss variabel beräknas 

som ett vägt medelvärde av prognoser av delar av variabeln. Marcellino et al. (2003) 

jämför prognoser beräknade utifrån data på övergripande europeisk nivå och pro-

gnoser beräknade som en vägd sammanslagning av prognoser på nationell nivå. De 

sammanslagna prognoserna presterar bättre än prognoserna på den sammanslagna 

datan. Benalal et al. (2004) behandlar prisdata uppdelad dels per land och del per 

varuslag. Studien finner att prognoser på sammanslagen varudata ger bättre resultat 

än sammanslagna prognoser, och vidare, i kontrast till Marcellino et al., att det inte 

finns betydande vinster av att slå samman regionala prognoser mot att använda 

sammanslagen data. Hubrich (2005) jämför prognoser från uppdelning på varuslag 

och prognoser från totaldata, och finner att de förra inte ger bättre resultat än de 

senare. Sammantaget ger tidigare forskning visst stöd för fördelar med en bayesiansk 

skattning och liknande krympningsmetoder, men det går inte att dra någon entydig 

slutsats. 

Syftet med detta arbete är att jämföra prognoskraften hos två olika skattningar – en 

klassisk minsta-kvadratskattning och en bayesiansk – av en autoregressiv modell av 

månatlig inflation. Hypotesen är att den bayesianska skattningen presterar bättre än 

den klassiska eftersom den är baserad på mer data. Skillnaden i prestation bör vara 

särskilt uppenbar på de skattningar som baseras på små datamängder. Studiens resul-

tat kan vara hjälpligt vid val av skattningsmetod för mer komplicerade multivariata 

modeller av den typ som används för policybeslut. Den autoregressiva modellen kan 

också vara intressant som jämförelsemodell för mer komplexa modeller, och möjliga 

förbättringar av skattningen kan därmed leda till mer rättvisa jämförelser mellan enk-

la och multivariata modeller. 

De regioner som ingår är Sverige och Norge, eurozonen och Storbritannien samt 

USA och Japan. Den modell som används är en månadsmodell med en eller flera 
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tidsförskjutna komponenter. En modell skattas för varje land. För den bayesianska 

skattningen av ett visst land (kallat mållandet) är apriorifördelningen vald utifrån 

minsta-kvadratskattningen av det andra landet i paret (kallat apriorilandet) – apriori-

fördelningen för Sverige utgörs till exempel av minsta-kvadratskattningen för Norge. 

De bägge skattningsmetoderna (en klassisk och en bayesiansk) genomförs med ett 

expanderande fönster, uppdaterat för varje prognos. Det innebär att efter den första 

skattningen, som sker fyra år in i datamängden, görs en ny skattning för varje ny till-

kommen månad. Från varje skattning beräknas sedan prognoser för de kommande 

sex månaderna. För exemplet Sverige sker den första skattningen för december 1999, 

därefter görs en ny skattning och prognosberäkning för varje månad fram till maj 

2011, och utfallet är alltså sexmånadersprognoser med olika startmånader. Progno-

sernas likhet med faktiska observationer mäts med kvadratfelet, och kvadratfelen hos 

den klassiska och den bayesianska skattningen jämförs för att se vilken som presterar 

bäst. 

Studien pekar på att metoderna är likvärdiga. Den bayesianska skattningen ger bättre 

prognoser än minsta-kvadratskattningen för Norge, eurozonen och Storbritannien, 

medan den klassiska skattningen presterar bättre för Sverige, Japan och USA. Inte 

heller de resultat som är statistiskt säkerställda är entydiga. Vidare syns inga klara 

tecken på att den bayesianska skattningen presterar bättre, relativt den klassiska, för 

små datamängder än för stora. 

Arbetet är disponerat på följande sätt. I detta första avsnitt presenteras det bakomlig-

gande problemet och studiens syfte. I nästa avsnitt behandlas den bayesianska teorin 

mer utförligt. Det tredje avsnittet är metodavsnittet där modellen preciseras och 

skattningsmetoderna presenteras. Det fjärde avsnittet innehåller datainsamling och 

beskrivande statistik. I det femte avsnittet presenteras studiens resultat, och det sjätte 

avsnittet är en kort sammanfattning och diskussion. 
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2. Teori 

I detta avsnitt beskrivs grunderna till bayesiansk parameterskattning, med fokus på de 

beräkningsmetoder som används i arbetet. Beskrivningen är baserad på Koop (2003) 

om ej annat anges. Avsnittet inleds med en genomgång av Bayes sats, därefter be-

handlas bayesiansk parameterskattning, olika typer av apriorifördelningar och slutli-

gen beräkningsmetoder. 

Bayesiansk parameterskattning bygger på Bayes sats, en formel inom sannolikhetslära 

som beskriver samband mellan olika betingade sannolikheter. Sambandet kan härle-

das från grundläggande sannolikhetsregler och ser ut på följande sätt: 

 ���│�� = ���│���������� , (1)  

där ���│�� och ���│�� betecknar sannolikheten för händelse A givet händelse B 
och vice versa, medan ���� och ���� betecknar sannolikheten för händelse A re-
spektive B. Satsen säger att sannolikheten för händelse B med information om utfal-

let av händelse A är sannolikheten för händelse A med information om B, multiplice-

rat med sannolikheten för händelse B utan information om A och delat med sanno-

likheten för händelse A utan information om B. Ett enkelt exempel kan vara att A är 

händelsen att det inträffar en bankrusning och B är att en bank saknar eget kapital. 

���� är då sannolikhetsfunktionen för insolvens, ���� är funktionen för bankrus-
ning och ���│�� är funktionen för bankrusning när det finns kunskap om bankens 
solvens.1 Resultatet av Bayes sats, ���│��, är då sannolikhetsfunktionen för att 
banken saknar eget kapital när vi vet att det skett, eller vet att det inte skett, en bank-

rusning. Bayes sats ger alltså en formel för att vända på den betingade sannolikheten. 

Vid en skattningssituation finns en observerad datamängd och en eller flera paramet-

rar som vi önskar skatta. Klassiska ekonometriska metoder, såsom minsta-kvadrat- 

och maximum likelihood-skattningar, baseras helt på datan och beräknar parametrar 

så att sannolikheten för datan maximeras. Den bayesianska metoden bygger, likt klas-

siska metoder, på att det finns en parameterskattning från datan, men inför även en 

matematiskt formulerad, förbestämd uppfattning av den parameter som ska skattas – 

                                                 
1 Då insolvens och bankrusning är händelser som antingen inträffar eller inte inträffar, är sannolikhets-
funktionerna ���� och ���� tvåpunktsvariabler som antar positivt utfall med en viss sannolikhet P 
och negativt utfall med sannolikhet (1-P). Om �	 betecknar sannolikheten för händelse A, är funktio-
nen för bankrusning alltså ���� = 
 10  �	1 − �	

�. 
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en så kallad apriorifördelning. Genom Bayes sats skapas så en sannolikhetsfunktion 

som är en sammanvägning av uppfattningen av parametrarna utan data och skatt-

ningen med datan; denna sannolikhetsfunktion kallas en aposteriorifördelning. För 

att finna värden för parametrarna tas någon punktskattning från aposteriorifördel-

ningen, exempelvis medelvärdet. 

För en bayesiansk skattning används således en observerad datamängd, �, och en 
eller flera parametrar, �, vars värden är sökta. Bayes sats ger följande samband: 
 ���│�� = ���│���������� . (2)  

Den betingade sannolikheten ���│�� är här likelihoodfunktionen, en sannolikhets-
funktion för datamängden givet värden för �. Eftersom datan är helt känd är 
���│�� en funktion av parametrarna �, så genom att maximera likelihoodfunktio-
nen är det möjligt att identifiera de parametrar som gör datautfallet mest sannolikt. 

Det är denna metod som benämns maximum likelihood-metoden och som tillämpas 

i klassisk ekonometri. Funktionen ���� är apriorifördelningen och tolkas som san-
nolikhetsfunktionen för parametrarna oavsett datan. Denna funktion sätts på subjek-

tiva grunder och speglar förbestämd kunskap om parametrarna. Aposteriorifördel-

ningen, ���│��, är sannolikhetsfunktionen för parametrarna givet den observerade 
datan och visar hur sannolik en viss uppsättning parametrar är för den observerade 

datamängden.  

Vid parameterskattning är endast de funktioner som påverkas av parametrarna intres-

santa. Bayes sats kan då förenklas till 

 ���│�� ∝ ���│������, (3)  

vilket utläses ���│�� är proportionell mot ���│�� gånger ����, eller i ord att 
aposteriorifördelningen är proportionell mot likelihoodfunktionen gånger aprioriför-

delning. Den förenklade varianten av Bayes sats förtydligar att aposteriorifördelning-

en är en sammanslagning av skattningen från datan (likelihood) och förbestämd kun-

skap (apriori). Detta samband visas i figur 2, med ett exempel taget från en skattning 

av månadskomponenten för januari i modellen för Sveriges månadsinflation. Aposte-

riorifördelningen hamnar mellan apriorifördelningen, till höger i bild, och parame-

terns fördelning från likelihoodberäkningen, till vänster. Vidare är aposteriorifördel-

ningen mer centrerad än bägge de övriga, vilket speglar en ökad säkerhet i parame-
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tervärdet. Trots att aposteriorifördelning är en sammanslagning av likelihood- och 

apriorifödelningarna kan den, beroende på modellformulering och påverkan mellan 

variabler, anta värden som inte ligger mellan de båda fördelningarnas toppar 

(Bauwens et al., 1999). 

Apriorifördelningen återger som sagt den kunskap som finns innan datan påverkar 

skattningen och kan, beroende på formulering, ge vitt skilda slutresultat. Vidare lig-

ger, då likelihoodfunktionen är gemensam för klassisk och bayesiansk skattning, den 

betydande skillnaden mellan de båda metoderna i just valet av apriorifördelning.2 En 

apriorifördelningen kan se ut på en mängd olika sätt och baseras på helt valfri grund. 

I detta arbete baseras till exempel apriorifördelningen på liknande situationer i andra 

länder, men den skulle lika väl kunna baseras på expertkunskap eller historisk data. 

Två typer av apriorifördelningar som förekommer i arbetet och även annars är av 

särskilt intresse är icke-informativa och konjugerande fördelningar. En icke-

informativ apriori är en fördelning som inte tillför någon information till skattningen; 

aposteriorifördelningen blir då helt beroende av likelihoodfunktionen och resultatet 
                                                 
2 Det ska sägas att det finns mer grundläggande skillnader är rent beräkningstekniska. I det klassiska 
synsättet tillämpas en objektiv syn på sannolikheten, vilket ger att osäkerhet i en parameter beror på 
att det finns en begränsad mängd observationer. I motsats tillämpar det bayesianska synsättet en sub-
jektiv sannolikhetssyn där en sannolikhet är ett utfall undersökarens uppfattning och osäkerheten 
beror på att hon aldrig kan inneha perfekt information. Se till exempel Cohen (1989). 

 

Figur 2. Apriori-, aposteriori- och likelihoodvärden för januariparametern 
från en skattning av månadsinflation i Sverige. 
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blir detsamma som den klassiska skattningen. En konjugerande apriori är en fördel-

ning som ger en aposteriori av samma typ av fördelning. Ett exempel är normalför-

delningen: om den sökta parametern har en normal apriorifördelning, så är aposterio-

rifördelningen också en normalfördelning. 

Valet av apriorifördelning påverkar också de faktiska beräkningarna vid en bayesiansk 

skattning. Vissa fördelningar ger upphov till beräkningar som saknar analytisk lösning 

och därför måste lösas med simulationsmetoder. I detta arbete används dock genom-

gående apriorifördelning och modellspecifikationer som har analytiska lösningar och 

enkelt kan beräknas, se vidare metodavsnitt för faktiska beräkningar. 

För att sammanfatta bygger den bayesianska skattningen på en sammanvägning av 

information från den faktiska datan och information från någon extern källa. Det är 

den senare delen, den externa informationen, som skiljer den bayesianska skattningen 

från den klassiska skattningen. Sammanvägningen sker genom Bayes sats där den 

externa informationen formuleras som en sannolikhetsfunktion kallad apriorifördel-

ningen och den faktiska datan formuleras som en likelihoodfunktion. Likelihood-

funktionen anger sannolikheten för den faktiska datan för olika parametervärden; 

maximering av likelihoodfunktionen är målet vid den klassiska skattningen. Samman-

vägningen av apriorifördelningen och likelihoodfunktionen ger aposteriorifördel-

ningen, en sannolikhetsfunktion som anger sannolikheten för parametern efter kun-

skap av den faktiska datan. En parameterskattning beräknas slutligen ur aposteriori-

fördelningen genom en punktskattning, såsom fördelningens medelvärde. 
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3. Metod 

3.1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras studiens metod. Denna inledning innehåller en kort be-

skrivning av metoden. I nästföljande stycke specificeras den modell som tillämpas; 

for den bayesianska skattningen beskrivs även apriorifördelningen och de antaganden 

den bygger på. Därefter beskrivs den klassiska och den bayesianska skattningsmeto-

den. I den sista delen behandlas mått för att jämföra prognoser från de två skattning-

arna. 

Som framkommit i inledningen utgörs studien av en jämförelse av prognoskraften 

hos en klassisk skattning och en bayesiansk skattning av en modell. Jämförelsen sker 

genom att en modell skattas på bägge sätten vid flera olika tidsperioder; sedan beräk-

nas sexmånadersprognoser utifrån skattningarna, och dessa prognoser värderas med 

kvadratfel och jämförs. Skattningen sker med ett expanderande fönster som uppdate-

ras för varje prognos, vilket innebär att en ny skattning görs för varje tillkommen 

månad. Antalet skattningar är därmed beroende av antalet datapunkter. Till exempel 

täcker datan för Sverige tiden från februari 1996 till juli 2011. En modell skattas för 

varje månadsperiod från december 1999 till den näst sista datapunkten och progno-

ser beräknas för varje ny skattning. För Sverige genomförs därmed 138 skattningar 

och lika många prognosberäkningar. För de sista skattningarna är prognoslängden 

kortare än sex månader eftersom det saknas observerade värden. 

Diagram är skapade i mjukvaran R. 

3.2. Modell 

Denna del beskriver den modell som används vid skattningen. Först specificeras 

modellen, därefter beskrivs antaganden kring de apriorifördelningar som krävs för 

den bayesianska skattningen, och slutligen diskuteras ett stationäritetsproblem. 

Den modell som används är en autoregressiv modell med en månadskomponent. 

Modellen är vald för att efterlikna en autoregressiv modell på den säsongsrensade 

datan. Säsongskomponenten placeras i modellen för att säsongrensningen påverkas 

av den förbestämda kunskapen vid den bayesianska skattningen. Månadskomponen-

ten formuleras som tolv binära variabler som antar värdet ett då den aktuella måna-

den inträffar och noll annars. Då modellen består av en serie förklarande variabler 

och av tidsförskjutna förklarade variabler kan det ses som en förenklad fördelad tids-
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förskjutningsmodell (eng. distributed lag model) (se Bauwens, Lubrano, & Richard 

(1999, s. 136-137) för en bayesiansk behandling av modelltypen). 

När � betecknar den förklarade variabeln, � de förklarande variablerna, � feltermen 
och � antalet tidsförskjutna variabler är modellen vid tidpunkten �: 
 �� = ����,� + ⋯ + ������,� + ���� � + ⋯ + �!�� ! + �� , (4)  

där feltermerna är normalfördelade med väntevärdet noll: � ∈ #�0, $�. Modellen kan 
uttryckas som en linjär modell på matrisform där parametrarna på de tidsförskjutna 

variablerna inkorporeras i parametervektorn � och de tidsförskjutna variablerna in-
korporeras i datamatrisen %. Då varje � ska motsvaras av en full serie förklarande 
variabler, löper vektorn � från 1 + � till &, där � är den högsta tidsförskjutningen 
och & är den sista datapunkten.  
 � = %� + � (5)  

 � = '��(!, ��(! … �* �, �*+,
 (6)  

 � = '��, �� … ���, �� … �!+,
 (7)  

 � = '��(!, ��(! … �* �, �*+,
 (8)  

 % = -��(! � … ��(! ��⋮ ⋯ ⋮�* � … �* ��
 �! ⋯ ��⋮ ⋯ ⋮�* � ⋯ �* !

 / (9)  

Som exempel på modellframställningen ges fallet att & är tretton, att ��inträffar i 
januari och att modellen har en tidsförskjuten variabel. Formel (6), (7)  och (8) är då 

som ovan med ändrade index och matrisen med förklarande variabler är 
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Matrismultiplikation och -addition ger formeln för � vid ett specifikt �, till exempel 
för � lika med sex: 
 �6 = �5 + ��5 + �6. (11)  

För att formulera en modell utifrån formlerna (5) till (9) krävs slutligen att värdet på 

�, det vill säga antalet tidsförskjutna variabler, bestäms. Värdet beror på datan och 
bestäms enligt en metod som beskrivs i nästa avsnitt. 

För den bayesianska skattningen räcker det inte att specificera en modell, det krävs 

även en matematisk formulering av extern information – en apriorifördelning. Detta 

och de två nästföljande styckena behandlar denna fördelning, först till form och där-

efter till innehåll. I detta arbete används en normal-gammafördelning som aprioriför-

delning för varje parameter. Fördelning är vanlig för linjära regressionsmodeller då 

den är konjugerande, har en utarbetad analytisk lösning och innehåller parametrar 

med naturliga tolkningar. Normal-gammafördelningen är en fördelning där en para-

meter, �, betingat en andra parameter, ℎ, följer en normalfördelning där ℎ följer en 
gammafördelning (se till exempel Koop, 2003, s. 36). Fördelningen framställs på föl-

jande sätt: 

 �?ℎ� ∈ #��, ℎ �@� (12)  

 ℎ ∈ A�B �, C� (13)  

eller i sammanskriven form: 

 �, ℎ ∈ #A��, @, B �, C�. (14)  

Vid skattning av en linjär regressionsmodell har parametrarna i normal-

gammafördelning naturliga tolkningar som resultat från en tidigare skattning. Då den 

bayesianska skattningen med icke-informativ apriorifördelning är densamma som 

minsta-kvadratskattningen är det alltså möjligt att se �, @, B � och C som utfallet av 
en minsta-kvadratskattning av en tänkt datamängd. Parametervektorn � är då punkt-
skattningen, @ är inversen av matrismultiplikationen %’%, B� är residualvariansen och 
C är antalet frihetsgrader. 
Parametrarna i apriorifördelningen kan bestämmas på vitt skilda sätt. I denna studie 

hämtas de från en minsta-kvadratskattning av inflationen i ett liknande land (apriori-

landet). Den tänkta datamängden som nämndes i förra stycket ersätts alltså med en 

verklig datamängd från en annan region. Valet av apriorifördelning bygger på anta-
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ganden att den underliggande modellen för månadsinflation är lika för de två regio-

ner som används. Genom att använda data från två regioner blir datamängden dub-

belt så stor och modellskattningen mindre känslig för extremvärden. De länder som 

används som liknande är Sverige och Norge, Storbritannien och eurozonen samt 

USA och Japan. Den bayesianska skattningen av modellen för Sverige sker alltså med 

minsta-kvadratskattningen av modellen för Norge som apriorifördelningen, medan 

den bayesianska skattningen för Norge sker med minsta-kvadratskattningen för Sve-

rige som apriorifördelning, och likadant för de andra paren. 

Apriorifördelning bygger som sagt på minsta-kvadratskattningen av ett annat land. 

Dessa länder har valts så att aprioriantagandet kan anses rimligt. Sverige och Norge 

är grannländer med goda ekonomiska förbindelser. Det är vidare rimligt att tro att de 

har ungefär samma säsongsmönster då de fenomen som påverkar inflationen – reali-

sationsmönster, lönehöjningar, semestertider (Baxter, 1999) – inträffar lika i de bägge 

länderna. Samma grunder gör valet av eurozonen och Storbritannien försvarbart. För 

Japan och USA ter sig dock aprioriantagandet mer osannolikt. 

Ett problem vid modellering och skattning av tidsserier är huruvida serien är statio-

när eller ej, det vill säga om väntevärde, varians och autokovarians är konstanta över 

tiden (se till exempel Cryer och Chan, 2008, s. 16-17). Vid den bayesianska skattning-

en är det möjligt att apriorifördelningen innefattar parametervärden som gör model-

len icke-stationär. Detta kan ge skattnings- och prognostiseringsproblem. Stationäri-

tetsproblemet är möjligt att lösa genom att sätta sannolikheten för icke-stationära 

parametervärden till noll, men metoden saknar analytisk lösning för aposterioriför-

delningen (Broemeling, 1985, s. 187). I detta arbete görs inte antaganden om statio-

näritet. Det bedöms vara ett litet problem eftersom de autoregressiva komponenter-

na överlag har låga parametervärden med liten varians och såldes mycket låg sanno-

likhet för icke-stationära värden. 

3.3. Skattning och diagnostisering 

I denna del beskrivs hur antalet tidsförskjutna variabler väljs, hur skattningen sker, 

och hur utfallet analyseras. I den inledande delen behandlas den klassiska skattning-

en, därefter behandlas den bayesianska. Avsnittet avslutas med en genomgång av 

diagnostiseringsmetoder för residualserier. 

Vid den klassiska skattningen väljs värdet för �, det vill säga antalet tidsförskjutna 
variabler, så att residualserien saknar signifikant autokorrelation. Som påpekats i in-



 

13 
 

troduktionen till detta avsnitt görs en skattning för varje ny månad. Varje skattning 

ger upphov till en residualserie och det är fullt möjligt att vissa av dessa uppvisar au-

tokorrelation och andra inte. För att bestämma � används därför en beslutsregel att 
p-värdet för Ljung-Box-testet, ett statistiskt test med nollhypotesen att autokorrela-

tion saknas (Ljung och Box, 1978), ska vara större än fem procent för mer än nio av 

tio residualserier. Rent praktiskt testas det genom att samtliga skattningar för det ak-

tuella landet genomförs och andelen med autokorrelation beräknas. Om andelen 

överstiger en tiondel upprepas skattningarna med ytterligare en tidsförskjuten varia-

bel tills andelen understiger en tiondel. Antalet tidsförskjutna variabler sätts dock 

som lägst till ett. 

Den klassiska skattningen sker med minsta-kvadratmetoden och beräkningen sker 

med funktioner ur mjukvaran R (R Development Core Team, 2009). Formeln för 

beräkning av parametervärden vid minsta-kvadratskattningen är 

 E = �%,%� �%,�, (15)  

där E är den skattade parametern, % är en matris med de förklarande variablerna och 
� är en vektor med den förklarade variabeln (se exempelvis Verbeek, 2004, s. 12-20). 
Vid den bayesianska skattningen sätts � till samma värde som vid den motsvarande 
klassiska undersökningen. Detta är för att få jämförliga modeller. Den bayesianska 

skattningen sker i två steg: först görs en skattning för det liknande landet (apriorilan-

det) med minsta-kvadratmetoden; resultatet från den skattningen utgör sedan apriori-

fördelning vid skattning av modellen för det aktuella landet (mållandet). Det finns 

betydande skillnader mellan vissa länders inflationsnivå och eftersom analysen främst 

syftar till att finna säsongs- och korrelationsmönster justeras apriorilandets serie med 

differensen i ländernas medelvärden innan skattningen sker. Då apriorifördelningen 

är konjugerande, och då det finns en utarbetad analytisk lösning, sker den bayesians-

ka skattningen genom beräkningar i matrisform. Den bayesianska skattningen beräk-

nas genom formler (16) till (21) (efter Koop, 2003, s. 37). Index indikerar här typ av 

parameter: apr är data eller parameter från apriorilandet, mål är data eller parameter 

från mållandet och apo är aposterioriparameter. 

 �F!G∗ = �F!G − �IF!G + �IJåL (16)  

 EF!G = '%F!G, ,%F!G+ �%F!G, �F!G (17)  
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 @F!G = '%F!G, %F!G+ �
 (18)  

 EJåL = �%JåL, %JåL� �%JåL, �JåL (19)  

 @F!M = '@F!G � + %JåL, %JåL+ �
 (20)  

 EF!M = @F!M�@F!G � EF!G + %JåL, %JåLEJåL� (21)  

Formel (16) beskriver den justering genom vilken aprioridatan ges samma medelvär-

de som måldatan. Notera att den justerade serien är grunden till de tidsförskjutna 

förklarande variablerna, och att matrisen % således också är justerad. Formel (17) och 
(19) är parameterberäkningen för apriorilandet respektive mållandet. Formeln är den-

samma som den klassiska skattningen i formel (15). Formel (18) och (20) är beräk-

ningen av @, den parameter som nämndes i formulering av apriorifördelningen. 
Aposterioriparametern, @F!M, är en sammanslagning av värdet från aprioridatan och 
värdet från den aktuella datan. Formel (21) anger slutligen beräkningen av aposterio-

rivärdet för E. Formeln visar att aposteriorivärdet är en sammanslagning av apriori-
värdet och värdet från måldatan, och att vägningen mellan de två beror på storleken 

på @F!G och motsvarande mått från mållandet. 
Den klassiska och den bayesianska skattningen genomförs för varje ny månad efter 

en dryg fyraårsperiod från den första datapunkten. För varje månad sker en ny skatt-

ning och utifrån skattningen beräknas en ny prognosserie med sexmånadershorisont. 

Varje skattning använder den information som är känd upp till och med skattnings-

månaden, och efterliknar alltså den skattning som skulle göras om kommande värden 

var okända. För Sverige och Norge, vars dataserier börjar med februari 1996, sker 

den första skattningen för december 1999. Serierna för eurozonen och Storbritannien 

startar i januari 1999 och den första skattningen är för december 2002. Motsvarande 

tider för Japan och USA är januari 1998 och december 2001. Den sista datapunkten 

är juni 2011 för samtliga serier, och sista skattningsmånad är därmed maj 2011. 

Både den klassiska och den bayesianska modellen diagnostiseras med tester på resi-

dualserien. Det som undersöks är autokorrelation och fördelning. Autokorrelation 

undersöks genom Ljung-Box-testet på samma sätt som vid identifikation av antalet 

tidsförskjutna variabler. Residualernas fördelning undersöks genom histogram och 

Shapiro-Wilk-test, ett numerisk test för normalfördelning med nollhypotesen att 

normalfördelning föreligger (Shapiro och Wilk, 1965). De faktiska beräkningarna av 
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Ljung-Box-testet och Shapiro-Wilk-testet sker med funktioner i R: Ljung-Box-testet 

från paketet TSA (Chan, 2008); Shapiro-Wilk-testet från standardpaketet (R 

Development Core Team, 2009). 

3.4. Prognoser och jämförelser 

I avsnittets inledning nämndes att studien bygger på sex länder, en bayesiansk och en 

klassisk skattning för varje månad och sex prognoser på varje skattning. Prognosut-

fallet för varje land är alltså en tabell där varje rad är en ny månad och varje kolumn 

är en ny tidshorisont från en till sex månader, i resultatdelen används även medelvär-

det av de sex prognoserna. För de sista månaderna i datan används färre än sex må-

nader eftersom det saknas observerade värden – för den skattning som sker i till ex-

empel mars 2011 används alltså endast prognoser för april, maj, och juni. Prognoser 

beräknas med modellens formel där feltermerna sätts till noll. 

Prognoser ställs mot observerade värden och kvadratfelet beräknas. Felet presenteras 

i resultatdelen som medelkvadratfel och summerade kvadratfel. Medelkvadratfelet 

(MSE) ges i formel (22) och summan (SSE) utgörs av medelkvadratfelet multiplicerat 

med &. 
 NOP = 1& Q'�R − �SR+�*

RT�
, (22)  

där & är antalet observationer, �SR är det prognostiserade värdet och � är det observe-
rade värdet. Som jämförelsemått mellan de klassiska och de bayesianska skattningar-

na används även kvoten mellan prognosernas medelkvadratfel där medelkvadratfelet 

från den klassiska skattningen sätts i nämnaren: U = NOPVFWXY/NOP[LFYYRY\ . 
För att testa för statistiskt säkerställda skillnader mellan de klassiska och de bayesi-

anska prognoserna används teckentestet. Teckentestet bygger på att beräkna hur ofta 

den ena typen av prognos presterar bättre än den andra och nollhypotesen är därmed 

att prognostyperna har lika medianvärde. Under nollhypotesen följer skillnaden i 

antal en binomialfördelning med sannolikheten 0,5 (Diebold och Mariano, 1995). 

Statistiskt säkerställda resultat redovisas med en till tre asterisker för p-värden under 

5, 1, respektive 0,1 procent. Då teckentestet kräver en icke-korrelerad differensserie, 

så används testet inte på serien över medelvärdet för sex prognoser. 
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4. Data 

I arbetet analyseras inflationsserier från sex regioner: Sverige, Norge, eurozonen, 

Storbritannien, USA och Japan. I detta avsnitt ges källor till konsumentprisindex och 

beskrivande statistik av månadsinflationsserien. 

För Sverige, Norge, eurozonen och Storbritannien används Harmoniserat index för 

konsumentpriser (HIKP), Europeiska Unionens index för prisförändringar. Trots att 

HIKP är ett gemensamt mått finns nationella skillnader i uppsättningen varor och i 

hur ofta uppsättningen ändras. Serierna för HIKP hämtas från Europeiska Unionen 

statistikbyrå (Eurostat, 2011). De månatliga dataserierna för Sverige och Norge 

sträcker sig, på grund av tillgänglighet av HIKP, från januari 1996 till juni 2011. Seri-

erna för Storbritannien och eurozonen sträcker sig från genomförandet av eurons 

tredje fas i jan 1999 till den sista tillgängliga datapunkten i juni 2011. 

I USA publiceras två parallella indexserier. I detta arbete används konsumentindex 

för alla stadskonsumenter (Consumer Price Index – All Urban Consumers, CPI-U) 

då det omfattar en större del av landets hushåll. Japan använder ett fastbasindex där 

referensåret för varukorgen är 2005. För USA och Japan används data från december 

1998 till juni 2011. Konsumentprisindex för USA hämtas från statliga byrån för ar-

betsstatistik (Bureau of Labor Statistics, 2011) och index för Japan från landets of-

fentliga statistikbyrå (The Statistics Bureau and the Director-General for Policy 

Planning of Japan, 2011). 

Region Indexnamn Tidsperiod 

Sverige HICP Jan 1996, juni 2011 

Norge HICP Jan 1996, juni 2011 

Eurozon HICP Dec 1998, juni 2011 

Storbritannien HICP Dec 1998, juni 2011 

USA CPI-U Dec 1997, juni 2011 

Japan CPI Dec 1997, juni 2011 
Tabell 1. Insamlad data över konsumentprisindex. 

För samtliga dataserier beräknas månadsinflationen som den procentuella ökningen 

mellan innevarande och föregående månad. 

Det kan uppstå problem vid nationella jämförelser om det finns skillnader mellan de 

regionala måtten. I arbetet kopplas Sverige med Norge, eurozonen med Storbritanni-

en och Japan med USA. Vad gäller de fyra förstnämnda bedöms jämförelseproble-
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met vara litet då de använder ett sinsemellan närliggande mått som är fullt jämförligt 

över tid. Jämförelsen mellan USA och Japan är mer problematisk. Båda länderna 

använder ett fastbasindex vilket kan leda till skillnader mellan indexserien och den 

faktiska prisnivån om det finns skillnader mellan uppsättning varor i indexberäkning-

en och den faktiska konsumtionen. Problemet bedöms dock vara litet då den be-

handlade tidsserien är kort. 

Den avslutande delen av detta avsnitt ger den beskrivande statistiken för månadsin-

flation i Sverige och Norge, eurozonen och Storbritannien samt USA och Japan. 

De fullständiga dataserierna för inflationen i Sverige och Norge löper från februari 

1996 till juni 2011 och innefattar 185 datapunkter. Norge uppvisar en något högre 

månatlig inflation än Sverige – ett medelvärde på 0,17 procent mot 0,14 procent – 

och även en högre varians – 0,22 mot 0,17. Det finns ett klart samband mellan rörel-

sen i de bägge serierna: korrelationen är 0,55. Inflationsserierna ges i figur 3 och figur 

4. Serien för Norge uppvisar två särskilt låga värden i mitten av 2001 och i början av 

2007. 

Serie Medelvärde Varians Korrelation 

Sverige 0,1412 0,1725  

Norge 0,1675 0,2213  

Norge, Sve   0,5452 
Tabell 2. Deskriptiv statistik för Sverige och Norge, dataserien från feb 1996 till juni 2011. 

Serierna för eurozonen och Storbritannien löper från januari 1999 till juni 2011, vil-

ket ger 150 punkter. Medelvärde och varians är något högre för Storbritannien än i 

eurozonen. De två serierna uppvisar hög korrelation. Serien för eurozonen ges i figur 

5 och serien för Storbritannien i figur 6. Serien för Storbritannien verkar stabil över 

tidsperioden, medan inflationen i eurozonen uppvisar större svängningar under sena-

re år. 

Serie Medelvärde Varians Korrelation 

Eurozonen 0,1751 0,1104  

Storbrit. 0,1754 0,1395  

Storbrit., Eurozon   0,6442 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för eurozonen och Storbritannien, dataserien från jan 1999 till juni 2011. 

Serierna för Japan och USA omfattar 162 punkter och går från januari 1998 till juni 

2011, Japan uppvisar en klart lägre inflation med ett medelvärde kring 0, drygt 0,2 

procent under inflationen i USA. Japan uppvisar även en klart mindre varians. Infla-
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tionsserierna i USA och Japan är korrelerade, men inte i samma grad som de andra 

paren. Japansk lägre medelvärde och varians syns även i figur 7 i jämförelse med figur 

8. Det är även tydligt att USA uppvisar en extremt låg punkt under slutet av 2008. 

Serie Medelvärde Varians Korrelation 

Japan -0,0184 0,0922  

USA 0,2084 0,1566  

USA, Japan   0,3434 
Tabell 4. Deskriptiv statistik för Japan och USA, dataserien från jan 1998 till juni 2011. 
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Figur 3. Månadsinflation i Sverige, feb 1996-juni 2011. 

 

Figur 4. Månadsinflation i Norge, feb 1996-juni 2011. 

 

Figur 5. Månadsinflation i eurozonen, jan 1999-juni 2011. 

 

Figur 6. Månadsinflation i Storbritannien, 
jan 1999-juni 2011. 

 

Figur 7. Månadsinflation i Japan, jan 1998-juni 2011. 

 

Figur 8. Månadsinflation i USA, jan 1998-juni 2011. 
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5. Resultat 

5.1. Inledning 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. I den första delen jämförs de klassiska och 

de bayesianska skattningarna genom undersökning av prognosernas kvadratfel, i den 

andra delen undersöks tidsmönster i skattningarnas prognosutfall, och i den sista 

delen diskuteras utfallet av diagnostest på residualerna. 

Som beskrivits i metodavsnittet väljs � för varje land så att residualserien saknar au-
tokorrelation i minst nio av tio fall. För Sverige, Norge, eurozonen, Storbritannien 

och Japan bestäms � till ett, och i modellen för USA sätts � till tre. 
5.2. Jämförelse av kvadratfel 

Studien bygger på en mängd skattningar för varje land och för varje skattning görs 

prognoser över de kommande sex månaderna. Medelkvadratfelet av prognoserna 

presenteras i tabell 5. Varje kolumn anger medelfelet för alla prognoser på den angiv-

na horisonten – i kolumn ett anges alltså medelfelet av alla prognoser på en horisont. 

Jämförelsevärdet UV/[ är kvoten mellan medelfelet för de bayesianska prognoserna 
och medelfelet för de klassiska och är alltså större än ett om medelfelet för de klas-

siska prognoserna är mindre. Antalet observationer skiftar med land och prognosho-

risont.3 För medelkvadratfelen av enmånadersprognoserna gäller att resultaten för 

Sverige och Norge bygger på 138 observationer, resultaten för eurozonen och Stor-

britannien på 102 och resultaten för Japan och USA på 114 observationer. I den hög-

ra kolumnen av tabell 5 ges medelvärdet av medelfelen för de sex prognoserna. Detta 

medelvärde bygger enbart på de serier som är fullständiga. De sista prognosserierna, 

där de längsta prognoserna saknar jämförbara faktiska observationer, ingår alltså inte. 

Av denna anledning skiljer sig värdet från medelvärdet av övriga kolumner. 

I figur 9 ges ett exempel på prognoser och faktiska värden. Exemplet är taget från 

Sverige och prognoserna är över en månad. Både de bayesianska och de klassiska 

prognoserna följer ett säsongsmönster. De bägge skattningarna är dessutom sins-

emellan närliggande. 

                                                 
3 Se 3.4. Prognoser och jämförelser. 
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Figur 9. Svensk månadsinflation 2008-2011. Faktiska värden (punkter), prognoser från  
minsta-kvadratskattning (heldragen) och från bayesiansk skattning (streckad). 

Resultaten är inte entydiga. För Sverige, Japan och USA presterar de klassiska skatt-

ningarna bättre. Detta gäller i synnerhet Sverige: de klassiska enmånadersprognoserna 

har runt 22 procent lägre medelkvadratfel än sina bayesianska motsvarigheter; på 

medelvärdet över sex prognoser är medelkvadratfelet runt 20 procent lägre. För Ja-

pan och USA är medelkvadratfelet runt tio till femton procent lägre. För de övriga 

tre regionerna – Norge, eurozonen och Storbritannien – ger de bayesianska skatt-

ningarna bättre prognoser. De bayesianska prognoserna av inflationen i Norge och 

eurozonen ger en sänkning av medelkvadratfelet med fem till tio procent gentemot 

de klassiska prognoserna. Storbritannien är den region som uppvisar minst skillnad 

mellan skattningsmetoderna: skillnaden i medelkvadratfel är här omkring två procent 

för alla prognoshorisonter. 
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Tidshorisont i månader  

1 2 3 4 5 6 Medel 

Sverige 

Klassisk 0,0816 0,0792 0,0779 0,0784 0,0772 0,0765 0,0792 

Bayesiansk 0,1041 0,0981 0,0975 0,0979 0,0977 0,0968 0,0997 

K 1,2761 1,2386 1,2514 1,2485 1,2660 1,2655 1,2595 

Norge 

Klassisk 0,2125 0,2117 0,2120 0,2134 0,2149 0,2163 0,2142 

Bayesiansk 0,1887 0,1913 0,1922 0,1933 0,1943 0,1958 0,1933 

K 0,8882 0,9037 0,9067 0,9059 0,9045 0,9051 0,9021 

Euroz. 

Klassisk 0,0523 0,0532 0,0539 0,0539 0,0537 0,0533 0,0523 

Bayesiansk 0,0508 0,0513 0,0514 0,0515 0,0507 0,0494 0,0488 

K 0,9714 0,9635 0,9547 0,9554 0,9446 0,9262 0,9331 

Storbrit. 

Klassisk 0,0675 0,0695 0,0700 0,0708 0,0715 0,0705 0,0693 

Bayesiansk 0,0662 0,0674 0,0681 0,0689 0,0696 0,0696 0,0673 

K 0,9804 0,9705 0,9726 0,9741 0,9746 0,9867 0,9717 

Japan 

Klassisk 0,0490 0,0507 0,0504 0,0508 0,0513 0,0514 0,0516 

Bayesiansk 0,0577 0,0589 0,0581 0,0586 0,0589 0,0587 0,0597 

K 1,1764 1,1612 1,1529 1,1530 1,1491 1,1403 1,1575 

USA 

Klassisk 0,1204 0,1558 0,1549 0,1542 0,1520 0,1499 0,1491 

Bayesiansk 0,1366 0,1692 0,1672 0,1726 0,1739 0,1697 0,1669 

K 1,1342 1,0857 1,0793 1,1191 1,1438 1,1320 1,1188 
Tabell 5. Medelkvadratfel för klassiska och bayesiansk prognoser för en till sex månader, samt  

medelvärdet av medelkvadratfelet över sex månader. 

Tabell 6 ger en annan framställning av jämförelsen mellan den klassiska och den bay-

esianska skattningen. Tabellen visar andelen fall där den klassiska skattningen ger 

bättre prognoser för respektive tidshorisont upp till sex månader och för medelvär-

det av de sex prognoserna. Resultaten pekar i samma riktning som vid undersökning-

en av medelkvadratfelet: den bayesianska skattningen presterar bäst för Norge, euro-

zonen och Storbritannien, medan den klassiska skattningen presterar bäst för de öv-

riga. Två saker är dock värda att nämnda. För det första framstår resultaten för Sveri-

ge som mindre klara. Sett till kvadratfel var Sverige det land där den klassiska skatt-
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ningen presterade bäst relativt den bayesianska, men sett till andel är skattningarna 

ungefär likvärdiga för horisonter mellan två och sex månader. För det andra förstärks 

bilden att skattningarna presterar lika för Storbritannien. Den klassiska skattningen 

ger lägst medelkvadratfel fler gånger för enmånadershoristonten och för medelvärdet 

över sex månader, medan den bayesianska skattningen ger lägst kvadratfel fler gånger 

för prognoser över två till sex månader. 

Datan över andel testas dessutom för statistiskt säkerställda resultat genom tecken-

testet. Två länder uppvisar signifikanta värden. För Japan ger den klassiska skattning-

en signifikant oftare bättre enmånadersprognoser och för Norge ger den bayesianska 

skattningen signifikant oftare bättre prognoser över två, tre, fyra, fem och sex måna-

der. 

Tidshorisont 

1 2 3 4 5 6 Medel 

Sverige 0,5462 0,4964 0,5000 0,4963 0,5075 0,5113 0,6439 

Norge 0,4275 0,4161 * 0,4191 * 0,4074 * 0,4030 * 0,4060 * 0,3485 

Eurozon 0,4314 0,4554 0,4500 0,4545 0,4490 0,4433 0,3196 

Storbrit. 0,5098 0,4851 0,4900 0,4848 0,4796 0,4845 0,5052 

Japan 0,5965 * 0,5487 0,5446 0,5495 0,5364 0,5321 0,6147 

USA 0,5439 0,5752 0,5357 0,5586 0,5818 0,5780 0,5780 

Tabell 6. Andelen prognoser där den klassiska skattningen ger lägre kvadratfel än den bayesianska skattningen. 

5.3. Tidsutveckling 

Utöver medelvärde och totalsumma av kvadratfelen, är det intressant att undersöka 

felens utveckling över tiden. Undersökningen görs främst för att se om den bayesi-

anska skattningen presterar relativt bättre ju mindre stickproven är. I figur 10 till figur 

15 ges den kumulativa differensen mellan medelvärdet av kvadratfelen från de klas-

siska prognoserna och kvadratfelen från de bayesianska. Differensserien är alltså 

tidsutvecklingen av det mått vars medelvärde presenteras i högra kolumnen av tabell 

5. Då differensen preciseras som OOP[LFYYRY\ − OOPVFWXYRF]Y\ innebär en minskning 
av det kumulativa värdet att den klassiska prognosen presterar bättre, och en ökning 

att den bayesianska prognosen presterar bättre. 

Serierna för eurozonen, Storbritannien och USA (figur 12, figur 13 och figur 15) har 

ungefär lika beteende för alla tidsperioder. Den kumulativa differensen för eurozo-

nen är svagt stigande, vilket ger att kvadratfelet för de bayesianska skattningarna 

överlag är lite mindre än för de klassiska. Differensen för Storbritannien rör sig kring 



 

24 
 

noll vilket är i linje med tidigare indikationer på att skillnaderna mellan skattningarna 

är små för landet. För USA går differensserien nedåt. Det är tydligt att differensen 

påverkas av den extremt låga inflation som inträffar under 2008.4 De tre övriga diffe-

rensserierna – Sverige, Norge och Japan (figur 10, figur 11 och figur 14) – uppvisar 

skiftande beteende över tiden. För Japan är de klassiska och de bayesianska medel-

kvadratfelen ungefär lika fram till 2006. Därefter presterar de klassiska bättre under 

en tvåårsperiod, varefter serien återigen planar ut. Den svenska serien går från krafti-

ga förändringar till att, under de sista fyra åren, plana ut. Vad gäller Norge finns en 

kraftig differens kring mitten av 2002. Åren fram till 2007 uppvisar sedan en kraftig 

differens åt andra hållet, det vill säga att kvadratfelen för den bayesianska skattningen 

är mindre. Under de sista åren är serien mer stabil. 

Det tycks inte finnas någon gemensamt mönster och det går inte att säga att den bay-

esianska skattningen presterar bättre relativt den klassiska när den tillgängliga datan är 

knapp. Däremot visar tidsundersökning att jämförelsen är känslig för extremt höga 

och låga värden i inflationsserien. 

  

                                                 
4 Se även 4. Data, Figur 8. Månadsinflation i USA, jan 1998-juni 2011. 
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Figur 10. Sverige, kumulativ differens mellan medelvärden av 
kvadratfel av klassiska och bayesianska prognoser. 

 

Figur 11. Norge, kumulativ differens mellan medelvärden av 
kvadratfel av klassiska och bayesianska prognoser. 

 

Figur 12. Eurozonen, kumulativ differens mellan medelvärden 
av kvadratfel av klassiska och bayesianska prognoser. 

 

Figur 13. Storbrit., kumulativ differens mellan medelvärden av 
kvadratfel av klassiska och bayesianska prognoser. 

 

Figur 14. Japan, kumulativ differens mellan medelvärden av 
kvadratfel av klassiska och bayesianska prognoser. 

 

Figur 15. USA, kumulativ differens mellan medelvärden av 
kvadratfel av klassiska och bayesianska prognoser. 

2000 2002 2004 2006 2008 2010

-3
-2

-1
0

1
2

3

Månad

S
S

E
K
−

S
S

E
B

2000 2002 2004 2006 2008 2010

-3
-2

-1
0

1
2

3

Månad

S
S

E
K
−

S
S

E
B

2004 2006 2008 2010

-3
-2

-1
0

1
2

3

Månad

S
S

E
K
−

S
S

E
B

2004 2006 2008 2010

-3
-2

-1
0

1
2

3

Månad

S
S

E
K
−

S
S

E
B

2002 2004 2006 2008 2010

-3
-2

-1
0

1
2

3

Månad

S
S

E
K
−

S
S

E
B

2002 2004 2006 2008 2010

-3
-2

-1
0

1
2

3

Månad

S
S

E
K
−

S
S

E
B



 

26 
 

5.4. Diagnostisering 

Som avslutning på resultatdelen presenteras utfallet av diagnosen av residualserierna. 

Autokorrelation behandlas ovan i samband med valet av antalet tidsförskjutna variab-

ler. Antalet variabler sätts där så att residualserien inte uppvisar autokorrelation, men 

då � bestäms utifrån minsta-kvadratskattningen kan residualserien för den bayesians-
ka skattningen ändå vara korrelerad. När Ljung-Box-testet tillämpas på residualseri-

erna från de bayesianska skattningarna av inflationen i Japan förkastas nollhypotesen 

i nära 19 av 20 fall. En genomgång av autokorrelationsfunktionerna för residulserien 

vid olika tidspunkter tyder på att autokorrelationen finns vid låga tidsintervall och vid 

tolvmånadersintervallet. Autokorrelation i den bayesianska skattningen kan vara ett 

utfall av betydande skillnader mellan den japanska och den amerikanska serien. 

Skattningen av japansk månadsinflation har tvingats på ett autoregressivt samband 

som är överdrivet stark, och därmed har autokorrelation skapats på ett sätt som lik-

nar hur autokorrelation uppstår i differentierad serie vitt brus. 

Flera residualserier uppvisar avvikelser från normalfördelningen. Det mest flagranta 

fallet är Norge, där Shapiro-Wilk-testet förkastar normalfördelning i nio av tio skatt-

ningar för både det klassiska och det bayesianska fallet. I figur 16 och figur 17 ges 

fördelningarna för residualerna vid skattningen på den fullständiga datan. Den teori-

etiska fördelningen är normalfördelningen med residualseriens medelvärde och stan-

dardavvikelse. Figurerna pekar på att den faktiska fördelningen är mer koncentrerad 

än den teoretiska och inbegriper extrempunkter i svansarna. Utöver Norge uppvisar 

även de bayesianska skattningarna för eurozonen och USA samt de klassiska skatt-

ningarna av Japan och USA icke-normalfördelade residualer för fler än en av tio 

skattningar. Exempel på residualseriernas fördelningar för dessa fall ges i figur 18 till 

figur 21. Sammanfattningsvis följer de mönstret från Norge med koncentrerade för-

delningar och förekomst av extremvärden. 
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Figur 16. Residualfördelning vid klassisk skattning av månads-
inflation i Norge, feb 1996 - maj 2011.  

 

Figur 17. Residualfördelning vid bayesiansk skattning månads-
inflation i Norge, feb 1996 - maj 2011.  

 

Figur 18. Residualfördelning vid bayesiansk skattning av 
månadsinflation i eurozonen, jan 1999 - maj 2011.  

 

Figur 19. Residualfördelning vid bayesiansk skattning av 
månadsinflation i USA, jan 1998 - maj 2011.  

 

Figur 20. Residualfördelning vid klassisk skattning av månads-
inflation i Japan, feb 1996 - maj 2011. 

 

Figur 21. Residualfördelning vid klassisk skattning av månads-
inflation i USA, feb 1996 - maj 2011.  
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6. Diskussion 

Detta avslutande avsnitt innehåller en sammanfattning och diskussion av studien. 

Diskussion fokuserar på varför utfallet inte är mer entydigt och på valet av apriori-

fördelning. Avsnittet avslutas med möjliga utvecklingar och policyimplikationer. 

Studien är en jämförelse av en klassisk och en bayesiansk skattningsmetod för en 

enkel modell av månadsinflation. Tanken bakom den bayesianska metoden är, i detta 

fall, att information från ett närliggande land kan förbättra modellskattningen genom 

att extrempunkter får mindre vikt. Jämförelsen sker för sex nationella månadsinfla-

tionsserier – Sverige och Norge, eurozonen och Storbritannien, Japan och USA. Som 

apriorifördelning vid den bayesianska skattningen används minsta-kvadratskattningen 

från det andra landet i paret. Jämförelsen sker genom att en klassisk och en bayesi-

ansk skattning genomförs för varje månad över en längre tidsperiod, som minst åtta 

år. För varje skattning beräknas prognoser för de nästkommande sex månaderna, och 

dessa prognoser jämförs med faktiska observationer genom kvadratfelen. Resultaten 

pekar inte på att någon skattning är bättre än den andra. För medelkvadratfelen är 

den klassiska skattningen bättre för Sverige, Japan och USA, medan den bayesianska 

är bättre för Norge, eurozonen och Storbritannien. Det finns vidare ingenting som 

tyder på att den bayesianska metoden presterar bättre, relativt den klassiska, när da-

tamängden är liten än när den är stor. 

Som beskrivits i sammanfattningen ger studien inga entydiga resultat. En anledning 

till det kan vara att månadsinflationen uppvisar stark varians, och då modellen har 

begränsad förklaringsförmåga är utfallet slumpbetonat. Detta märks även i att kva-

dratfelen påverkas av extremvärden, såsom i analysen av amerikansk och norsk må-

nadsinflation.5 

I metodavsnittet behandlas apriorifördelningens betydelse för den bayesianska skatt-

ningen. Dessutom sägs att studiens aprioriantagande – att en apriorifördelning kan 

väljas genom att undersöka ett närliggande land – bygger på att ländernas månadsin-

flation följer samma underliggande modell. Olika länders inflationsserier är naturligt-

vis olika nära kopplade, och av de par som används i arbetet torde kopplingen mellan 

USA och Japan vara relativt svag.6 Detta märks särskilt väl i att modellen för USA 

kräver fler tidsförskjutna variabler än modellen för Japan. Vidare är residualerna från 

den bayesianska skattningen av Japan autokorrelerade; detta kan vara ett utfall av 
                                                 
5 Se även 5.3. Tidsutveckling.  
6 Se även 3.2. Modell. 
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betydande skillnader i de bägge ländernas inflationsmönster. Det är förstås för 

knappt med länder för att ge klara resultat, men den bayesianska skattningens sämre 

prognoskraft för bägge länderna är en indikation att valet av apriorifördelningen är 

sämre när länderna är mindre lika. 

Det finns möjliga utvecklingar. Modellen kan baseras på fler makroekonomiska vari-

abler, i linje med tidigare studier om bayesiansk skattning av inflation.7 Det är även 

möjligt att använda andra apriorifördelningar. En naturlig utveckling, baserad på 

samma aprioriantagande som används här, skulle vara att slå samman en större 

mängd länder för en skapa en apriorifördelning. Det är även möjligt att använda en 

annan viktning av extern information och aktuell information. I arbetet ges apriori-

fördelningen och den aktuella datan lika vikt, men det är alltså möjligt att ge apriori-

fördelning någon lägre eller större betydelse. 

Studien ger inte upphov till några klara resultat och leder inte till några policyimplika-

tioner. 

 

  

                                                 
7 Se 1. Inledning. 
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