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Abstract
This paper is made on behalf of Statistics and Research Åland, ÅSUB. The aim is to 

explain the turnover for companies in Åland, with appropriate variables.  The main 

study variables are variables that consist of the Swedish and Finnish activity indices. 

The study variables also include variables which consist of tourists from Sweden and 

Finland and the introduction of the Euro in Finland. The data used is from the period 

January 1996 to June 2008.

Different regression models for the turnover are tried and explanatory variables are 

selected by use of stepwise regression, backward elemination and forward selection. 

The final model includes activity indices for Sweden and Finland, the introduction of 

the Euro, tourists from Finland and an autoregressive component of order one . The 

Swedish activity index are time lagged by one and three months and therefore consists 

of two variables, while the Finnish activity index is not lagged.





Sammanfattning

Denna uppsats är gjord efter frågeställning av Ålands statistik- och utredningsbyrå, 

ÅSUB.  Syftet  är  att  förklara  de  åländska  företagens  omsättning  med  passande 

variabler.  De variabler som främst studeras är de som berör Sveriges och Finlands 

aktivitetsindex. Övriga förklaringsvariabler som används är variabler som består av 

inresande turister från Sverige respektive Finland och införandet av euron i Finland. 

Data som används avser tidsperioden januari 1996 till och med juni 2008. 

Regressionsanalys  används  för  att  undersöka  vilka  av  dessa  variabler  som är  bäst 

lämpade för att  förklara de åländska företagens omsättning och vilken sorts modell 

som passar bäst. I valet av variabler används speciellt procedurerna stegvis regression, 

bakåteliminering och framåtval.

Den slutgiltiga modellen innehåller aktivitetsindex för Sverige och Finland, införandet 

av euron, turister från Finland samt en autoregressiv parameter av första ordningen. 

Det  svenska  aktivitetsindexet  är  tidsförskjutet  med en  och  tre  månader  och  består 

därför av två variabler medan det finska aktivitetsindexet inte är tidsförskjutet.





Förord
Denna  kandidatuppsats  är  skriven  efter  frågeställning  från  Ålands  statistik-  och 

utredningsbyrå, ÅSUB. Jag önskar tacka Jouko Kinnunen som gett mig detta uppdrag 

och Richard Palmer som hjälpt  mig med data.  Jag vill  även rikta ett  tack till  min 

handledare  Anders  Nordgaard,  lektor  i  Statistik  vid IDA.  Anders  har  varit  mycket 

hjälpsam med sitt kunnande och inspirerat mig vilket har lett till att jag slutfört denna 

uppsats.

Jesper Gullquist

Linköpings Universitet våren 2009
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1 Inledning

1.1 ÅSUB

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är en fristående enhet som finansieras 

och  styrs  av  en  direktion  bestående  av  sakkunniga  och  representanter  för  de  som 

utnyttjar ÅSUBs tjänster. Huvuduppgifterna för ÅSUB är att verka som den officiella 

åländska  statistikmyndigheten  samt  att  bedriva  kvalificerad  utrednings-  och 

forskningsverksamhet.

ÅSUB  producerar  idag  officiell  statistik  inom  bland  annat  befolkning,  turism, 

nationalräkenskaper, löner och utbildning. ÅSUB medverkar även i ett nordiskt och 

internationellt statistiskt samarbete. Dessutom tillämpar de av FN fastställda kriterier 

för  god  nationell  statistikproduktion.  ÅSUB  åtar  sig  även  uppdrag  från  externa 

beställare,  uppdragen  kan  innefatta  analyser,  prognoser  eller  andra  former  av 

statistiska sammanställningar.

Forskningsverksamheten är huvudsakligen inriktad på att fördjupa kunskapen om den 

åländska ekonomins utvecklingsförutsättningar. ÅSUB arbetar också med ekonomisk 

modellutveckling och producerar regelbundet analyser, rapporter och enkäter.
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1.2 Bakgrund och problemdiskussion

ÅSUB genomför varje vår och höst en konjunkturrapport rörande Ålands ekonomi och 

infrastruktur.  De  har  då  tillgång  till  data  innehållande  månatliga  uppgifter  om de 

åländska  företagens  omsättningar  och  löner.  Detta  datamaterial  kommer  ifrån 

Statistikcentralen  i  Finland  och  är  ett  utdrag  från  det  finländska  momsregistret. 

Materialet  är  insamlat  av  skattemyndigheten  och  sedan  vidareförädlat  av 

Statistikcentralen.

I  samband  med  konjunkturanalyserna  har  ÅSUB under  en  tid  funderat  på  hur  de 

åländska  konjunktursvängningarna  påverkas  av  Finlands  och  Sveriges 

konjunkturförändringar.1 På grund av tidsbrist har detta inte analyserats noggrant av 

ÅSUB. Därför har jag erbjudits att undersöka hur Ålands konjunktur påverkas.

Två möjliga problem är att flera av variablerna jag valt att använda som förklarande 

variabler kan påverka varandra och också påverkas av säsongsmönster. Detta kommer 

jag undersöka med olika metoder och dra slutsatser om vad man kan göra för att slippa 

eller åtgärda dessa problem.

1.3 Syfte

Syftet  är  att  visa  om det  finns  något  samband mellan konjunktursvängningarna på 

Åland och motsvarande konjunktursvängningar i Sverige respektive Finland. 

1 Jouko Kinnunen, ÅSUB, 01-12-08
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2 Databeskrivning

2.1 Åländsk omsättningsdata

Data  består  av  uppgifter  från  de  tre  olika  statliga  verken  för  statistik:  Statistiska 

Centralbyrån(SCB) i Sverige, Ålands Statistik- och Utredningsbyrå(ÅSUB) på Åland 

och Statistikcentralen(SC) i Finland. Uppgifterna är uppdelade månadsvis från januari 

1996  till  september  2008.  De  svenska  och  finska  data  är  i  aktivitetsindex  och  är 

originaldata, det är alltså inte säsongsrensat eller rensat från trend. Aktivitetsindex är 

ett ekonomiskt index som är tänkt att visa förändring i den ekonomiska aktiviteten för 

ett  land  och  detta  på  lång  sikt.  Indexet  är  en  sammanvägning  av 

industriproduktionsindex2,  arbetade timmar för offentligt anställda, omsättning inom 

detaljhandel  och  varuexport  respektive  varuimport.3 De  åländska  data  är  i 

omsättningsindex. Det är alltså de åländska företagens omsättning i indexform med år 

1995 som basår. År 1995 är dock bortplockat då det inte fanns data att tillgå tidigare 

än 1996 för både Sverige och Finland.

I diagram 2.1 visas Ålands omsättningsindex för perioden 1996-2008

2Industriproduktionsindex bygger på uppgifter om leveranser, arbetade timmar och produktionsvolym
3http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/   28-05-2009 11:16
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Diagram 2.1 Ålands omsättningsdata för tidsperioden januari 1996 – september 2008

I  diagram  2.1  syns  det  att  Ålands  omsättningsdata  har  ökat  under  den  bestämda 

tidsperioden,  det  finns  även en  anmärkningsvärd  spik  i  oktober  2005.  Detta  beror 

främst på de två branscher som har ovanligt höga omsättningsdata för oktober 2005, 

nämligen  branscherna  primärnäringar  och  transport  &  kommunikation.  Detta  kan 

delvis  förklaras  av  den  då  rådande  framtidsoptimismen  inom  den  åländska 

fraktsjöfarten och oljefraktsektorn. Inom dessa branscher gjorde man då beställningar 

av fartyg. Om man bortser från beställningarna av fartyg så var hösten 2005 ingen bra 

period för  den åländska färjeindustrin.  För  första gången någonsin var  de samlade 

utgifterna högre än de samlade inkomsterna inom verksamheten. Den dåliga perioden 

förklaras  till  stor  del  av  den  ökade  konkurrensen  och  minskade  lönsamhet  inom 

passagerarsjöfarten.  Den  ökade  konkurrensen  beror  på  växande  estnisk 

lågkostnadskonkurrens.  Övriga variabler som påverkat  balansen av ekonomin inom 

sjöfarten  är  reducerade  marginaler  inom  tax-free-försäljningen  och  ökat  utbud  av 

fartygsvolymer.4

4[3] Lindström, Fellman, Palmer, Kinnunen

4



De positiva värdena för primärnäringar kan helt enkelt förklaras av att de flesta delar 

inom åländsk primärnäring har gått bra under hela andra halvan av 2005. Både metall- 

och snickarindustrin har haft hög efterfrågan.5

5[3] Lindström, Fellman, Palmer, Kinnunen
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2.2 Sveriges och Finlands aktivitetsindex

Svenska och finska data är i form av aktivitetsindex. Data sträcker sig mellan januari 

1996 och september 2008. Eftersom de finska data har 2005 som basår så har jag valt 

att transformera de svenska data till samma form.

I  diagram 2.2 beskrivs  tidsserien över  aktivitetsindex för  Sverige.  När jag tidigare 

studerade åländska omsättningsdata så var det några spikar som utmärkte sig men det 

finns inte några tydliga sådana för Sverige.

Diagram 2.2 Sveriges aktivitetsindex för tidsperioden januari 1996 – september 2008

Som  synes  har  aktivitetsindex  ökat  under  tidsperioden  och  det  finns  tecken  på 

säsongsvariation. I övrigt finns det inget som tyder på att variansen ökar över tiden 

utan  den  kan  tolkas  som  konstant.  Motsvarande  beskrivning  av  Finlands 

aktivitetsindex visas i diagram 2.3.
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Diagram 2.3 Finlands aktivitetsindex för tidsperioden januari 1996 – september 2008

Finlands aktivitetsindex har liksom Sveriges ökat över tiden och även för Finland finns 

det  tydliga indikationer på säsongsvariation.  Precis  som i  diagram 2.2 så finns det 

inget som tyder på att variansen ökar med tiden.

Förutom originalserierna så väljer jag även att skapa tidsförskjutna serier. Jag väljer att 

ha förskjutningar upp till och med 12 månader för att se vilka förskjutningar som är de 

bäst förklarande. Detta eftersom det är högst troligt att Ålands omsättningsdata inte 

förklaras direkt av det svenska och finska aktivitetsindexet utan att det dröjer några 

månader innan Åland påverkas.6

6[4] Eriksson, Perämaa
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2.3 Inresandedata

Inresandedata till Åland från Sverige och Finland används var och en för sig. Data 

används  för  att  undersöka  hur  den  åländska  omsättningen  påverkas  av  turismen. 

Inresandedata innehåller de som rest till Åland med färja eller med reguljärflyg. Även 

de  som  är  kryssningsresenärer  och  övernattar  ombord  på  kryssningsfartyget  är 

medräknade  i  statistiken.  De  som  rest  med  övrig  flygtrafik  eller  egen  båt  är  ej 

medräknade i detta datamaterial.7 I diagram 2.4 visas tidsserien för inresande till Åland 

från Sverige.

Diagram 2.4 Inresandedata från Sverige till Åland för tidsperioden januari 1996 – september 2008

Det är tydligt att det finns säsongsvariation och det är uppenbart att det är i juli månad 

som det reser  flest  svenskar till  Åland.  Åland är ju som bekant ett  väldigt  vanligt 

turistmål  för  svenskar  under  sommaren.  I  diagram  2.5  visas  det  att  motsvarande 

diagram för Finland visar mycket liknande säsongsmönster.

7[5] Lindström
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Diagram 2.5 Inresandedata från Finland till Åland för tidsperioden januari 1996 – september 2008

I diagram 2.5 noteras mönster som tyder på att variansen över tidsperioden förändrats, 

dock verkar den vara konstant under senare åren.
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2.4 Övriga förklaringsvariabler

För  att  kunna  hantera  säsongsvariationerna  i  de  olika  tidsserierna  samt  för  att 

kontrollera  att  de  olika  tidsförskjutningarna  inte  anses  vara  viktiga  förklarande 

variabler  enbart  för  att  de  förklarar  säsongsvariationen  så  väljer  jag  att  ta  med 

dummyvariabler för de olika månaderna. Jag skapar då helt enkelt 11 dummyvariabler 

eftersom det finns 12 säsonger.

Tabell 2.1 Dummyvariabler för månader

Jag  väljer  även  att  skapa ytterligare  en  dummyvariabel.  För  införandet  av euron i 

Finland, där värdet är 1 efter införandet av euron och 0 dessförinnan. Värdet är 1 från 

och med januari 2002 detta eftersom euron då började användas som kontantvaluta i 

Finland.8 Den variabeln skapar jag för att det är en stor historisk händelse som kan ha 

betydande inverkan på den åländska ekonomin. Denna variabel bör därför också testas 

för att undersöka om den kan vara en viktig förklarande variabel vid skapandet av min 

modell. Införandet av euron bör kunna påverka Åland mycket då det tidigare visats att 

länders ekonomi påverkats vid införandet av ny valuta.

8http://www.bof.fi/se/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/2003/tiedote1_2003.htm   09-06-2009 01:11
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januari februari mars april maj juni juli augustiseptember oktober november
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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3 Metoder

För  att  se  hur  Ålands  konjunktur  påverkas  av  Sveriges  och  Finlands 

konjunktursvängningar använder jag mig av olika procedurer som hjälper mig att välja 

de  variabler  som förklarar  åländska omsättningsdata  bäst.  När  detta  sedan är  gjort 

använder  jag  en  ARIMA-modell  för  att  kunna  hantera  säsongsvariationerna, 

beskrivning av ARIMA går att läsa i avsnitt 3.4.

Jag använder olika mått för att jämföra olika variablers inverkan och olika modellers 

styrka. Detta för att optimera mina val. För att undersöka om valen av variabler och 

modeller är tillräckligt bra används olika test som också de presenteras i detta kapitel.

3.1 Stegvis regression, bakåteliminering och framåtval

För att välja ut de bäst förklarande variablerna till Ålands omsättningsdata har jag valt 

att använda proceduren stegvis regression. Jag kommer även att jämföra de resultat jag 

får  med  de  två  liknande  procedurerna  bakåteliminering  och  framåtval.  Samtliga 

metoder testar de olika variablerna i olika kombinationer för att se vilken kombination 

av variabler som tillsammans är bäst. Skillnaden mellan de olika metoderna är hur de 

går till väga när de plockar fram den bäst förklarande modellen. I alla tre modeller kan 

man ställa krav på när en variabel ska behållas i en modell, vanligtvis begär man att en 

variabel behöver ha ett P-värde under 0,05, alltså att den med 95%-ig konfidens har 

signifikant betydelse för modellen.

Bakåteliminering använder  sig av en procedur där man plockar  in  alla  tillgängliga 

förklarande variabler i  en regressionsmodell.  Sedan plockas den variabel med lägst 

inverkan  på  modellen,  det  vill  säga  högst  P-värde,  bort  från  modellen.  När  den 

variabeln är bortplockad skapas en ny regressionsmodell där i sin tur den variabeln 

med högst P-värde plockas bort och så vidare. Denna procedur pågår tills dess att alla 

variabler har signifikant inverkan, det vill säga då alla variabler har P-värden under 
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den angivna gränsen. Då detta är gjort är det slutgiltiga valet enligt bakåteliminering 

gjort.9

Framåtval utförs på sätt  och vis  tvärt  emot bakåteliminering.  Proceduren framåtval 

börjar med att det inte är några förklarande variabler alls i modellen. Proceduren går 

därefter  igenom  ett  visst  antal  steg  där  det  i  varje  steg  adderas  en  variabel  till 

modellen.  Den variabeln som adderas  är  den som ökar  förklaringsgraden mest  för 

modellen. När det inte finns någon variabel som förbättrar förklaringsgraden avslutas 

proceduren och den slutgiltiga modellen enligt framåtval är gjord.10

Stegvis regression är lite av en blandning mellan de båda tidigare nämnda metoderna. 

Det  finns  vissa  variationer  i  hur  olika  mjukvaror  hanterar  denna  procedur,  men 

eftersom jag använder SAS software så förklarar jag utifrån hur de går till väga.

Stegvis  regression börjar  som framåtval.  Det  vill  säga att  proceduren testar  vilken 

variabel som ger modellen högst förklaringsgrad. Skillnaden i de fortsatta stegen är att 

proceduren innan varje steg kontrollerar om någon variabel som redan är i modellen 

bör plockas bort. Detta görs i så fall då variabeln inuti modellen har ett P-värde som 

ligger under kriteriet för att få stanna kvar. Anledningen till att en variabel kan bli 

invald till modellen och sedan plockas bort beror på multikollinjäritet. När den blev 

invald i modellen så påvisade den en bidragande förklaringsgrad men senare har det 

kommit in en variabel som förklarar samma sak fast bättre och således plockas den 

första variabeln bort.11

9[2] Bowerman, O´Connell, Koehler

10http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/MV/MultReg/stegvis.doc   04-05-2009 12:10
11http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/MV/MultReg/stegvis.doc   04-05-2009 12:10
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3.2 ACF

ACF, är den teoretiska autokorrelationsfunktionen, det vill säga korrelationen mellan 

tidsseriens värden i olika tidpunkter som funktion av tidsavståndet mellan punkterna. 

Den skattade motsvarigheten är SAC och står då för Sample Autocorrelation. SAC 

brukar  kallas  för  huvudstatistikan  vid  tidsserieanalys.  SAC  beräknas  enligt  denna 

formel:

2
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rm visar  då  hur  värden  på  Y  korrelerar  till  andra  värden  på  Y  efter  m  antal 

tidsförskjutningar, SAC bildas genom att beräkna rm för olika värden på m. SAC är 

vanlig att plotta och används då till att bestämma olika saker. Bland annat används den 

ofta till att bestämma om en tidsserie är stationär eller inte.

SAC kan också användas till att bestämma om en serie är vitt brus. Att en serie är vitt 

brus innebär att det inte finns någon autokorrelation och således att en händelse i en 

tidsserie  inte  påverkas  av  tidigare  utfall.  Per  definition  måste  alla 

autokorrelationskoefficienter vara noll för att serien ska betraktas som vitt brus. Det är 

när man testar detta som man använder sig av SAC. Eftersom SAC är en skattning kan 

man  inte  räkna  med  genomgående  nollor.  En  serie  innehållande  vitt  brus  har  en 

fördelning där medelvärdet är noll och standardavvikelsen avtar då n växer. En serie 

tolkas som vitt brus när alla autokorrelationskoefficienterna ligger inom felmarginalen. 

Denna beror av värdet på m och brukar i programvaror ritas in som begränsningslinjer 

i plotten för SAC. På så sätt kan man snabbt upptäcka om en serie består av vitt brus 

eller inte.12

12[1] Makridakis, Wheelwright, Hyndman
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3.3 PACF

Partial Autocorrelation Function, PACF, används för att mäta hur starkt sambandet i 

en  tidsserie  är  mellan  Yt och  Yt-k då  effekterna  från  mellanliggande  tidsförskjutna 

värden är borttagna. PACF är den teoretiska partiella autokorrelationsfunktionen. den 

skattade funktionen kallas för SPAC och står då för Sample Partial Autocorrelation.

PACF beräknas enligt denna formel:
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Den första partiella autokorrelationen är alltid lika med den första autokorrelationen. 

Precis som med ACF används vanligtvis plottar för att visa PACF och på samma sätt 

bör  värdena  vara  nära  noll  för  att  tolkas  som  vitt  brus.  Felmarginaler  i  form  av 

begränsningslinjer i plotten används på samma sätt som för SAC.13

3.4 ARIMA-modellering

Förkortningen  ARIMA  står  för  AutoRegressive  Integrated  Moving  Average.  En 

ARIMA-modell består av tre olika delar:

AR: p = ordning hos den autoregressiva delen

I: d = grad av differentiering

MA: q = ordning hos den glidande medeltalsdelen

De tre parametrarna bestäms beroende på hur tidsserien ser ut.  En ARIMA-modell 

brukar betecknas: ARIMA(p, d, q).

13[1] Makridakis, Wheelwright, Hyndman
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För att anpassa en ARIMA-modell krävs det att tidsserien är stationär. Om den inte är 

stationär  så  kan  man  använda  differentiering,  vilket  är  I-delen  av  modellen.  Hur 

differentiering görs beror på hur data ser ut. En serie kan ha olika grader av trend och 

differentieras  olika  därefter.  Då  det  finns  en  trend  avtar  spikarna  i  SAC  mycket 

långsamt och differentieringen görs då på tidsavstånd 1. Om det återkommer långsamt 

avklingande spikar på längre tidsavstånd görs differentieringen på dessa tidsavstånd. 

Det handlar då vanligtvis om icke-stationära säsongsmönster.

En speciell ARIMA-modell är en vitt brus-modell, det innebär att tidsserien består av 

oberoende(normalfördelade)  värden.  Då  behövs  ingen  ytterligare  modellering  och 

modellen skrivs då ut enligt ARIMA(0, 0, 0). Ytterligare en speciell ARIMA-modell 

är  random walk-modellen,  vilken innebär  att  det  inte  krävs  någon AR- eller  MA-

parameter utan enbart en differentiering. En random walk-modell skrivs ARIMA(0, 1, 

0).  En  modell  som  saknar  någon  av  parametrarna  kan  förkortas.  Om  en  modell 

exempelvis enbart innehåller en AR-parameter så kan den skrivas AR(1) istället för 

ARIMA(1, 0, 0).

Vid val  av AR- och MA-parametrar studerar  man ACF och PACF för  en modell. 

Enklast är att studera om de är fördelade som vitt brus innan man går vidare för att 

bestämma parametrar. Är de inte fördelade som vitt brus krävs det att man gör om 

modellen med någon av dessa parametrar. Värdet på dem bestäms av korrelationerna 

på olika tidsavstånd, då kollar man på ACF och PACF som jag beskrev i kapitel 3.2 

och 3.3. Nedan presenterar jag hur mönstren i ACF och PACF bör vara för att välja 

någon av de enklare AR- och MA-modellerna.

AR(p):  ACF sjunker  exponentiellt  eller  likt  en  dämpande  sinus-kurva.  PACF har 

spikar för laggarna 1 till och med p och sjunker sedan direkt till noll.

MA(q): ACF har spikar för lagg 1 till och med q och sjunker sedan direkt till noll. 

PACF sjunker exponentiellt eller likt en dämpande sinus-kurva.14

14[1] Makridakis, Wheelwright, Hyndman
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En AR(1)-modell skrivs så här:

ttt YcY εϕ ++= − 11

där Yt alltså påverkas av Yt-1 och värdet på den autoregressiva koefficienten, φ1,  ligger 

mellan -1 och 1 medan εt utgörs av vitt brus.

En MA(1)-modell skrivs så här:

11 −++= tttY εθεµ

Där Yt påverkas av vitt brus-termen, εt, och även den föregående vitt brus-termen.

3.5 Multikollinjäritet

Multikollinjäritet uppstår när två eller flera förklaringsvariabler i en modell förklarar 

varandra eller förklarar samma sak. Detta går att kontrollera genom att studera värdet 

på  den  så  kallade  Variance  Inflation  Factor,  VIF.  VIF  beräknas  för  varje  enskild 

förklaringsvariabel.  En tumregel för VIF är att  det är för hög multikollinjäritet  om 

värdet på VIF är högre än 10. Ett VIF-värde över 5 bör också granskas men det är inte 

lika allvarligt som vid 10.15

Detta löser man bäst genom att helt  enkelt plocka bort  någon av de variabler som 

uppvisar multikollinjäritet och sedan granska hur modellen förändras.

VIF beräknas enligt denna formel: 21
1

iR
VIF

−
= där Ri

2 är förklaringsgraden hos en 

modell där variabel i förklaras av de övriga variablerna.

15[2] Bowerman, O´Connell, Koehler
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3.6 Ljung-Box-testet

Ljung-Box chi-två-test testar om residualerna är fördelade som vitt brus. Istället för att 

testa  varje  autokorrelation  för  sig  så  använder  sig  testet  av  olika  antal 

tidsförskjutningar där autokorrelationerna kvadreras, summeras och justeras. 

Ljung-Box statistika beräknas som:  ∑
= −

+=
m

k

k
m kn

r
nn

1

2
2

)(
)2(χ  där n är antalet residualer 

som  kan  beräknas  utifrån  modellen  och  
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1  där  {at} är  sekvensen  av 

residualer. Om residualerna utgörs av vitt brus skall statistikan ha en χ2-fördelning med 

h-m  frihetsgrader,  där  m  är  antalet  parametrar  i  modellen  och  h  är  antalet 

tidsförskjutningar som testas.

3.7 Jämförelsemått

De  mått  som  beskrivs  nedan  är  de  mått  som  jag  använder  för  att  jämföra  olika 

modeller som jag producerar. Vissa av dessa mått kan användas för att ranka modeller 

mot varandra medan andra allmänt kan användas för att tolka om modellen är bra eller 

dålig.

3.7.1 Förklaringsgrad

Förklaringsgraden  eller  R2 som den  brukar  förkortas  visar  hur  pass  bra  modellen 

förklarar responsvariabeln. R2 visas procentuellt och kan ligga var som helst mellan 0 

och 100% beroende på hur bra modellen är. 
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Förklaringsgraden  definieras  genom  denna  formel:  
total

error

SS
SS

R −≡ 12 där 

2)(∑ −=
i

i
iierror fySS  och  ∑ −=

i
itotal yySS 2)( ,  y är medelvärdet för observerade data 

och if  är det predikterade värdet.

3.7.2 Akaikes informationskriterium

Akaikes informationskriterium, AIC, är ett mått som används för att jämföra två eller 

flera  modeller.  Det  är  ett  så  kallat  goodness-of-fit-mått  som tar  hänsyn till  antalet 

variabler  i  beräkningen  då  måttet  produceras.  Ju  lägre  mått  på  AIC,  desto  bättre 

anpassad är modellen.16 Formeln för  detta  skrivs:  )ln(22 LkAIC −= där  k är antalet 

parametrar  i  modellen och L är  det  största  värdet  för  likelihoodfunktionen av den 

skattade modellen.
                       

3.7.3 Durbin-Watson

Durbin-Watson's statistika är ett mått som kan användas för att testa förekomsten av 

autokorrelationen  mellan  residualerna  från  en  regressionsanalys.  Denna  beräknas 

enligt formeln: 
∑
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 där d kan anta ett värde mellan 0 och 4. Om det inte 

finns någon autokorrelation så är värdet kring 2.17

16[1] Makridakis, Wheelwright, Hyndman

17[1] Makridakis, Wheelwright, Hyndman
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4 Resultat

4.1 Val av förklarande variabler

För  att  hitta  de  bäst  förklarande  variablerna  till  min  modell  så  används  tre  olika 

metoder.  Jag  jämför  sedan  resultaten  från  de  olika  metoderna  för  att  göra  en 

bedömning av vilken som är bäst och vilka variabler som jag väljer till min blivande 

modell.

De  olika  metoderna  som  används  för  att  studera  valet  av  variabler  är  stegvis 

regression,  framåtval  och  bakåteliminering.  För  att  jämföra  de  olika  metoderna 

använder jag olika jämförelsemått. Innan jag väljer vilka variabler som tillsammans är 

bäst förklarande studerar jag värdena på VIF för de enskilda variabler för att försäkra 

mig om att det inte uppstår multikollinjäritet.

Jag inleder med att göra en stegvis regression med följande variabler: Sveriges och 

Finlands aktivitetsindex med tidsförskjutningar upp till och med 12 månader, de olika 

dummyvariablerna  för  månader,  införandet  av  euron  samt  inresande  från  Sverige 

respektive Finland.

Vid stegvis regression med de ovanstående variablerna på en 5%-ig signifikansnivå 

blir valet av variabler som visas i Tabell 4.1.

Tabell 4.1 Variabler valda vid stegvis regression

19

Stegvis regression
Variabel Parameterskattning Standard Error Type II SS F-värde Pr > F
Intercept -32,7507 9,8732 802,0780 11,0000 0,0012
SVE1 0,2269 0,0864 502,2388 6,8900 0,0097
SVE3 -0,2400 0,0846 587,0704 8,0500 0,0053
Fin_aktivitet 1,4595 0,0994 15731,0000 215,8000 <0,0001
Euro 7,5046 2,3258 758,9425 10,4100 0,0016
inr_fi 0,0006 <0,0001 11684,0000 160,2900 <0,0001



För att se alla stegen i proceduren hänvisas läsaren till bilaga 1. Resultatet av stegvis 

regression och framåtval  blir  detsamma. P-värdena för de valda variablerna är alla 

väldigt låga och ingen är på gränsen till insignifikant. Spontant ser valet av variabler 

bra ut. Nästa steg är att se hur proceduren bakåteliminering väljer variabler. I Tabell 

4.2 följer resultatet.

Tabell 4.2 Variabler valda av bakåteliminering

Användningen  av  proceduren  bakåteliminering  resulterar  i  att  antalet 

förklaringsvariabler blir fler än med de två övriga metoderna. Dessutom inkluderas 

vissa av dummyvariablerna för månaderna i  modellen efter bakåteliminering, något 

som inte gjordes tidigare.  Dessa är enbart  med för att  minska risken att  de övriga 

förklarande  variablerna  också  ska  förklara  säsongsvariationen.  Problemet  i  detta 

sammanhang är att  en förklaringsvariabel som är starkt knuten till  säsongsvariation 

kommer med av den anledningen, och tolkningen kan då bli missvisande. Det är några 

variabler som har något högre P-värden, nämligen de tre presenterade längst  ned i 

tabellen. För att avgöra vilken av de olika modellerna som är bäst anpassad jämför jag 

de olika jämförelsemåtten mellan de  skapade modellerna. Med hjälp av dessa mått 
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Bakåteliminering
Variabel Parameterskattning Standard Error Type II SS F-värde Pr > F
Intercept -1,6418 11,6077 1,2306 0,0200 0,8878
SVE10 -0,9028 0,3480 414,1561 6,7300 0,0106
Fin_aktivitet 1,0891 0,2226 1472,3784 23,9300 <,0001
FIN1 -0,9064 0,2536 786,0622 12,7800 0,0005
FIN6 1,0099 0,3093 655,9420 10,6600 0,0014
FIN10 0,9704 0,3061 618,1971 10,0500 0,0019
feb -23,6627 5,5172 1131,6002 18,3900 <,0001
mar -21,3549 5,3405 983,6182 15,9900 0,0001
apr -14,5473 4,3550 686,4152 11,1600 0,0011
maj -26,7247 6,5141 1035,4200 16,8300 <,0001
jun -28,2383 5,4704 1639,2410 26,6500 <,0001
aug -13,2374 3,5747 843,6039 13,7100 0,0003
sep -17,7601 3,2522 1834,5699 29,8200 <,0001
Euro 4,9647 2,4520 252,2004 4,1000 0,0451
inr_se 0,0001 <0,0001 311,1213 5,0600 0,0263
inr_fi 0,0003 0,0001 289,0416 4,7000 0,0321



och  värden  tas  det  avgörande  beslutet  för  vilken  av  de  båda  uppsättningarna  av 

förklarande variabler som ska användas för att fortsätta byggandet av min modell.

Nedan presenteras de olika måtten som ska granskas och användas till att jämföra de 

olika  modellerna.  I  Tabell  4.3  visas  de  för  modellen vald av procedurerna stegvis 

regression och framåtval och i Tabell 4.4 följer motsvarande utskrift för modellen vald 

av bakåteliminering.

Tabell 4.3 Mått för stegvis regression och framåtval

Värdena på AIC och MSE i Tabell 4.3 ska jämföras med värdena i Tabell 4.4. Även 

värdena på R2 och Durbin-Watson kan vara intressant att jämföra.

Tabell 4.4 Mått för bakåteliminering

Som synes har modellen skapad av bakåteliminering både lägre MSE och AIC. Även 

förklaringsgraden och Durbin-Watson ger bättre resultat. Durbwin-Watson-statistikan 

påvisar ingen stark seriell korrelation för någon av de båda modellerna, detta visar att 

de båda modellvalsprocedurerna är tillförlitliga. Om man enbart tittar på dessa värden 

så bör valet falla på den senare av de båda modellerna. Nästa steg innebär att kolla om 

det är något fall  av multikollinjäritet i  någon av de båda modellerna och om så är 

fallet, hur man blir av med detta.

I Tabell 4.5 presenteras VIF-värden för de olika variablerna i modellen som stegvis 

regression och framåtval föreslår.
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Stegvis regression och framåtval
MSE 76,3268
AIC 1060,2906

0,8848
Durbin-Watson 1,4571
R2

Bakåteliminering
MSE 61,1083
AIC 988,0829

0,9064
Durbin-Watson 1,4959
R2



Tabell 4.5 VIF för stegvis regression och framåtval

Värdena på variablerna i denna modell är mellan 1 och 3. Inget enskilt värde tyder på 

multikollinjäritet  och  detta  är  inte  så  förvånande  eftersom  det  inte  är  många 

tidsförskjutningar från samma tidsserier. VIF-värdena för denna modell är alltså helt 

ok. I Tabell 4.6 visas en tabell med VIF-värden för den andra modellen.

Tabell 4.6 VIF för bakåteliminering

Ovan syns det att flera variabler har extremt höga VIF-värden vilket tyder på mycket 

stark multikollinjäritet. En möjlig orsak till detta är att det är med fyra olika variabler 

som berör det finska aktivitetsindexet. Det är även möjligt att det är på grund av dem 

som SVE10 och inr_se och inr_fi har höga VIF. Jag testar detta genom att plocka bort 

vissa variabler och ser hur resultatet förändras. Tyvärr går det inte att göra om denna 
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Stegvis regression och framåtval
Variabel VIF
Intercept 0,0000
SVE1 2,6185
SVE3 2,4526
Fin_aktivitet 3,2423
Euro 2,6794
inr_fi 1,0213

Bakåteliminering
Variabel VIF
Intercept 0,0000
SVE10 45,5122
Fin_aktivitet 17,4733
FIN1 22,4608
FIN6 34,8374
FIN10 34,0136
feb 5,3484
mar 5,0207
apr 3,3448
maj 7,5677
jun 5,3363
aug 2,1044
sep 1,7352
Euro 3,3748
inr_se 9,7653
inr_fi 10,9291



modell så att man samtidigt får signifikanta P-värden och låga VIF-värden.

Eftersom det är så pass höga VIF-värden i modellen skapad av bakåteliminering och 

eftersom det inte skiljer så mycket mellan AIC och MSE i de båda modellerna och inte 

heller för förklaringsgrad och Durbin-Watson så väljer jag att fortsätta med den första 

modellen. Alltså väljer jag den modell skapad av stegvis regression och framåtval när 

jag utvecklar en mer fullständig modell.
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4.2 Val av ARIMA-modell

Efter att ha valt de förklarande variabler som ska finnas med i modellen så ska jag nu 

bestämma hur denna modell ska se ut. Jag använder mig av en ARIMA-modell till 

detta  eftersom ARIMA-modellen  tar  hand  om säsongsvariation  och  är  en  allmänt 

erkänd  bra  modell  för  tidsseriedata.  Jag  väljer  att  stoppa  in  den  tidigare  valda 

regressionsmodellen i  en ARIMA-modell  och studerar sedan feltermerna för  denna 

modell.  Med  denna  procedur  skapar  jag  en  passande  ARIMA-struktur  för 

responsvariabeln.

För  att  skapa  denna  ARIMA-modell  behöver  autokorrelationerna  studeras  för 

feltermerna i min valda modell. Jag väljer att börja med att studera om feltermerna är 

fördelade som vitt brus. Jag plottar feltermerna i diagram 4.1 samt studerar Ljung-Box 

test. Detta test undersöker helt enkelt om feltermerna är fördelade som vitt brus.

Diagram 4.1 Plott över feltermerna
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Tabell 4.7 Ljung-Box test för ARIMA(0, 0, 0)

För att avgöra om de är fördelade som vitt brus så  tittar jag på värdena i kolumnen 

Pr>ChiSq för Ljung-Box test i Tabell 4.7. Som synes är det signifikanta värden för de 

första sex respektive 12 tidsförskjutningarna. Därför kan det inte tolkas som vitt brus 

och val av AR- och MA-parametrar är lämpligt för att skapa en ARIMA-modell.

Vidare studeras ACF och PACF för att bedöma om serien är stationär, detta för att 

eventuellt behöva differentiera. Plottarna för ACF och PACF används också för att 

välja eventuella värden på AR- och MA-parametrarna.

De olika plottarna finns i bilaga 4.

ACF-plotten visar ett mönster som tyder på stationaritet. Samma sak gäller för PACF. 

Båda plottarna visar snabbt sjunkande mönster och har inga spikar som tyder på att det 

krävs differentiering. Det finns heller inget som tyder på något starkt säsongsmönster 

så  detta  behövs inte  tas  med i  beräkningarna  vid  skapandet  av  ARIMA-modellen. 

Därför går jag vidare och kollar vilka AR- och MA-parametrar som är aktuella för att 

förbättra modellen.

I kapitel 3.4 visar jag de olika förutsättningarna för val av olika parametrar. Enligt 

ACF som visar ett exponentiellt sjunkande mönster och PACF som har en spik på lagg 

ett och sedan sjunker snabbt till noll så verkar en AR(1) vara mest lämplig, därför går 

jag vidare för att undersöka hur denna modell passar.

Plottarna för AFC och PAFC  för modellen innehållande AR(1)-parameter finns att se 

i Bilaga 5.
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Ljung-Box test
To lag Chi-square DF Pr>ChiSq

6 19,46 6 0,0035
12 22,07 12 0,0367
18 23,87 18 0,1593
24 30,33 24 0,1740



I diagram 4.2 visas residualerna för skattningen med AR(1)-modellen.

Diagram 4.2 Plott över residualerna efter anpassning med AR(1)

Det är svårt att urskilja några stora skillnader mellan diagram 4.1 och 4.2 men det går 

ändå att  se  vissa  skillnader.  Residualerna i  diagram 4.2 ligger tätare  runt  noll  och 

uteliggarna är inte riktigt lika spridda som tidigare.

I Tabell 4.8 följer även test för vitt brus inom feltermerna.

Tabell 4.8 Ljung-Box test för ARIMA(1, 0, 0)

Efter att AR(1)-parametern adderats till modellen så ser vi klara förbättringar. Både 

ACF och PACF visar riktigt bra resultat. Det finns nu inga spikar och inte heller några 

korrelationer som ligger över de givna signifikansnivåerna. Vilket är precis vad som 

önskas. Vidare granskas testet för vitt brus, som synes ger nu alla tidsförskjutningar 
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Ljung-Box test
To lag Chi-square DF Pr>ChiSq

6 5,45 6 0,3639
12 8,43 12 0,6745
18 9,99 18 0,9039
24 15,19 24 0,8878

Resi dual :  Actual -Forecast
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insignifikanta resultat vilket är precis det som eftersträvas med modellen. Allt detta 

tyder på att jag kommit fram till en mycket bra förklarande modell för de åländska 

företagens omsättning. Därför går jag vidare och visar de parametrar som beräknats för 

min slutgiltiga modell.

För att titta på hela utskriften för min AR(1)-modell hänvisar jag till bilaga 5, nedan 

visas de skattade parametervärdena för förklaringsvariablerna.

Min modell utan bestämda värden ser därför ut på följande sätt:

ALAND = -41.5242 + 0.26987ALAND-1  +  0.218151 * SVE1 + -0.17618 * SVE3 + 

1.484085 * Fin_aktivitet + 6.34042 * euro + 0.000613 * inr_fi

Variabeln ALAND-1 är den skapade AR(1)-parametern. Variabeln består av värdet på 

responsvariabeln ALAND med en tidsförskjutning.
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5 Diskussion och Slutsatser

I slutet av kapitel fyra kom jag fram till en ARIMA-modell som förklarar den åländska 

omsättningen mycket bra.  Valet föll  till  slut på en ARIMA-modell med en AR(1)-

parameter.  Förutom  den  parametern  innehåller  modellen  även  variablerna  SVE1, 

SVE3, Fin_aktivitet, euro och inr_fi.

SVE1  och  SVE3  är  det  svenska  aktivitetsindexet  med  en  tidsförskjutning  på  1 

respektive 3 månader. Fin_aktivitet är det finska aktivitetsindex utan tidsförskjutning, 

euro är variabeln för införandet av euron och inr_fi är inresande personer från Finland 

till Åland utan tidsförskjutning. Enligt analyser förklarar denna modell den åländska 

omsättningen väldigt bra.

De åländska företagens omsättning går att förklara med mina undersökningsvariabler. 

I  inledningen av denna uppsats  nämnde jag olika parametrar  som skulle kunna ha 

inverkan på den åländska ekonomin och samtliga har jag med i min modell på ett eller 

annat sätt. Det fanns dock inte behov av att använda mina dummyvariabler skapade för 

de olika månaderna vid slutförandet av min modell.

Den  åländska  omsättningen  påverkas  således  av  både  den  svenska  och  finska 

ekonomin.  Resultaten  visar  att  det  finska  aktivitetsindexet  påverkar  den  åländska 

omsättningen  direkt  medan  den  svenska  påverkan  sker  med  en  fördröjd  effekt, 

nämligen med en och tre månaders fördröjning. Införandet av euron har även det haft 

en stor effekt på den åländska ekonomin. Vid analys av beroendet av turismen för 

Åland så visar jag även att  turismen till  Åland har inverkan på ekonomin, detta är 

redan  väl  känt  då  Åland  till  en  del  livnär  sig  på  turismen.  I  min  modell  passar 

inresande från Finland in medan inresande från Sverige inte gav signifikant påverkan 

och därför inte heller fick plats bland mina förklarande variabler.
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Eftersom datamaterialet  enbart  är  för  de  senaste  12 åren så  kan inte  allt  för  stora 

slutsatser  dras  för  hur  en  sådan  modell  kan  använda  till  prediktering  av  framtida 

omsättningar för Åland och det är heller inte syftet med den. I denna uppsats framgår 

det hur åländska företags omsättning kan förklaras bra genom dessa variabler och det 

visas även att just denna modell förklarar på ett bra sätt.
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Bilagor
Bilaga 1
Slutgiltigt val med stegvis regression
                                   The SAS System              10:30 Tuesday, May 5, 2009  94

                                      Stepwise Selection: Step 5

                     Variable SVE3 Entered: R-Square = 0.8776 and C(p) = 19.3712

                                         Analysis of Variance

                                                Sum of           Mean
            Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F

            Model                     5          69484          13897     190.64    <.0001
            Error                   133     9694.93576       72.89425
            Corrected Total         138          79178

                                 Parameter     Standard
                Variable          Estimate        Error   Type II SS  F Value  Pr > F

                Intercept        -32.75066      9.87321    802.07802    11.00  0.0012
                SVE1               0.22690      0.08644    502.23877     6.89  0.0097
                SVE3              -0.23997      0.08456    587.07040     8.05  0.0053
                Fin_aktivitet      1.45948      0.09935        15731   215.80  <.0001
                euro               7.50464      2.32580    758.94250    10.41  0.0016
                inr_fi          0.00057698   0.00004557        11684   160.29  <.0001

                                  The SAS System              10:30 Tuesday, May 5, 2009  97

                                        The Stepwise Procedure
                                            Model: MODEL1
                                   Dependent Variable: ALAND ALAND

                                      Stepwise Selection: Step 5

                              Bounds on condition number: 2.9197, 55.73
----------------------------------------------------------------------------------------------

                 All variables left in the model are significant at the 0.0500 level.

            No other variable met the 0.0500 significance level for entry into the model.

                                    Summary of Stepwise Selection

        Variable      Variable                    Number  Partial   Model
Step Entered       Removed       Label         Vars In R-Square R-Square  C(p)   F Value Pr>F

1  Fin_aktivitet               Fin_aktivitet     1    0.7185   0.7185  201.456  349.75 <.0001
2  inr_fi                      inr_fi            2    0.1356   0.8541  41.3982  126.38 <.0001
3  SVE1                                          3    0.0108   0.8650  30.4298   10.85 0.0013
4  euro                        euro              4    0.0052   0.8701  26.2347    5.35 0.0223
5  SVE3                                          5    0.0074   0.8776  19.3712    8.05 0.0053



Bilaga 2
Slutgiltigt val med framåtval
                                   The SAS System              10:30 Tuesday, May 5, 2009  98

                                      Forward Selection: Step 5

                     Variable SVE3 Entered: R-Square = 0.8776 and C(p) = 19.3712

                                         Analysis of Variance

                                                Sum of           Mean
            Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F

            Model                     5          69484          13897     190.64    <.0001
            Error                   133     9694.93576       72.89425
            Corrected Total         138          79178

                                 Parameter     Standard
                Variable          Estimate        Error   Type II SS  F Value  Pr > F

                Intercept        -32.75066      9.87321    802.07802    11.00  0.0012
                SVE1               0.22690      0.08644    502.23877     6.89  0.0097
                SVE3              -0.23997      0.08456    587.07040     8.05  0.0053
                Fin_aktivitet      1.45948      0.09935        15731   215.80  <.0001
                euro               7.50464      2.32580    758.94250    10.41  0.0016
                inr_fi          0.00057698   0.00004557        11684   160.29  <.0001

                                    The SAS System              10:30 Tuesday, May 5, 2009 101

                                        The Stepwise Procedure
                                            Model: MODEL1
                                   Dependent Variable: ALAND ALAND

                                      Forward Selection: Step 5

                              Bounds on condition number: 2.9197, 55.73
----------------------------------------------------------------------------------------------

            No other variable met the 0.0500 significance level for entry into the model.

                                    Summary of Forward Selection

         Variable                   Number    Partial     Model
Step   Entered       Label          Vars In   R-Square   R-Square    C(p)     F Value  Pr>F

1    Fin_aktivitet   Fin_aktivitet      1      0.7185     0.7185    201.456    349.75   <.0001
2    inr_fi          inr_fi             2      0.1356     0.8541    41.3982    126.38   <.0001
3    SVE1                               3      0.0108     0.8650    30.4298     10.85   0.0013
4    euro            euro               4      0.0052     0.8701    26.2347      5.35   0.0223
5    SVE3                               5      0.0074     0.8776    19.3712      8.05   0.0053



Bilaga 3
Slutgiltigt val med  bakåteliminering

                                   The SAS System              10:30 Tuesday, May 5, 2009 130

                                        The Stepwise Procedure
                                            Model: MODEL1
                                   Dependent Variable: ALAND ALAND

                                    Backward Elimination: Step 24

                                         Analysis of Variance

                                                Sum of           Mean
            Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F

            Model                    15          71612     4774.12104      77.61    <.0001
            Error                   123     7566.63483       61.51736
            Corrected Total         138          79178

                                 Parameter     Standard
                Variable          Estimate        Error   Type II SS  F Value  Pr > F

                Intercept         -1.64177     11.60772      1.23063     0.02  0.8878
                SVE10             -0.90281      0.34795    414.15613     6.73  0.0106
                Fin_aktivitet      1.08914      0.22262   1472.37836    23.93  <.0001
                FIN1              -0.90641      0.25357    786.06215    12.78  0.0005
                FIN6               1.00987      0.30927    655.94204    10.66  0.0014
                FIN10              0.97044      0.30613    618.19714    10.05  0.0019
                feb              -23.66273      5.51718   1131.60019    18.39  <.0001
                mar              -21.35486      5.34050    983.61821    15.99  0.0001
                apr              -14.54731      4.35500    686.41519    11.16  0.0011
                maj              -26.72468      6.51408   1035.42003    16.83  <.0001
                jun              -28.23827      5.47035   1639.24097    26.65  <.0001
                aug              -13.23743      3.57465    843.60389    13.71  0.0003
                sep              -17.76005      3.25219   1834.56985    29.82  <.0001
                euro               4.96471      2.45200    252.20041     4.10  0.0451
                inr_se          0.00010407   0.00004628    311.12127     5.06  0.0263
                inr_fi          0.00029750   0.00013725    289.04157     4.70  0.0321

                               Bounds on condition number: 44.992, 3104
----------------------------------------------------------------------------------------------

                 All variables left in the model are significant at the 0.0500 level.
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                                        The Stepwise Procedure
                                            Model: MODEL1
                                   Dependent Variable: ALAND ALAND

                                   Summary of Backward Elimination

       Variable                       Number    Partial     Model
Step   Removed Vars In   R-Square   R-Square    C(p)     F Value   Pr>F

1    FIN7                     37      0.0000     0.9172    37.0023      0.00   0.9622
2    Sve_aktivitet    36      0.0000     0.9172    35.0125      0.01   0.9193
3    FIN5    35      0.0000     0.9171    33.0359      0.02   0.8774
4    SVE9    34      0.0000     0.9171    31.0646      0.03   0.8640
5    SVE7    33      0.0000     0.9171    29.0925      0.03   0.8650
6    SVE2    32      0.0000     0.9171    27.1179      0.03   0.8706
7    jan    31      0.0001     0.9169    25.2961      0.19   0.6650
8    SVE5    30      0.0001     0.9168    23.4400      0.15   0.6960
9    SVE3    29      0.0001     0.9167    21.5976      0.17   0.6814
10   SVE4    28      0.0001     0.9166    19.7483      0.16   0.6870
11   FIN2    27      0.0001     0.9164    17.9013      0.17   0.6835
12   SVE11    26      0.0004     0.9161    16.3331      0.48   0.4921
13   FIN4    25      0.0004     0.9157    14.8283      0.55   0.4610
14   FIN9    24      0.0005     0.9152    13.4102      0.65   0.4233
15   FIN3    23      0.0004     0.9148    11.8991      0.54   0.4622
16   SVE1    22      0.0004     0.9144    10.3719      0.53   0.4687
17   SVE6    21      0.0009     0.9135     9.4592      1.22   0.2716
18   FIN8    20      0.0010     0.9125     8.6474      1.33   0.2510
19   SVE8    19      0.0007     0.9118     7.4404      0.89   0.3486
20   FIN11    18      0.0028     0.9090     8.8456      3.81   0.0534
21   nov    17      0.0003     0.9087     7.2236      0.41   0.5217
22   okt    16      0.0018     0.9069     7.4283      2.42   0.1224
23   jul                      15      0.0024     0.9044     8.3750      3.20   0.0762



Bilaga 4
ACF & PACF för ARIMA(0, 0, 0)

ACF:

                                  Autocorrelation Plot of Residuals

Lag    Covariance    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1      Std Error

0      76.326789        1.00000    |                    |********************|             0
1      18.060263        0.23662    |                 .  |*****               |      0.082479
2      11.855029        0.15532    |                 .  |***                 |      0.086974
3      12.381311        0.16221    |                .   |***.                |      0.088841
4       6.951712        0.09108    |                .   |** .                |      0.090833
5       8.944101        0.11718    |                .   |** .                |      0.091452
6      -0.955811        -.01252    |                .   |   .                |      0.092468
7       5.514803        0.07225    |                .   |*  .                |      0.092480
8       7.734265        0.10133    |                .   |** .                |      0.092863
9      -1.964560        -.02574    |                .  *|   .                |      0.093612
10      0.069066        0.00090    |                .   |   .                |      0.093660
11      1.365673        0.01789    |                .   |   .                |      0.093660
12     -0.940308        -.01232    |                .   |   .                |      0.093684
13     -4.773381        -.06254    |                .  *|   .                |      0.093695
14     -4.547845        -.05958    |                .  *|   .                |      0.093978
15     -2.307629        -.03023    |                .  *|   .                |      0.094235
16     -1.655091        -.02168    |                .   |   .                |      0.094301
17      3.145845        0.04122    |                .   |*  .                |      0.094335
18     -1.381842        -.01810    |                .   |   .                |      0.094457
19      3.155639        0.04134    |                .   |*  .                |      0.094481
20      2.544996        0.03334    |                .   |*  .                |      0.094604
21    -10.228427        -.13401    |                .***|   .                |      0.094684
22     -7.500946        -.09827    |                . **|   .                |      0.095965
23     -5.818275        -.07623    |                . **|   .                |      0.096647
24     -2.099814        -.02751    |                .  *|   .                |      0.097055

                                    "." marks two standard errors



PACF:

                                       Partial Autocorrelations

                  Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

                    1        0.23662    |                 .  |*****               |
                    2        0.10522    |                 .  |**.                 |
                    3        0.11187    |                 .  |**.                 |
                    4        0.02116    |                 .  |  .                 |
                    5        0.07001    |                 .  |* .                 |
                    6       -0.08326    |                 .**|  .                 |
                    7        0.06622    |                 .  |* .                 |
                    8        0.06607    |                 .  |* .                 |
                    9       -0.07217    |                 . *|  .                 |
                   10       -0.01506    |                 .  |  .                 |
                   11        0.01851    |                 .  |  .                 |
                   12       -0.02841    |                 . *|  .                 |
                   13       -0.06584    |                 . *|  .                 |
                   14       -0.01879    |                 .  |  .                 |
                   15       -0.01387    |                 .  |  .                 |
                   16        0.00495    |                 .  |  .                 |
                   17        0.08679    |                 .  |**.                 |
                   18       -0.03085    |                 . *|  .                 |
                   19        0.04263    |                 .  |* .                 |
                   20        0.02020    |                 .  |  .                 |
                   21       -0.15781    |                 ***|  .                 |
                   22       -0.07528    |                 .**|  .                 |
                   23       -0.01319    |                 .  |  .                 |
                   24        0.02271    |                 .  |  .                 |



Bilaga 5
Fullständig utskrift för ARIMA(1, 0, 0)

                                         The ARIMA Procedure

                                 Conditional Least Squares Estimation

                                 Standard                 Approx
Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag    Variable         Shift

MU            -41.52419      11.28649      -3.68      0.0003       0    ALAND                0
AR1,1           0.26987       0.08544       3.16      0.0019       1    ALAND                0
NUM1            0.21815       0.08384       2.60      0.0103       0    SVE1                 0
NUM2           -0.17618       0.08799      -2.00      0.0472       0    SVE3                 0
NUM3            1.48408       0.10457      14.19      <.0001       0    Fin_aktivitet        0
NUM4            6.34042       2.93192       2.16      0.0323       0    euro                 0
NUM5          0.0006131    0.00005375      11.41      <.0001       0    inr_fi               0

                                   Constant Estimate      -30.3181
                                   Variance Estimate      71.99267
                                   Std Error Estimate     8.484849
                                   AIC                    1052.651
                                   SBC                    1073.584
                                   Number of Residuals         147
                            * AIC and SBC do not include log determinant.

                                 Correlations of Parameter Estimates

Variable                ALAND     ALAND      SVE1      SVE3  Fin_aktivitet      euro    inr_fi
Parameter                 MU     AR1,1      NUM1      NUM2           NUM3      NUM4      NUM5

ALAND            MU     1.000    -0.079    -0.466    -0.419         -0.385     0.680    -0.141
ALAND         AR1,1    -0.079     1.000    -0.000    -0.073          0.135    -0.053     0.131
SVE1           NUM1    -0.466    -0.000     1.000     0.046         -0.300    -0.361    -0.032
SVE3           NUM2    -0.419    -0.073     0.046     1.000         -0.385    -0.334    -0.041
Fin_aktivitet  NUM3    -0.385     0.135    -0.300    -0.385          1.000    -0.290     0.052
euro           NUM4     0.680    -0.053    -0.361    -0.334         -0.290     1.000     0.055
inr_fi         NUM5    -0.141     0.131    -0.032    -0.041          0.052     0.055     1.000

                                  Autocorrelation Check of Residuals

To      Chi-             Pr >
Lag    Square     DF     ChiSq  --------------------Autocorrelations--------------------

6        5.45      5    0.3639    -0.029     0.074     0.117     0.018     0.099    -0.074
12       8.43     11    0.6745     0.056     0.102    -0.059     0.016     0.038    -0.010
18       9.99     17    0.9039    -0.045    -0.037    -0.016    -0.037     0.047    -0.046
24      15.19     23    0.8878     0.038     0.061    -0.141    -0.057    -0.039    -0.010



                                         The ARIMA Procedure

                                  Autocorrelation Plot of Residuals

Lag    Covariance    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1      Std Error

0     71.992669        1.00000    |                    |********************|             0
1     -2.102964        -.02921    |                 . *|  .                 |      0.082479
2      5.303039        0.07366    |                 .  |* .                 |      0.082549
3      8.422540        0.11699    |                 .  |**.                 |      0.082995
4      1.284244        0.01784    |                 .  |  .                 |      0.084109
5      7.143777        0.09923    |                 .  |**.                 |      0.084135
6     -5.321396        -.07392    |                 . *|  .                 |      0.084927
7      4.047643        0.05622    |                 .  |* .                 |      0.085364
8      7.350840        0.10211    |                 .  |**.                 |      0.085615
9     -4.239483        -.05889    |                 . *|  .                 |      0.086440
10     1.151240        0.01599    |                 .  |  .                 |      0.086712
11     2.759776        0.03833    |                 .  |* .                 |      0.086732
12    -0.739389        -.01027    |                 .  |  .                 |      0.086848
13    -3.246745        -.04510    |                 . *|  .                 |      0.086856
14    -2.678367        -.03720    |                 . *|  .                 |      0.087015
15    -1.138877        -.01582    |                 .  |  .                 |      0.087123
16    -2.682554        -.03726    |                 . *|  .                 |      0.087143
17     3.383761        0.04700    |                 .  |* .                 |      0.087251
18    -3.306773        -.04593    |                 . *|  .                 |      0.087423
19     2.720586        0.03779    |                .   |*  .                |      0.087587
20     4.403803        0.06117    |                .   |*  .                |      0.087698
21   -10.145514        -.14092    |                .***|   .                |      0.087988
22    -4.107644        -.05706    |                .  *|   .                |      0.089510
23    -2.783502        -.03866    |                .  *|   .                |      0.089757
24    -0.700863        -.00974    |                .   |   .                |      0.089870

                                    "." marks two standard errors

                                       Inverse Autocorrelations

                  Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

                    1        0.03467    |                 .  |* .                 |
                    2       -0.09898    |                 .**|  .                 |
                    3       -0.07784    |                 .**|  .                 |
                    4       -0.05344    |                 . *|  .                 |
                    5       -0.08117    |                 .**|  .                 |
                    6        0.09959    |                 .  |**.                 |
                    7       -0.03802    |                 . *|  .                 |
                    8       -0.08216    |                 .**|  .                 |
                    9        0.08090    |                 .  |**.                 |
                   10       -0.01304    |                 .  |  .                 |
                   11       -0.07640    |                 .**|  .                 |
                   12        0.04925    |                 .  |* .                 |
                   13        0.03362    |                 .  |* .                 |
                   14        0.00158    |                 .  |  .                 |
                   15        0.05677    |                 .  |* .                 |



                                         The ARIMA Procedure

                                       Inverse Autocorrelations

                  Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

                   16        0.03343    |                 .  |* .                 |
                   17       -0.06956    |                 . *|  .                 |
                   18        0.00171    |                 .  |  .                 |
                   19       -0.06542    |                 . *|  .                 |
                   20       -0.07574    |                 .**|  .                 |
                   21        0.12481    |                 .  |**.                 |
                   22        0.09561    |                 .  |**.                 |
                   23        0.01268    |                 .  |  .                 |
                   24       -0.01504    |                 .  |  .                 |

                                       Partial Autocorrelations

                  Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

                    1       -0.02921    |                 . *|  .                 |
                    2        0.07287    |                 .  |* .                 |
                    3        0.12187    |                 .  |**.                 |
                    4        0.02042    |                 .  |  .                 |
                    5        0.08455    |                 .  |**.                 |
                    6       -0.08640    |                 .**|  .                 |
                    7        0.03426    |                 .  |* .                 |
                    8        0.09723    |                 .  |**.                 |
                    9       -0.04554    |                 . *|  .                 |
                   10       -0.01680    |                 .  |  .                 |
                   11        0.03635    |                 .  |* .                 |
                   12       -0.01533    |                 .  |  .                 |
                   13       -0.06070    |                 . *|  .                 |
                   14       -0.02559    |                 . *|  .                 |
                   15       -0.02778    |                 . *|  .                 |
                   16       -0.03451    |                 . *|  .                 |
                   17        0.08022    |                 .  |**.                 |
                   18       -0.03266    |                 . *|  .                 |
                   19        0.02657    |                 .  |* .                 |
                   20        0.07265    |                 .  |* .                 |
                   21       -0.13170    |                 ***|  .                 |
                   22       -0.10182    |                 .**|  .                 |
                   23       -0.01513    |                 .  |  .                 |
                   24        0.01662    |                 .  |  .                 |



                                      Model for variable ALAND

                                   Estimated Intercept    -41.5242

                                         The ARIMA Procedure

                                        Autoregressive Factors

                                     Factor 1:  1 - 0.26987 B**(1)

                                           Input Number 1

                                Input Variable                   SVE1
                                Overall Regression Factor    0.218151

                                           Input Number 2

                                Input Variable                   SVE3
                                Overall Regression Factor    -0.17618

                                            Input Number 3

                              Input Variable               Fin_aktivitet
                              Overall Regression Factor         1.484085

                                           Input Number 4

                                Input Variable                   euro
                                Overall Regression Factor     6.34042

                                           Input Number 5

                                Input Variable                 inr_fi
                                Overall Regression Factor    0.000613
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