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Sammanfattning 

I denna rapport presenteras ett tillvägagångssätt för att hitta och datera 

brytpunkter i tidsserier. En brytpunkt definieras av det datum då det skett en stor 

nivåförändring i tidsserien. Det presenteras även en strategi för att skatta 

effekten av daterade brytpunkter. Genom att analysera tidsserier över AFA 

Försäkrings ärendeinflöde visar det sig att brytpunkter i tidsserien sammanfaller 

med exogena händelser som kan ha orsakat dessa brytpunkter, till exempel 

villkors- eller lagförändringar inom försäkringsbranschen. Rapporten visar att 

det genom ett metodiskt angreppssätt går att skatta effekten av en exogen 

händelse. Dessa skattade effekter kan användas vid framtida prognoser då en 

liknande förändring förväntas inträffa. Dessutom skapas prognoser över 

ärendeinflödet två år framåt med olika tidsseriemodeller. 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

This report presents an approach to find and date breakpoints in different time 

series.  A breakpoint is defined when a large level shift on that date in a time 

series has occurred. It also presents a strategy to estimate the effects of dated 

breakpoints. By analyzing the time series of AFA Försäkring’s case inflow, it 

turns out that breakpoints in the time series coincides with exogenous events, 

which may have caused these breakpoints such as conditional- or law changes in 

the insurance industry. By a methodical approach, this report shows that it is 

possible to estimate the impact of an exogenous event. These estimated effects 

can be used in future forecasts if similar changes are to occur. Forecasts are also 

created of case inflow two years forward in time with different time series 

models. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är inte många som känner till att AFA Försäkring, som med sina fyra 

miljoner kunder och cirka 200 miljarder kronor i förvaltat kapital, är Sveriges 

största försäkringsbolag och även en av de största kapitalförvaltarna.
7
 

En del av personalen på AFA Försäkring arbetar med att hantera försäkrings-

ärenden (kallat ärenden i fortsättningen). Beroende på hur många ärenden som 

kommer in till AFA Försäkring krävs olika mycket resurser. Det är alltså viktigt 

att veta hur många ärenden som kommer in, minst ett år i förväg för att veta hur 

bland annat bemanningen bör anpassas.  

AFA Försäkring har tidigare använt olika metoder för att skapa prognoser över 

ärendeinflödet, exempelvis med hjälp av ARIMA-modeller.  

Den senaste tiden har stora villkors- och lagförändringar skett i den allmänna 

sjukförsäkringen, något som även påverkat AFA Försäkrings två avtalsgrupps-

sjukförsäkringar, AGS och AGS-KL. Många mindre villkorsförändringar har 

även skett som påverkat de båda avtalsgruppsjukförsäkringarna. 

Detta avsnitt fortsätter med en bakgrundsbeskrivning av AFA Försäkring där 

ägare och verksamhetsområden presenteras. Försäkringskassans så kallade 

rehabiliteringskedja beskrivs även kortfattat, då denna hänger ihop med 

ersättningstyperna som AFA Försäkring tillhandahåller. Därefter beskrivs vilka 

variabler som finns i datamaterialet och hur datamaterialet är uppdelat. I 

avsnittet problemdiskussion beskrivs kortfattat hur AFA Försäkrings situation 

ser ut och vilka förutsättningar som föreligger. Därefter presenteras syftet med 

arbetet, vilket mynnar ut i en problemformulering där syftet konkretiseras. 

1.1.1 Uppdragsgivaren 

AFA Försäkring tillkom 1962 då arbetsmarknadens parter kom överens om att 

privatanställda arbetare skulle få en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Idag ägs 

AFA Försäkring gemensamt av Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenskt 

Näringsliv samt Privattjänstemannakartellen (PTK) och har cirka 500 

medarbetare. AFA Försäkring har tre verksamhetsområden:
8
 

                                                      
7
 AFA Försäkring. AFA Försäkring i korthet, 2013. 

8
 Ibid. 
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 Försäkra 

Administrera kollektivavtalade försäkringsskydd inom arbetslivet. 
 

 Förvalta 

Förvaltning av kunskap och kapital från försäkringsverksamheten. 
 

 Förebygga 

Förebyggande åtgärder och stöd till forskning för ökad hälsa i arbetslivet. 

Idag är mer än fyra miljoner människor försäkrade genom AFA Försäkring. 

Försäkringarna omfattar sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall eller 

föräldraledighet. Dessa är tänkta som en komplettering till de lagstadgade 

försäkringarna. Via dessa kollektivavtalade försäkringar är alla försäkrade på 

lika villkor, utan hälsoprövning och utan vinstsyfte från AFA Försäkrings sida. 

Detta resulterar i att många försäkrade delar på riskerna, vilket leder till att AFA 

Försäkring kan fokusera på att hålla premien på en låg och stabil nivå
9
. 

Nedan redovisas kortfattad information om AFA Försäkrings ägare, det vill säga 

svenskt näringsliv, LO och PTK: 

• Svenskt näringsliv - 49 medlemsorganisationer, arbetsgivarförbund och 

branschorganisationer, 60 000 medlemsföretag med totalt 1,5 miljoner 

anställda
10

 

• Landsorganisationen i Sverige, 14 förbund med 1,5 miljoner 

medlemmar.
11

 

• Privattjänstemannakartellen, 26 förbund med cirka 700 000 

medlemmar i privat tjänst.
12

 

1.2 Rehabiliteringskedjan 

AFA Försäkring baserar till viss del sina ersättningstyper utifrån 

Försäkringskassans så kallade rehabiliteringskedja. För att bättre förstå AFA 

Försäkrings ersättningstyper ges här en överskådlig förklaring av hur 

rehabiliteringskedjan fungerar.  

Kedjan består av tre olika block från första sjukdagen till dag 365, där 

arbetsförmågan prövas regelbundet. Etapperna går till på följande vis
13

: 
                                                      
9
 AFA Försäkring. För arbetsgivare, 2013. 

10
 Svenskt Näringsliv. Så föddes svenskt näringsliv, 2013. 

11
 Landsorganisationen i Sverige. En presentation av LO, 2013. 

12
 Privattjänstemannakartellen. Detta är PTK, 2013. 
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Dag 1 – 90 ”Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven bedömer 

Försäkringskassan om du kan klara av ditt vanliga arbete.” 

Dag 91 – 180 ”När du har varit sjukskriven en tid ska Försäkringskassan ta reda 

på om din arbetsgivare kan erbjuda dig en permanent omplacering till ett annat 

arbete som du klarar av trots din sjukdom.” 

Dag 181 – 365 ”Om du fortfarande inte kan arbeta på grund av din sjukdom när 

det har gått 180 dagar ska Försäkringskassan ta reda på om din arbetsförmåga 

skulle kunna tas tillvara utanför din arbetsgivares verksamhet.” 

Dag 366 – ”Från och med dag 366 bedöms din arbetsförmåga mot den vanliga 

arbetsmarknaden. Om det däremot kan anses oskäligt att bedöma din 

arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden kan du 

även i fortsättningen ha rätt till sjukpenning.” 

Efter 366 dagar kan det alltså bli aktuellt att få fortsatt sjukpenning och börja om 

på dag 1, därav namnet rehabiliteringskedja. 

I Figur 1 nedan presenteras de olika etapperna i en något förenklad form. 

Frågorna är de som Försäkringskassan bedömer vid den aktuella etappen. 

Siffrorna motsvaras av antal dagar i processen. 

 

Figur 1 – Rehabiliteringskedjan. 

I slutet av perioden (90, 180 respektive 365 dagar) sker en omprövning av 

ärendet. Om det skulle visa sig att personen i fråga fortfarande har rätt till 

ersättning kommer personen in i systemet igen och räknas som ett nytt ärende. 

                                                                                                                                                                      
13

 Försäkringskassan. Rehabiliteringskedjan, 2013. 



4 

 

1.3 Datamaterial och dess struktur 

Datamaterialet består av antal ärenden som inkommit till två av AFA 

Försäkrings största försäkringar, AGS samt AGS-KL. Antal ärenden är uppdelat 

per månad och sträcker sig från januari 1975 till december 2012.  

Figur 2 visar data i sin finaste uppdelning som då är grupperad i sex olika 

variabler, tre stycken olika ersättningstyper för respektive försäkring. ”15-90” 

står för 15-90 sjukdagar, det vill säga personer som ansökt om ersättning för 15-

90 sjukdagar av AFA försäkring.  

Vidare innebär ”Mer än 90”, sjukersättning som gäller för en period mellan 90 

och 365 dagar sjukdagar.  

Den sista grupperingen är för ”Månadsersättning” och innefattar de ärenden där 

personen som sökt ersättning bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga en längre 

tid
14

. 

Dessa tre ersättningstyper finns för de båda försäkringarna AGS och AGS-KL. 

Det totala antalet ärenden som kommer in varje månad till AGS och AGS-KL är 

aktuellt för detta arbete. Datamaterialet är uppdelat för att underlätta det fortsatta 

arbetet med modellanpassning. 

 

Figur 2 – Illustration av hur data i rapporten är uppdelat. 

                                                      
14

 AFA Försäkring. Sjuk- och aktivitetsersättning, 2013. 

Total 
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15-90 

Mer än 90 

Månadsersättning 
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1.4 Problemdiskussion 

För AFA Försäkring har det alltid varit viktigt att kunna göra prognoser gällande 

inflödet av ärenden för att i tid kunna allokera bland annat bemanning och 

kapital. Till exempel innebär ett ökat ärendeinflöde ett större behov av 

bemanning och vice versa. Det krävs även att tillräckligt mycket kapital finns 

tillgängligt för att kunna bistå med ersättning. De senaste årens villkors- och 

lagförändringar har skapat nivåförändringar i ärendeinflödet. Exempelvis 

ersattes, den första januari 2011, en rad lagar inom socialförsäkrings- och 

pensionsområdet av socialförsäkringsbalken (SFB). Detta i sin tur påverkade 

AFA Försäkrings ärendeinflöde. 

AFA Försäkring är intresserade av att dels skapa statistiska modeller med den 

tillgängliga historiska data som finns och även använda subjektiva prognoser för 

att kunna uppskatta ärendeinflödet i framtiden. 

Att skapa prognoser enbart utifrån historisk data baseras på att tidigare mönster 

upprepas. Om mönstret avviker från det tidigare kommer prognosen att resultera 

i felaktiga värden. Det kan därför vara av största vikt att även komplettera med 

en subjektiv prognos. En subjektiv prognos innebär en uppfattning om hur 

framtida exogena händelser kan påverka ärendeinflödet. Subjektiva prognoser 

tas fram av experter och bygger ofta på intuition. Mats Åhlgren, prognosmakare 

på Försäkringskassan, framhåller problematiken med prognostisering: 

”En prognosmodell är nästan alltid en förenkling av verkligheten och all 

information för att bedöma utvecklingen finns inte tillgänglig.[…] Ett vanligt 

exempel på Försäkringskassan är när nya regler ändrar förutsättningarna för 

någon förmån, och verksamheten vill ha en prognos för hur dessa nya regler 

kommer påverka kommande utfall, fastän reglerna ännu inte börjat gälla. Enda 

möjligheten för att skapa en prognos under sådana förutsättningar är att göra 

en subjektiv bedömning av hur stor påverkan förändring kan tänkas ha.[…]”
15

 

 

Exogena händelser som kan influera prognosarbetet är exempelvis 

attitydförändringar gällande sjukskrivning, eftersläpning, kampanjer och 

konjunkturcykler. Dessa händelser och dess innebörder berörs vidare under 

kapitel 6 Exogena händelser.  

                                                      
15

 Mats Åhlgren, Prognosmakare Försäkringskassan, personlig kommunikation, 20 februari 2013 
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1.5 Syfte 

AFA Försäkring vill utvidga sina kunskaper gällande prognoser och kunna 

använda minst en metod som klarar av att hantera nivåförändringar i 

ärendeinflödet. 

Det är intressant att använda historiska villkors- och lagförändringar för att 

kunna förutspå liknande förändringars inverkan på ärendeinflödet.  

Ett delsyfte är att presentera prognoser. Dessa kommer främst att användas som 

underlag vid planering i bemanningsprocessen. Prognoserna kommer att 

användas som ett komplement till de subjektiva prognoser som AFA Försäkring 

själva tar fram. 

1.6 Problemformulering 

En del av problemet är att upptäcka brytpunkter i en tidsserie. Dessa brytpunkter 

ska dateras så att en villkors- eller lagförändring kan kopplas till det datumet. 

Detta problem ger upphov till följande fråga: 

 Hur kan signifikanta brytpunkter upptäckas och dateras i en tidsserie över 

ärendeinflödet? 

En följdfråga till ovanstående fråga blir då: 

 Kan tidpunkten då brytpunkten inträffar kopplas till någon känd händelse, 

till exempel en villkors- eller lagförändring? 

Om brytpunkten kan kopplas till en händelse blir en naturlig fråga: 

 Hur kan effekten av en förändring skattas så att den kan användas vid 

framtida prognoser om vetskapen finns att en liknande förändring 

kommer inträffa? 

För att en modell ska kunna anpassas till data måste eventuella signifikanta 

brytpunkter modelleras, det kan göras med så kallade interventioner. Detta 

eftersom till exempel ARIMA-modellen bygger på ett antagande om konstant 

varians och konstant väntevärde över tiden, något som inte kan antas vara 

uppfyllt om en signifikant brytpunkt förekommer i tidsserien. Genom att 

modellera för signifikanta brytpunkter är förhoppningen att modellen ska 

resultera i bättre prognoser. Följande fråga ska därför besvaras: 
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 Vilken metod för respektive tidsserie är bäst lämpad för att skapa en 

modell av ärendeinflödet per månad och kan eventuella brytpunkter 

användas i syfte att förbättra modellen? 

Som nämndes under avsnittet syfte, ska minst en metod rekommenderas till 

AFA Försäkring. Ett av arbetets mål är att besvara frågan: 

 Vilken eller vilka metoder för prognoser, som endast baseras på historisk 

data, rekommenderas till AFA Försäkring? 

 

1.7 Etik och samhälleliga aspekter  

Datamaterialet består av det summerade antalet ärenden för respektive ersättning 

varje månad. Det är därför inte möjligt att utifrån det givna datamaterialet 

identifiera enskilda individer. Ett sekretessavtal har ingåtts med AFA Försäkring 

där författarna förbinder sig att inte utelämna erhållna uppgifter om AFA 

Försäkrings verksamhet. 

Arbetet syftar till att ge AFA Försäkring en bättre bemanningsanpassning. Detta 

i sin tur kan medföra en bättre service för de personer som ansöker om 

ersättning, då rätt kvot mellan antal ärenden och personal kan hållas. En annan 

samhällelig aspekt som uppnås då kapitalet allokeras på rätt sätt är att premierna 

hålls på en balanserad nivå, något som kan gynna kunderna.    
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2 Beskrivning av datamaterial 
Datamaterialet som har tillhandahållits av AFA Försäkring består av månadsdata 

från januari 1975 till december 2012 och finns uppdelat på sjukersättningstyp, 

kön och ålder. Detta resulterar således i att 456 observationer per tidsserie finns 

till förfogande. I arbetet kommer dock inte någon hänsyn till variablerna kön 

och ålder att tas, då dess effekt på tidsserierna inte anses intressanta enligt 

uppdragsgivaren. 

Ärendeinflödet för de berörda ersättningstyperna (15-90 sjukdagar, mer än 90 

sjukdagar och månadsersättning) ser olika ut och för att få en bättre uppskattning 

av det kommande inflödet så utförs enskilda prognoser för de respektive 

ersättningstyperna. Det finns även en viss eftersläpning från att en person blir 

sjuk tills dess att ärendet rapporteras till AFA Försäkring och registreras som ett 

ärende. 

Nedan följer grafer av ärendeinflödet per månad för de olika sjukersättningarna. 

För de fyra olika ersättningstyperna, AGS 15-90 sjukdagar, AGS-KL 15-90 

sjukdagar, AGS mer än 90 sjukdagar och AGS-KL mer än 90 sjukdagar, 

kommer en avgränsning att ske. Den första juli 2003 kommer dessa tidsserier att 

kortas av då analysen skall utföras. Samtliga ersättningstyper förutom 

månadsersättning visar ett mönster under de första 25 åren av tidsperioden som 

skapar viss skepticism, då många månader är nollade. En intern utredning kring 

vad som kan ha orsakat dessa värden har gjorts hos uppdragsgivaren, trots detta 

saknas förklaring. Detta ligger till grund för avkortandet av tidsserierna, för att 

analysen endast ska beröra relevanta värden. Månadsersättning analyseras dock 

från 1975 eftersom inte samma problem finns i denna tidsserie. Då graferna 

betraktas urskiljer sig ett tydligt säsongsmönster i samtliga tidsserier. 
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I Figur 3 nedan visas antalet ärenden för AGS-KL 15-90 sjukdagar. Mellan 

tidsperioden mars 1990 och maj 1992 sker en markant ökning av ärendeinflödet 

med en topp på drygt 500 ärenden. Nästa topp uppkommer i oktober 1999, då ett 

enskilt värde på 32 ärenden påträffas. Det är även tydligt att något inträffar kring 

mitten 2002 då antal ärenden ökar och varierar sedan mellan cirka 200 och 400 

ärenden under en period, för att kring 2010 påbörja en uppåtgående trend. 

 

Figur 3 – Ärendeinflödet för AGS-KL 15-90 sjukdagar. 

I Figur 4 nedan visas antalet ärenden för AGS 15-90 sjukdagar. Mellan 

tidsperioden mars 1990 och maj 1992 sker en markant ökning av ärendeinflödet 

där en topp nås i maj 1991 på hela 6693 ärenden. Ännu en topp påträffas, då 

under oktober 1999, där ett enskilt värde på 637 ärenden observeras. Ungefär i 

mitten av 2002 sker något effektfullt då antalet ärenden ökar och har sedan dess 

varierat kring 3000. 
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Figur 4 – Ärendeinflödet för AGS 15-90 sjukdagar. 

Nedan i Figur 5 visas antal inkomna ärenden för AGS-KL mer än 90 sjukdagar. 

En abrupt ökning av antal ärenden konstateras strax efter 1990, men avtar sedan 

under ett fåtal år. Antalet ärenden ligger sedan runt noll under ett par år tills det 

plötsligt sker en ökning år 2002. Därefter stabiliseras ärendeinflödet till runt 

3000 ärenden per månad. Ungefär vid år 2004 kan en viss nedåtgående trend 

antydas. Runt år 2010 startas en svagt uppåtgående trend som fortsatt till de 

senaste värdena (december 2012). 

 

Figur 5 – Ärendeinflödet för AGS-KL mer än 90 sjukdagar. 
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I Figur 6 framgår att tidsserien AGS mer än 90 sjukdagar har ett liknande 

utseende som AGS-KL för samma ersättningstyp. Samma kraftiga ökning i 

början av 90-talet återfinns här, som sedan avtar under ett fåtal år. Runt 1996 

påbörjas en mer exponentiell ökning av ärendeinflödet än för motsvarande 

tidsserie i AGS-KL. Ärendeinflödet ökar sedan drastiskt runt år 2002 och 

varierar under ett par år kring 2500 ärenden. En minskning av ärendeinflödet 

noteras sedan under ett par år, för att kring år 2010 generera ett ökat 

ärendeinflöde. 

 

Figur 6 – Ärendeinflödet för AGS mer än 90 sjukdagar. 

Figur 7 visar ärendeinflödet för AGS-KL månadsersättning. I grafens första 

skede visas en ökning av antal inkomna ärenden fram till ungefär år 1987, då 

ärendeinflödet istället minskar. Ärendeinflödet visar en negativ utveckling under 

cirka fem år för att sedan plötsligt hamna på en nivå kring 800 ärenden per 

månad. Nivån hålls relativt stabil ytterligare fem år tills den absolut största 

ökningen sker under 1999 då extrema värden påträffas. Antal ärenden varierar 

sedan kring 1500 per månad under ett par år, för att sedan avta och gå mot noll 

på senare år. 
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Figur 7 – Ärendeinflödet för AGS-KL månadsersättning. 

I Figur 8 nedan visas ärendeinflödet för AGS månadsersättning. Grafen över 

ärendeinflödet för AGS månadsersättning och AGS-KL månadsersättning har en 

viss liknande form. En ökning av antal ärenden redovisas fram till 2002, förutom 

en viss nedgång under åren 1989-1991. Efter 2002 har det totala antalet ärenden 

minskat månad för månad och går således nu mot noll. 

 

Figur 8 – Ärendeinflödet för AGS månadsersättning. 
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Nedan studeras AFA Försäkrings totala ärendeinflöde för de två undersökta 

försäkringarna, AGS samt AGS-KL. Det totala ärendeinflödet ökar från år 1975 

till ungefär år 2004, då de absolut högsta värdena registreras, se Figur 9. Som 

mest uppgick antalet ärenden till 15627 under mars månad år 2003. En viss 

nedåtgående trend av antal ärenden noteras efter år 2004, men runt 2010 verkar 

nedgången ha stannat av och en svag uppåtgående trend kan anas. 

 

Figur 9 – Totalt ärendeinflöde för AGS samt AGS-KL. 
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3 Metod 

Under detta kapitel beskrivs utförligt de metoder som används för att kunna 

besvara arbetets frågeställningar. Metoderna används för att i slutändan kunna 

skapa prognoser för en given tidsserie. I rapporten redogörs även för hur 

brytpunkter i en tidsserie kan upptäckas och dateras. 

För att upptäcka och datera brytpunkter kommer programmeringsspråket R och 

programpaketet Strucchange att användas. För att skatta effekter av brytpunkter 

kommer interventionsmodeller att anpassas, detta görs i kombination med 

ARIMA-modeller. Det är inte möjligt att modellera interventionstermer i någon 

av de använda modellerna förutom ARIMA-modellen. 

I detta kapitel presenteras de modeller som kommer användas vid modellering 

och prognostisering. Vanligtvis anpassades Seasonal Exponential Smoothing 

(SES), Holt-Winter’s och ARIMA bäst till data, varför dessa metoder redogörs 

för i detta kapitel. 

3.1 Brytpunktsdetektion 

För att kunna besvara problemformuleringen gällande upptäckande och datering 

av brytpunkter så används paketet Strucchange
16

 i R. Strucchange innehåller 

många olika metoder för att analysera brytpunkter. Ett tillvägagångssätt är att 

använda sig av en metod som baseras på ett F-test. Vid detta förfarande måste 

dock tidpunkten för brytpunkten vara känd. Det får även enbart inträffa en 

brytpunkt för att ett F-test ska kunna användas. Tidsserierna som omfattas i detta 

arbete har både okända brytpunkter och mer än en brytpunkt i vissa fall. Därför 

kommer förfarandet som baseras på F-test inte att användas. 

För att undersöka strukturella skillnader i tidsserierna kommer istället ett 

CUSUM-test baserat på den kumulativa summan av residualerna från minsta 

kvadratmetoden att utföras. Detta är ett alternativ till ett liknande test baserat på 

de rekursiva residualerna, där uträkningen av residualerna skiljer testen åt. Ingen 

av dessa två metoder är överlägsen den andra17, och därmed väljs testet som 

baseras på residualerna för minsta kvadratmetoden, då det är den senaste 

metoden. 

Då det finns säsongsvariation i tidsserierna måste denna tas bort innan metoder i 

Strucchange kan användas. Säsongsrensning går till på olika sätt beroende på 

                                                      
16

 Paketet finns tillgängligt på http://cran.r-project.org. 
17

 Werner P, Krämer W. 1992. 

http://cran.r-project.org/
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om säsongseffekten är additiv eller multiplikativ. Genom att studera 

säsongsvariationen grafiskt kan en additiv säsongsvariation identifieras. I detta 

arbete kommer därför säsongsvariationen antas vara additiv varför det nedan 

förklaras hur en additiv säsongsrensning går till. En additiv modell betecknas:
18

 

                     

där     är trendkomponenten,     är säsongskomponenten,     är cykliska 

komponenten och     är slumpkomponenten. Serien säsongsrensas genom att 

subtrahera tidsserien    med säsongskomponenten    . Den säsongsrensade 

tidsserien benämns    och beräknas på följande sätt:
19

 

                        

Förklaringen av Strucchange nedan baseras på en rapport av Achim Zeileis, 

Christian Kleiber, Walter Krämer och Kurt Hornik som publicerades 2003 i 

tidskriften Computational Statistics & Data Analysis, (Zeileis et al. (2003)). 

Paketet Strucchange i R utgår ifrån en linjär regressionsmodell: 

     
        (       )  

där    är en observation av den beroende variabeln vid tidpunkt  ,    är en k ∙ 1 

vektor med prediktorer,   =1 då k=1,    är en k ∙ 1 vektor med regressions-

koefficienter, som kan förändras över tid. Det som blir kvar efter modellering är 

   som ibland kallas för slumptermen eller vitt brus. 

Eftersom   =1 kan modellen som kommer användas i detta arbete skrivas på ett 

något förenklat sätt: 

           

där    alltså tillåts variera mellan de olika segmenten som avgränsas av 

brytpunkter. 

 Följande hypotes testas: 

          (       )  

Mothypotesen är att det finns minst en brytpunkt i tidsserien. Det antas finnas   

brytpunkter och att koefficienterna skiftar från ett stabilt tillstånd till ett annat 

                                                      
18

 Bowerman et al., 2005. 
19

 Ibid. 



16 

 

stabilt tillstånd
20

. Det finns alltså m+1 olika segment (partitioner) då regressions-

koefficienterna är konstanta. Den linjära regressionsmodellen kan skrivas om på 

följande form: 

              (                       )  

där j är segmentindex och      *        + är mängden med brytpunkter. 

Genom konvention är   =0 och       . 
21

 

För att testa om signifikanta brytpunkter föreligger utförs ett OLS-baserat 

CUSUM-test. För att utföra testet behövs den kumulativa summan av 

residualerna från minsta kvadratmetoden, som beräknas på följande sätt:
22

 

  
 ( )  

 

 ̂√ 
∑ ̂ 

 

   

 

Den skattade variansen beräknas genom:
23

 

 ̂   
 

   
∑ ̂ 

  

 

   

  

och den skattade standardavvikelsen fås genom att beräkna kvadratroten ur 

ovanstående uttryck. 

Residualerna beräknas enligt minsta kvadratmetoden på följande vis:
24

 

        ̂ 
( )

 

H0 förkastas då den kumulativa summan överstiger något av dess asymptotiska 

signifikansgränser. Dessa gränser härleds via en så kallad Wienerprocess, som är 

en typ av stokastisk process.
25

 Gränserna bestäms givet en signifikansnivå,  , 

som under detta arbete är satt till fem procent. 

I programpaketet Stucchange används funktionen efp() för att utföra ett 

CUSUM-test. 

                                                      
20

 Zeileis et al. 2003. 
21

 Ibid. 
22

 Zeileis et al. 2002. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Ploberger W, Krämer W. 1992.  
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Som belägg för modellselektion kommer Bayesian Information Criterion (BIC) 

samt Residual Sum of Squares (RSS) användas. BIC anses vara ett mer passande 

mått än AIC i detta fall, då AIC har en tendens till att överskatta antalet 

föreslagna brytpunkter i modellen.
26

 Mest vikt kommer läggas på BIC, där sedan 

RSS används som ett komplement då antalet brytpunkter ska bestämmas. 

BIC beräknas med följande formel:
27

 

           (                  )        ( )   

där k är antalet parametrar i modellen och   är antal mätvärden. K sätts under 

brytpunktsdetektionen till 1. 

För att datera brytpunkter används funktionen breakpoints() i R. Nedan 

beskrivs metodiken bakom funktionen. 

Givet  -partitioner         kan     skattas för varje partition. Den resulterande 

minsta kvadratsumman, Residual Sum of Squares (RSS) ges av följande 

uttryck:
28

 

   (       )   ∑    (         ) 

   

   

 

där    (         ) är den vanliga minsta kvadratsumman av residualerna för 

det j:te segmentet. 

Problemet när strukturella förändringar ska dateras är att hitta brytpunkterna 

 ̂     ̂  som minimerar den objektiva funktionen:  

 ̂     ̂        (       )   (        ) 

över alla partitioner   ̂     ̂  med               

Att minimera den objektiva funktionen visar sig vara mycket 

beräkningsintensivt. En mindre krävande metod presenteras av Bai och Perron 

(2003) som istället använder sig av Bellman’s princip. Den optimala 

uppdelningen av segmenten är den som uppfyller följande rekursion: 

                                                      
26

 Bai J, Perron P. 2003. 
27

 Cryer D, Chan K. 2008. 
28

 Zeileis et al. 2003. 
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   (    )      
          

  [   (      )     (     )]  

Funktionen breakpoints() använder denna dynamiska programmeringsalgoritm 

vid datering av brytpunkter. För mer detaljerad information om hur algoritmen 

fungerar, hänvisas till Bai och Perron (2003). R-kod som har används för denna 

metod återfinns under Bilaga I. 

3.2 Seasonal exponential smoothing 

När prognoser skapas med seasonal exponential smoothing (SES) viktas 

observationer, där nyare observationer får en större vikt än äldre. Exponential 

smoothing kommer från att vikterna avtar exponentiellt allt eftersom 

observationerna blir äldre.
29

 Vikterna ligger mellan noll och ett och tillåts 

variera över tiden. SES ser ut som en additiv Holt-Winters metod, dock utan 

trendtermen
30

. Givet en tidsserie {        }, där          , har 

modellen följande utseende
31

: 

        ( )       

där    är det tidsvarierande väntevärdet (nivån),   ( ) är den tidsvarierande 

säsongseffekten för en av de p perioderna och    är slumptermen.  

Utjämningsekvationen för nivån ser ut på följande sätt: 

    (       )  (   )       

där    är en skattning av    och   är utjämningsvikten för nivån,      .  

Utjämningsekvationen för säsongseffekten ser ut på följande sätt: 

    (     )  (   )       

där    är säsongseffekten som skattar   ( ) och   är utjämningsvikten för 

säsong.  

För att prediktera värden i tidpunkt t+k ser ekvationen ut på följande sätt: 

 ̂ ( )            

Prediktionsfelet beräknas på följande vis: 

                                                      
29

 Hyndman, R. Forecasting with Exponential Smoothing. 2008. 
30

 Bowerman, O’Connell, Koehler. Forecasting, Time Series, and Regression. 2005. 
31

 SAS Institute. Equations for the Smoothing Models. 2013. 
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  ( )         ̂( ) 

3.3 Holt-Winters metod – Additiv 

Holt utvecklade Single Exponential Smoothing till Linear Exponential 

Smoothing för att kunna skapa prognoser som tog hänsyn till trend i tidsserien.
32

 

Prognoser skapas utifrån två stycken så kallade utjämningsekvationer, en för 

nivå och den andra för trend
33

. Holt’s metodik vidareutvecklades av Winters
34

 så 

att säsongseffekter nu också kunde modelleras. Den nya metodiken kallas för 

Holt-Winter’s metod och baseras på tre utjämningsekvationer – en för nivå, en 

för trend och en för säsong. Den är lik Holt’s metodik men bygger alltså på 

ytterligare en utjämningsekvation som hanterar säsong. Det finns två olika Holt-

Winter’s metoder beroende på om säsongseffekten modelleras som additiv eller 

multiplikativ
35

. Det här arbetet kommer endast använda additivt modellerade 

säsongseffekter. Detta eftersom en visuell analys av de olika tidsserierna visar 

att en additivt modellerad säsongsvariation är mest lämpad, eftersom 

säsongsvariationen ser ut att vara konstant över tid. Den logaritmerade versionen 

av Winter’s används vilket innebär att säsongskomponenterna, efter 

exponentiering tolkas procentuellt, på samma sätt som vid multiplikativt 

modellerad säsongsvariation. Enbart additivt modellerade säsongseffekter 

kommer användas eftersom modellen då anpassas bättre till data.  

Givet en tidsserie {        }, där          , har modellen följande 

utseende
36

: 

            ( )       

där    är den tidsvarierande nivån,    är den tidsvarierande trenden,    ( ) är 

den tidsvarierande säsongseffekten för en av de p månaderna och    är 

slumptermen. Det finns tre utjämningsekvationer, nivå, trend och säsong. 

Utjämningsekvationen för nivån ser ut på följande sätt: 

    (       )  (   )(         )   

där    är en skattning av    och   är utjämningsvikten för nivå,      .  

Utjämningsekvationen för trend ser ut på följande sätt: 

                                                      
32

 Holt C.C. 1957. 
33

 Makridakis et al. 1998. 
34

 Winters P.R. 1960. 
35

 Makridakis et al. 1998. 
36

 SAS Institute. Equations for the Smoothing Models. 2013. 
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    (       )  (   )       

där    är en skattning av    och   är utjämningsvikten för trend,      .  

Utjämningsekvationen för säsongseffekten ser ut på följande sätt: 

    (     )  (   )       

där    är en skattning av säsongseffekten   ( ) vid tidpunkt   och   är 

utjämningsvikten för säsong,      . 

För att prediktera värden för tidpunkt t+k ser ekvationen ut på följande sätt: 

 ̂ ( )                

Prediktionsfelet beräknas på följande sätt: 

  ( )         ̂( ) 

Vid val av utjämningsvikter används en funktion i SAS som optimerar vikterna 

på följande sätt:
37

 

   (∑    
 

   

   

) 

Med andra ord väljs vikterna så att summan av de kvadrerade prediktionsfelen 

en tidsenhet framåt minimeras. Detta innebär att SAS beräknar vikterna så att de 

blir bäst givet datamaterialet
38

. Det brukar vara ett problem att bestämma 

vikterna då det normalt sett inte kan göras objektivt, utan istället brukar vikterna 

justeras och visuellt avgöras efter vad som ser ut att passa. Genom att använda 

proceduren ”OPTIMIZE” och låta SAS optimera vikterna undviks detta 

problem, då vikterna bestäms objektivt
39

. Resultatet är starkt beroende av hur de 

initiala vikterna väljs och det är möjligt att optimeringen misslyckas vid 

initieringen om inte stabila vikter uppnås. Det finns även en risk att 

optimeringen resulterar i ett lokalt minimum.
40

 

Större utjämningsvikter gör att senare värden får större inverkan, och tvärtom får 

små utjämningsvikter mindre inverkan på senare värden. Vikterna avtar 

exponentiellt, på samma sätt som för SES. 
                                                      
37

 Fomby 2008. 
38

 SAS Institute. Smoothing Weights. 2013. 
39

 SAS Institute. Predictions and Prediction Errors. 2013. 
40

 SAS Institute. Smoothing Weights. 2013. 
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3.4 ARIMA 

I början av 1970-talet började ARIMA (autoregressive integrated moving 

average) modeller bli allt mer populära att använda vid tidsserieanalys och 

prognostisering. Det var främst George Box och Gwilym Jenkins som bidrog till 

att ARIMA-modeller blev så pass populära att använda
41

. 

En stationär tidsserie uppvisar konstant varians och konstant väntevärde över 

tid. För att undersöka om tidsserien är stationär plottas de observerade värdena 

mot tid. Om variationen tycks fluktuera konstant, runt väntevärdet  , är det 

rimligt att anta att tidsserien är stationär.
42

 Ytterligare ett tecken på en stationär 

tidsserie är då storleken på autokorrelationerna avtar snabbt med tiden. Om 

storleken på autokorrelationerna avtar långsamt med tiden är tidsserien troligtvis 

inte stationär. PACF (partiella autokorrelationsfunktionen) kan användas för att 

få en indikation på om tidsserien är stationär eller ej. Då en korrelation nära ett 

finns vid lagg ett är det troligtvis en icke-stationär tidsserie.
43

 

Om tidsserien inte har konstant varians kan det lösas genom att använda så 

kallade ”pre-differencing transformations”. Det finns olika transformationer, till 

exempel logaritmering eller genom att ta kvadratroten ur alla värden   . Dessa 

transformationer kan ses som variansstabiliserande åtgärder.
44

 

Om tidsserien inte skulle uppvisa konstant väntevärde över tiden bör serien 

differentieras tills dess att väntevärdet blir konstant. Första ordningens 

differentiering innebär att ett observerat värde    subtraheras med det 

föregående värdet     . Det nya värdet kallas för    och den nya serien uppvisar 

förhoppningsvis konstant varians.
45

  

Första ordningens differentiering av en tidsserie med värden            ser till 

exempel ut på följande sätt: 

                         

Då en stationär tidsserie har skapats, genom transformering eller någon ”pre-

differencing transformation”, eller en kombination av dessa, kan ACF 

(autokorrelationsfunktionen) och PACF (partiella autokorrelationsfunktionen) 

studeras för att finna en lämplig modell. 
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Beroende på hur SAC (sample autocorrelation function) och SPAC (sample 

partial autocorrelation function) ser ut kan det vara möjligt att bestämma en 

lämplig modell. SAC och SPAC är skattningar av ACF och PACF. Några 

riktlinjer som kan följas är
46

: Om inga signifikanta spikar finns i SAC efter lagg 

q, kan en MA(q) modell vara lämplig. Om inga signifikanta spikar återfinns i 

SPAC efter lagg p kan en AR(p) modell vara lämplig. En mix av både AR och 

MA resulterar i en ARIMA-modell. Det kan behövas upprepande kontroller av 

ACF och PACF samt justering av komponenterna (AR och MA) så att inga 

signifikanta korrelationer kan urskiljas i varken ACF eller PACF. 

Det finns även en säsongsaspekt att ta hänsyn till då ACF och PACF studeras. 

Var L:te spik studeras, där L betecknar säsongslängden. För månadsdata gäller 

till exempel L=12, 24, 36, 48… och så vidare. På ett liknande vis som beskrivs i 

stycket ovan kan AR- samt MA-komponenten för säsongsdelen i ARIMA-

modellen identifieras. En säsongsdifferentiering kan också behöva utföras, då 

används följande transformation för månadsdata:
47

 

             

Ibland kan en kombination av till exempel första ordningens differentiering och 

säsongsdifferentiering behöva utföras. Formeln för denna differentiering blir 

då:
48

 

                       

För månadsdata (    ) ser denna kombinerade differentiering ut på följande 

sätt:
49

 

                       

ARIMA-modellen består av komponenterna AR, I och MA. Notationen för en 

ARIMA-modell ser ut på följande sätt:
50

 ARIMA(p,d,q)(PDQ)p. Den första 

parentesen brukar benämnas som icke-säsongsdel av modellen och den andra 

delen som säsongsdel. Det nedsänkta p:et står för säsongslängd, i detta arbete är 

     då tidsserien består av månadsdata. För att få en uppfattning om 

modellen är adekvat bör en residualanalys utföras. För att modellen ska anses 

vara bra på att prediktera värden ska modellens residualer enbart bestå av vitt 
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brus, det vill säga enbart slumpmässiga värden. Detta kan kontrolleras genom att 

titta på ACF för residualerna. Det bör då inte finnas några signifikanta 

autokorrelationer för ACF. Residualerna ska också vara normalfördelade för att 

modellen ska kunna anses vara god. Om det skulle finnas kvar signifikanta 

autokorrelationer bör en ny modell väljas genom att proceduren för 

modellselektion görs om.
51

 Det kan då hjälpa att titta på PACF för att hitta en 

bättre lämpad modell. 

AR-processen utför regression på tidigare värden, och kan med hjälp av 

backshift-operatorn beskrivas på följande sätt:
52

 

 ( )           
         

    

där backshift-operatorn         och p anger ordningen på AR-processen. 

På likande sätt kan MA-processen beskrivas, som består av en kombination av 

tidigare slumptermer:
53

 

 ( )           
         

    

där backshift-operatorn         och q anger ordningen på MA-processen. 

En kombination av AR och MA-termer kommer att användas i arbetet, där 

hänsyn till säsongs tas. Exempelvis kan en ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12 skrivas med 

backshift-operatorn på ett förenklat sätt enligt nedan: 

(     )(        
  )(   )(     )   (     )(        

  )     

där den vänstra sidan innefattar AR-termer samt differentieringar och den högra 

sidan MA-termer. 

3.5 Interventionsanalys 

För att kunna besvara frågeställningen gällande effektskattning av en villkors- 

eller lagförändring kommer interventionsanalys att utföras. Då effekten av en 

förändring är skattad är tanken att den ska kunna användas i framtiden om 

liknande förändringar förväntas inträffa. 

Intervention betyder händelse på engelska. ”intervention analysis” eller 

interventionsanalys är en metod för att modellera händelser som har inträffat vid 
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en specifik tidpunkt. Det är ett specialfall av en transfermodell, vilket är en typ 

av modell som används då förklaringsvariabeln påverkar responsvariabeln vid 

flertalet tidpunkter.
54

 Metoden kan användas då händelsen har fått stora 

påverkningar på tidsserien under vissa perioder som annars kan vara svåra att 

modellera. Det finns olika funktioner att använda sig av beroende på hur 

händelsen har påverkat tidsserien.  

I denna rapport används två olika funktioner, trapp- samt rampfunktionen. Dessa 

två funktioner har valts ut då tidsserierna får ett utseende som påminner om dels 

ett trappsteg, det vill säga en tydlig nivåförändring. Rampfunktionen har 

anpassats till de tidsserier där förändringen är proportionell mot tiden. Genom 

att studera tidsserierna efter brytpunkten kan en antydan fås om vilken funktion 

som anpassar interventionen bäst. 

Generellt sett gäller att händelsen (interventionen) inträffar vid tidpunkt     . 

Trappfunktionen fungerar på följande sätt: 

Interventionsserien,   , är noll innan tidpunkt     , det vill säga innan händelsen 

har inträffat, därefter är    lika med ett. Med andra ord adderas en konstant efter 

    . En dummyvariabel definieras därför på följande sätt:
55

 

   {
        
        

 

Trappfunktionen antar att effekten av händelsen är varaktig och att det därmed 

inte finns någon avtagande effekt. 

Rampfunktionen som också används i arbetet förändras istället linjärt efter 

händelsen, det vill säga proportionellt mot tiden. Responsfunktionen för denna 

ser ut enligt följande:
56

 

   {
             
        

 

Den allmänna modellen blir:
57

 

      
 ( )
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Det som inte modelleras för tas upp av slumptermen  . Värdet på nivåskillnaden 

är  ,   anger hur snabbt effekten av händelsen avtar och Nt är en ARIMA-

modell. B är backshift-operatorn. I denna rapport kommer ingen avtagande 

effekt att användas. Således kan den allmänna modellen skrivas på ett något 

förenklat sätt: 

      ( )        

I detta arbete kommer omega (  ) att vara en konstant som representerar 

interventionens effekt. Modellen ser därmed ut på följande sätt: 

              

3.6 Modellselektion 

Vid val av modell till respektive tidsserie kommer fyra olika mått användas för 

att bestämma den mest lämpade modellen. Dessa fyra mått är            

(justerad förklaringsgrad), MSE (mean squared error), MAPE (mean absolute 

percentage error) och BIC. I fallet med de tre sistnämnda måtten eftersträvas ett 

lågt värde, medan ett högre            indikerar på en bättre modell, då detta 

anger hur mycket av den totala variationen som förklaras av modellen. BIC väljs 

som felmått framför AIC (akaike´s information criterion) vid modellselektion, då 

det även används vid brytpunktsdetektion. Formlerna för de fyra 

modellkriterierna beskrivs nedan: 

För att beräkna den justerade förklaringsgraden behövs först determinations-

koefficienten,   , som är ett minus kvoten mellan den oförklarade variansen 

(SSE) och den totala variansen (SST). Detta beräknas alltså genom följande 

formel:
58

 

     (
   

   
)     

∑ (     ̂)
  

   

∑ (    ̅)
  

   

 

R
2
 används sedan i formeln nedan där det justeras för antalet frihetsgrader:

59
 

             (
   

   
) (    )    

där n betecknar antal observationer och k är antalet förklarande variabler. Den 

justerade förklaringsgraden väljs framför R
2
 då det senare måttet alltid ökar för 
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varje ny variabel som läggs till. R
2
 adjusted däremot tar hänsyn till antal 

parametrar som ingår i modellen och anses därför vara ett mer passande mått.  

MSE är medelvärdet av de kvadrerade residualerna och beräknas enligt:
60

 

    
 

 
      

 

 
∑(    ̂ )

 

 

   

 

Kriteriet viktar väntevärdesfelet och är ett mått som är ofta förekommande vid 

modellselektion. 

För att få fram det procentuella absoluta medelfelet, används formeln nedan:
61
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     ̂
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MAPE är ett kriterium som inte är skalberoende, då måttet anges i procent, och 

kan således användas för att jämföra modeller som är anpassade på serier i olika 

skalor.
62

 MAPE kan ej användas på tidsserier som kan innehålla värdet noll, då 

division med noll är odefinierat.  

SAS beräknar BIC på ett sätt som skiljer sig från R och formeln ser istället ut på 

följande sett:
63

 

       (   )     ( )  

Samma straff för komplexitet gäller även för denna form av BIC, där en modell 

straffas för varje införd parameter.  

3.7 Sammanslagning av prognoser 

Under detta delavsnitt beskrivs sammanslagning av prognoser. Det totala 

ärendeinflödet är det mest intressanta för AFA Försäkring, därför genomförs 

denna sammanslagning. Totalt är det sex stycken prognoser som slås ihop, en 

för varje ersättningstyp. Punktskattningarna,  ̂ , adderas ihop för att skapa 

 ̂ (   ), det totala predikterade ärendeinflödet vid tidpunkt  . Det gemensamma 

medelfelet skapas genom att varianserna för varje tidpunkt summeras ihop och 

sedan tas kvadratroten ur denna summa. Resultatet multipliceras med 1,96 (från 
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normalfördelningen) för att erhålla ett 95 procentigt medelfel.  Detta medelfel 

adderas till punktskattningen för att erhålla prediktionsintervallets övre gräns. 

Den undre gränsen erhålls genom att subtrahera medelfelet från 

punktskattningen. Efter denna beräkning har alltså ett gemensamt intervall, för 

varje tidpunkt skapats. Det är möjligt att summera varianserna eftersom 

tidsserierna antas vara oberoende. 
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4 Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer resultatet av de använda metoderna att presenteras. I 

samband med dessa kommer även analys att utföras. 

Först kommer brytpunkter detekteras med hjälp av metodiken för 

brytpunktsdetektion, därefter kommer en modell skapas som tar hänsyn till de 

signifikanta brytpunkterna och till sist kommer en prognos 24 månader framåt 

att skapas utifrån en adekvat modell. Interventionseffekter användas för att 

skatta effekten av villkors- eller lagförändringar. Detta avsnitt kommer 

således delas upp på fyra mindre delavsnitt som metodiskt behandlar de ovan 

nämnda områdena.  

Ersättningstypen månadsersättning analyseras från januari 1975. Då det 

beslutats om en begränsning för övriga ersättningstyper kommer dessa endast att 

analyseras från juli 2003. Månadsersättning har analyserats främst i syfte för att 

kunna skatta framtida effekter av villkors- och lagförändringar och inte för att 

skapa prognoser, vilket är huvudsyftet för de övriga ersättningstyperna. 

4.1 Brytpunktsdetektion 

För att finna signifikanta brytpunkter i de olika tidsserierna har den statistiska 

programvaran R med hjälp av programpaketet strucchange använts. Metoden 

har resulterat i signifikanta brytpunkter på fem procents signifikansnivå. 

Signifikansnivån har valts genom en avvägning mellan att å ena sidan riskera 

typ I-fel, det vill säga att klassificeras för många brytpunkter, å andra sidan 

riskera typ II-fel, det vill säga klassificera för få brytpunkter. Efter denna 

avvägning väljs signifikansnivån till fem procent. CUSUM-testet kommer 

användas som en kontroll av att inte signifikanta brytpunkter finns kvar, efter 

det har modellerats för   antal brytpunkter. Antalet   bestäms genom att titta 

på BIC och RSS men även genom att titta på originaldata så att antalet 

brytpunkter är rimligt för det givna datamaterialet. Försök till logaritmering av 

tidsserierna har även gjorts med förhoppning om underlag för en bättre analys, 

men utfallet blev inte märkbart bättre, därför kommer inte de logaritmerade 

serierna att användas. 

4.1.1 AGS-KL 15-90 sjukdagar 

I Figur 10 nedan visas resultatet av CUSUM-testet som baseras på residualerna 

från minsta kvadratskattningen. Testet utfördes med hjälp av funktionen efp() i 

R. Ur grafen går det att urskilja minst två signifikanta brytpunkter på fem 

procents signifikansnivå. Anledningen till att det är minst två brytpunkter beror 
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på att den undre signifikansgränsen bryts två gånger där det lägsta värdet i 

respektive dal motsvarar en brytpunkt.    förkastas på fem procents 

signifikansnivå till förmån för mothypotesen, som innebär att det finns minst en 

brytpunkt i tidsserien. Det exakta antalet brytpunkter bestäms genom att studera 

BIC och RSS för modeller med olika antal brytpunkter modellerade. Vidare för 

att datera dessa brytpunkter kommer funktionen breakpoints() i R att användas. 

Ett liknande arbetssätt kommer utföras för de tre andra tidsserierna. 

 

Figur 10 – CUSUM-test för AGS-KL 15-90 sjukdagar. 

Figur 11 nedan styrker det resultat som tidigare graf presenterade, nämligen att 

minst två brytpunkter bör modelleras för, två brytpunkter ger ett relativt lågt 

BIC. Efter två brytpunkter så ökar BIC samtidigt som RSS planar ut och 

förändras ej markant. En modell med fyra brytpunkter ger lägst BIC, dock är 

skillnaden i RSS mellan två och fyra brytpunkter inte speciellt stor. Trots att 

BIC penaliserar modeller med en ökande komplexitet kommer enbart två 

brytpunkter väljas. Anledningen till att endast två brytpunkter väljs är att 

huvudsyftet är att hitta brytpunkter som kan knytas till en villkors- eller 

lagförändring och inte att anpassa bästa möjliga modell. Ett beslut tas därför om 

att två brytpunkter finns i tidsserien. 
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Figur 11 – BIC och RSS för AGS-KL 15-90 sjukdagar. 

Ett nytt CUSUM-test utförs där de två brytpunkterna modellerats. Detta görs för 

att undersöka om ytterligare signifikanta brytpunkter föreligger i serien. I Figur 

12 nedan visas resultatet av CUSUM-testet då två brytpunkter modellerats för. 

Som synes finns inga signifikanta brytpunkter kvar. Nästa steg i analysen blir att 

datera de två signifikanta brytpunkterna som har hittats. 

 

Figur 12 – CUSUM-test för AGS-KL 15-90 sjukdagar, två brytpunkter. 

De två brytpunkterna inträffar i december 2004 respektive juli 2011, dessa 

tidpunkter identifierades med funktionen breakpoints() i R. För att visualisera 

de två modellerna i den ursprungliga tidsserien så läggs de in i en graf med de 
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observerade värdena och presenteras i Figur 13 nedan. De horisontella linjerna 

som finns inritade motsvarar medelvärdet för respektive segment och de båda 

vertikala heldragna linjerna motsvaras av de datum då brytpunkterna inträffar. 

Medelvärdet eller nivån för modellen utan några brytpunkter är 255 ärenden per 

månad. Medelvärdet i modellen med två brytpunkter är, innan den första 

brytpunkten, 169 ärenden per månad. Efter den första brytpunkten som 

inträffade i december 2004 ligger nivån på 247 ärenden på månad. Efter den 

sista brytpunkten som inträffar i juli 2011 är medelvärdet 387 ärenden per 

månad. Modellen har ett trappliknande utseende som skapats på grund av två 

tydliga ökningar i ärendeinflödet. 

 

Figur 13 – Ärendeinflödet för AGS-KL 15-90 sjukdagar, modeller med noll respektive två 

brytpunkter. 

4.1.2 AGS 15-90 sjukdagar 

I Figur 14 presenteras resultatet av det CUSUM-test som används för att 

undersöka strukturella förändringar i tidsserien som berör AGS 15-90 sjukdagar. 

Som synes överstigs den övre signifikansgränsen av EFP (empirical fluctuation 

process) runt år 2008, vilket indikerar att minst en signifikant brytpunkt 

föreligger i tidsserien. I och med detta förkastas H0 på fem procents 

signifikansnivå. Vidare finns det   brytpunkter och dess antal samt datum då de 

inträffar skall bestämmas. 
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Figur 14 – CUSUM-test för AGS 15-90 sjukdagar. 

För att utreda hur olika modellers BIC samt RSS förändras vid val av olika antal 

brytpunkter studeras Figur 15 nedan. Grafen visar en stor skillnad i både BIC 

och RSS då det modelleras för två brytpunkter istället för en. Vid modellering av 

fler än två brytpunkter minskar inte RSS märkbart, medan BIC resulterar i högre 

värden, bortsett från tre brytpunkter då ett något lägre BIC erhålls. Den knappa 

förbättring av värdena som det innebär att modellera för tre istället för två 

brytpunkter är försumbar. Dessutom utförs en visuell analys där det 

framkommer att två brytpunkter lämpar sig bäst (se Figur 17). Beslut fattas 

därför att modellera för två brytpunkter. 

 

Figur 15 – BIC och RSS för AGS 15-90 sjukdagar. 
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I Figur 16 nedan där två brytpunkter modellerats för, framgår att inga fler 

signifikanta brytpunkter finns. Modelleringen anses därför vara fullständig då m 

väljs till två. 

 

Figur 16 – CUSUM-test för AGS 15-90 sjukdagar, två brytpunkter. 

Om de framräknade brytpunkterna skall visualiseras i en graf, noteras det att 

interceptet för dessa tre segment inte skiljer sig särskilt mycket åt. 2762, 3356 

och 2873 är koefficienterna för respektive intercept som modellen med två 

brytpunkter använder. Motsvarande intercept för modellen utan brytpunkter är 2 

938. De vertikala streckade linjerna visar vart de beräknade brytpunkterna 

inträffar. Dessa månader är mars 2005 och november 2006. 

 

Figur 17 – Ärendeinflödet för AGS 15-90 sjukdagar, modeller med noll respektive två 

brytpunkter. 
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4.1.3 AGS-KL mer än 90 sjukdagar 

Processen nedan överstiger den asymptotiska signifikansnivån på fem procent, 

detta tyder på att minst en signifikant brytpunkt finns i tidsserien. Under 

perioden 2005 till 2010 befinner sig processen över signifikansnivån med en 

topp kring slutet av 2007. 

 

Figur 18 – CUSUM-test för AGS-KL mer än 90 sjukdagar. 

Enligt CUSUM-testet i Figur 18 ovan finns minst en brytpunkt i tidsserien för 

AGS-KL mer än 90 sjukdagar. För att hitta ett lämpligt antal brytpunkter att 

modellera för skapas en graf som visar BIC och RSS för modeller med olika 

antal brytpunkter anpassade, på så vis kan modellerna jämföras och en lämplig 

väljas. Absolut lägst BIC påträffas då antal brytpunkter är lika med tre, m=3 

(1605), men reduceringen av BIC som införandet av de två extra brytpunkterna 

innebär jämfört med en brytpunkt (1627) är ej tillräckligt markant för att tas med 

i modelleringen, enligt författarna. En visuell analys ger stöd för att två 

brytpunkter är rimligt (se Figur 22). En brytpunkt kommer alltså modelleras för 

AGS-KL mer än 90 sjukdagar. Jämförelsen av BIC och RSS visas i Figur 19 

nedan. 
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Figur 19 – BIC och RSS för AGS-KL mer än 90 sjukdagar. 

Nedan modelleras för en brytpunkt, dock framgår att fortfarande minst en 

brytpunkt finns kvar att ta hänsyn till då signifikansgränserna på fem procent 

bryts. Därför modelleras för ytterligare en brytpunkt, det vill säga nu är    . 

 

Figur 20 – CUSUM-test för AGS-KL mer än 90 sjukdagar, en brytpunkt. 

Ett nytt OLS-baserat CUSUM-test utförs där det modelleras för två brytpunkter. 

Testet resulterar inte i några ytterligare signifikanta brytpunkter varpå inga fler 

test utförs. Nästa steg är nu att datera de två signifikanta brytpunkterna. 
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Figur 21 – CUSUM-test för AGS-KL mer än 90 sjukdagar, två brytpunkter. 

I Figur 22 nedan visas tidsserien för AGS-KL mer än 90 sjukdagar tillsammans 

med två olika modeller anpassade, dels den punktade linjen som inte modellerar 

för någon brytpunkt,    , och även modellen med två brytpunkter,    , 

som illustreras av den punktstreckade linjen. Den vertikala heldragna linjen 

markerar att brytpunkterna inträffar i november 2007 samt april 2011. 

Intercepten för modellen med två brytpunkter är 2569, 1813 samt 2219 och 

modellen med noll brytpunkter, det vill säga interceptet eller medelvärdet för 

hela tidsserien är 2236.  

 

Figur 22 – Ärendeinflöde för AGS-KL mer än 90 sjukdagar, modeller med noll respektive två 

brytpunkter. 
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4.1.4 AGS mer än 90 sjukdagar 

Testet för signifikanta brytpunkter i tidsserien som berör AGS mer än 90 

sjukdagar visas i Figur 23. I den framkommer att processen passerar 

signifikansnivån en gång, där toppen påträffas kring år 2007. Detta indikerar att 

minst en signifikant brytpunkt har inträffat. 

 

Figur 23 – CUSUM-test för AGS mer än 90 sjukdagar. 

Det stora hoppet för BIC samt RSS från noll till en brytpunkt är det mest 

intressanta i Figur 24 med modeller som visar           brytpunkter. Den 

förbättring med avseende på RSS som ytterligare brytpunkter medför är även i 

detta fall inte tillräckligt stor för att ytterligare brytpunkter ska modelleras för. 

Detta medför att endast en brytpunkt modelleras. Noterbart är att BIC förbättras 

fram till och med tre brytpunkter. Anledningen till att inte tre brytpunkter valts 

beror på att det leder till ett orimligt stort antal brytpunkter för den givna 

tidsserien. 
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Figur 24 – BIC och RSS för AGS mer än 90 sjukdagar. 

Här modelleras för en brytpunkt och ett nytt CUSUM-test utförs för att 

kontrollera att inte fler brytpunkter föreligger. Två stora avvikelser går 

fortfarande att skåda i grafen, dessa är dock icke-signifikanta på fem procents 

signifikansnivå. 

 

Figur 25 – CUSUM-test för AGS mer än 90 sjukdagar, en brytpunkt. 

Den signifikanta brytpunkten som väljs med belägg från Figur 24 inträffar under 

juli månad 2007 och markeras med den vertikala heldragna linjen. De två 
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horisontella linjerna representerar de två anpassade modellerna till 

datamaterialet. De två segmenten för modellen innehållande en brytpunkt är 

2392 respektive 1781. Modellen utan brytpunkter har interceptet 2046. 

 

Figur 26 – Ärendeinflöde AGS mer än 90 sjukdagar, modeller med noll respektive en brytpunkt. 

4.2 Modellanpassning 

I detta delkapitel kommer de framarbetade modellerna för respektive uppdelning 

att presenteras. De kriterier som det redogjorts för i metodavsnittet kommer att 

jämföras för att bestämma den bäst lämpade modellen. Ett flertal modeller 

kommer att anpassas till respektive tidsserie, där de tre modeller som resulterat i 

bäst modellkriterier kommer att presenteras. SAC och SPAC för de slutgiltiga 

ARIMA-modellerna går att finna i bilaga II.  

4.2.1 Modellering AGS-KL 15-90 sjukdagar 

Som visas i Tabell 1 nedan har Log Winters Metod – Additiv den högsta 

förklaringsgraden vilket återspeglas i ett lågt MAPE och MSE samt ett högt 

                 . Modellen med lägst BIC är ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 utan 

intercept. Eftersom det finns två signifikanta brytpunkter i AGS-KL 15-90 

kommer två interventioner läggas in i ARIMA-modellen. Händelserna inträffar i 

december 2004 samt i juli 2011. Effekten av dessa två interventioner visade sig 

inte vara signifikanta, p-värde på 39,1 procent respektive 59,9 procent, se bilaga 

V. Anledningen till de höga p-värdena kan bero på att modellen missar att 

anpassa de 13 första värdena på grund av differentiering. På grund av att dessa 
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två interventioner inte blev signifikanta kommer de bortses ifrån vid det fortsatta 

arbetet då prognoser skapas. Modellen som kommer användas vid 

prognostisering blir således Log Winters Metod – Additiv. 

 

Tabell 1 – Modellkriterier AGS-KL 15-90 sjukdagar. 

För att närmare studera den valda modellen (Log Winters Metod - Additiv) 

presenteras modellparametrar och dess skattningar i Tabell 2 nedan. Noterbart är 

att parametern för säsong med en skattning på 0,001 inte blir signifikant (p-

värde 97,7 procent). En säsongsvikt nära noll implicerar att en deterministisk 

säsongsfaktor kan vara närvarande.
64

 Den låga vikten för säsong innebär att 

observationer får likvärdig betydelse för hur säsongen modelleras oavsett 

tidpunkt. Av data att döma har sena observationer en större säsongsvariation än 

resten av datamaterialet, se Figur 3. Säsongsvariationen kommer därför att 

anpassas dåligt till senare observationer då datamaterialet inte har samma 

säsongsvariation som i början av tidsserien. Detta kan ha bidragit till att 

säsongsvikten inte blev signifikant. De båda andra modellparametrarna 

(vikterna) för nivå och trend är båda signifikanta med p-värden på 0,1 procent 

respektive 0,2 procent. Detta tillsammans med en hög förklaringsgrad gör att 

modellen bedöms vara adekvat för prognostisering. 

I tabell 2 nedan presenteras alltså de skattningar som används för att skapa de 

prognosticerade värdena. Värdet för säsongsfaktorerna har förändrats med tiden 

men är konstant för respektive månad i prognostiseringen. Detsamma gäller 

även för trendtermen, medan nivåtermen fortsätter att uppdateras i prognosen.   

Säsongsfaktorerna exponentiernas för att få en procentuell tolkning. Exempelvis 

förväntas juli månad ligga 24 procent under trendlinjen, enligt följande 

uträkning: 

                         

 

                                                      
64

SAS Institute. Smoothing Weights. 2013. 

                                                 

                                                         Mått

                        Modell

Adjusted 

R-Square

Mean Square 

Error (MSE)

Schwarz Bayesian 

Information Criterion 

(BIC)

Mean Absolute 

Percent Error 

(MAPE)

Log Winters Method -- Additive 0,700 2366,610 892,103 13,619

ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 NOINT 0,516 3423,610 823,055 16,513

Seasonal Exponential Smoothing 0,665 2666,420 900,855 14,052
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Tabell 2 – Log Winters metod – Additiv AGS-KL 15-90 sjukdagar. 

4.2.2 Modellering AGS 15-90 sjukdagar 

Även till denna tidsserie har tre olika modeller anpassats. Noterbart är att en 

logaritmering försämrar samtliga ARIMA-modellens modellmått förutom 

MAPE, som förbättras något. Måtten för de anpassade modellerna presenteras i 

Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3 – Modellkriterier AGS 15-90 sjukdagar. 

För att nyttja informationen som brytpunktsdetektionen resulterat i, används de 

framräknade brytpunkterna tillsammans med ARIMA-modellen. Detta görs 

genom att de läggs in som interventioner tillsammans med ARIMA-modellen. 

För just tidsserien AGS 15-90 sjukdagar är det datumen mars 2005 och 

november 2006 som motsvarar signifikanta brytpunkter, enligt Figur 17 – 

                                                 

                                                         Mått

              Modellparameter

Estimate Std. Error T Prob>|T|

LEVEL Smoothing Weight 0,035 0,011 3,309 0,001

TREND Smoothing Weight 0,919 0,283 3,248 0,002

SEASONAL Smoothing Weight 0,001 0,034 0,030 0,977

Residual Variance (sigma squared) 0,028 . . .

Smoothed Level 6,057 . . .

Smoothed Trend 0,020 . . .

Smoothed Seasonal Factor 1 0,060 . . .

Smoothed Seasonal Factor 2 0,168 . . .

Smoothed Seasonal Factor 3 0,220 . . .

Smoothed Seasonal Factor 4 0,073 . . .

Smoothed Seasonal Factor 5 0,132 . . .

Smoothed Seasonal Factor 6 0,126 . . .

Smoothed Seasonal Factor 7 -0,272 . . .

Smoothed Seasonal Factor 8 -0,299 . . .

Smoothed Seasonal Factor 9 -0,168 . . .

Smoothed Seasonal Factor 10 -0,063 . . .

Smoothed Seasonal Factor 11 -0,014 . . .

Smoothed Seasonal Factor 12 0,036 . . .

                                                 

                                                         Mått

                        Modell

Adjusted R-

Square

Mean 

Square Error 

(MSE)

Schwarz Bayesian 

Information 

Criterion (BIC)

Mean 

Absolute 

Percent Error 

(MAPE)

Seasonal Exponential Smoothing 0,57 113981,47 1325,20 8,41

ARIMA(1,0,0)(1,0,0)12 0,30 181638,20 1382,60 11,42

Log ARIMA(1,0,0)(1,0,0)12 0,29 184677,70 1384,50 11,29
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Ärendeinflödet för AGS 15-90 sjukdagar, modeller med noll respektive två 

brytpunkter. Nedan i tabell 4 presenteras parametrarna för den ARIMA-modell 

som innehåller två interventionstermer, alltså totalt fem skattade parametrar. Ur 

den sista kolumnen utläses att samtliga parametrar i modellen är signifikanta. De 

två trapp-interventionerna resulterar i p-värden på <,0001 samt 0,005. 

Skattningen för den första interventionen motsvarar en ökning med 599 ärenden 

medan den senare interventionen skattas till 412 färre ärenden. Dessa 

skattningar är alltså effekten av de analyserade tidpunkterna. Mer diskussion 

kring dessa brytpunkter går att finna under 4.4 Skattning av regelförändringar. 

 

Tabell 4 – ARIMA, två interventioner AGS 15-90 sjukdagar. 

Vidare undersöks hur den nya ARIMA-modellen, se Tabell 5, står sig i 

jämförelse med de andra modellerna som presenterades i Tabell 3. Modellen 

med de två interventionerna resulterar i bättre värden för samtliga fyra mått som 

undersökts jämfört med den ARIMA utan interventionerna. Dock står 

fortfarande Seasonal Exponential Smoothing för bäst noterade värden. Detta kan 

tänkas bero på att serien inte innehåller någon tydlig trend, vilket gör att den 

valda modellen står sig bäst.  

 

Tabell 5 – Modellkriterier ARIMA, två interventioner AGS 15-90 sjukdagar. 

Som det tidigare redogjorts för så är Seasonal Exponential Smoothing en modell 

utan någon trendterm. I Tabell 6 nedan framgår ett tydligt säsongsmönster, 

sommarmånaderna juli och augusti visar en stark negativ skattning. Årets första 

respektive sista månader representeras av en positiv skattning, bortsett från 

januari. Säsongseffekten är additivt modellerad vilket medför att tolkningen av 

                                                 

                                                         Mått

             Modellparametrar
Estimate Std. Error T Prob>|T|

Intercept 2741,000 146,381 18,722 <,0001

Autoregressive, Lag 1 0,215 0,099 2,180 0,031

Seasonal Autoregressive, Lag 12 0,486 0,092 5,262 <,0001

Step:MAR2005 599,216 155,981 3,842 <,0001

Step:NOV2006 -412,770 144,519 -2,856 0,005

Model Variance (sigma squared) 165305,000 . . .

                                                 

                                                         Mått

                        Modell

Adjusted R-

Square 

Mean 

Square 

Error 

(MSE)

Schwarz 

Bayesian 

Information 

Criterion (BIC)

Mean 

Absolute 

Percent Error 

(MAPE)
Step:MAR2005 + Step:NOV2006 + 

ARIMA(1,0,0)(1,0,0)12 
0,37 162797,30 1379,70 11,09
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säsongskomponenten för till exempel mars blir som följer: Under mars månad är 

det i genomsnitt 533 fler ärenden än trenden. Trenden i en SES är som tidigare 

nämnts noll, vilket medför att det är 533 fler ärenden i genomsnitt under mars 

månad jämfört med den skattade nivån. T-värdet för säsongsvikten är oerhört 

lågt, vilket leder till ett icke-signifikant p-värde på 0,987. Samma förklaring till 

detta icke-signifikanta resultat gäller som för AGS-KL 15-90 sjukdagar.  

 

Tabell 6 – Seasonal Exponential Smoothing AGS 15-90 sjukdagar. 

4.2.3 Modellering AGS-KL mer än 90 sjukdagar 

Tre olika modeller har anpassats till tidsserien AGS-KL mer än 90 sjukdagar och 

sammanställningen av värdena på de fyra olika modellkriterierna visas i Tabell 7 

nedan. Den klart sämsta modellen är ARIMA-modellen. Däremot är det svårt att 

avgöra vilken modell som bäst beskriver tidsserien. Log Seasonal Exponential 

Smoothing (SES) är i princip lika bra som Log Winthers Metod – Additiv, 

däremot modellerar Log SES inte för trend. De två senaste åren kan en svag 

uppåtgående trend antydas. Det faktum att Log SES ej modellerar för trend gör 

att Log SES väljs bort till förmån för Log Winthers Metod – Additiv. I nästa 

avsnitt kommer en prognos 24 månader framåt att skapas med den valda 

modellen, Log Winters Metod – Additiv. 

                                                 

                                                         Mått

             Modellparametrar
Estimate Std. Error T Prob>|T|

LEVEL Smoothing Weight 0,269 0,045 6,002 <,0001

SEASONAL Smoothing Weight 0,001 0,061 0,016 0,987

Residual Variance (sigma squared) 116035,000 . . .

Smoothed Level 3112,000 . . .

Smoothed Seasonal Factor 1 -42,532 . . .

Smoothed Seasonal Factor 2 112,561 . . .

Smoothed Seasonal Factor 3 533,214 . . .

Smoothed Seasonal Factor 4 85,430 . . .

Smoothed Seasonal Factor 5 -23,907 . . .

Smoothed Seasonal Factor 6 -74,352 . . .

Smoothed Seasonal Factor 7 -627,646 . . .

Smoothed Seasonal Factor 8 -650,670 . . .

Smoothed Seasonal Factor 9 -125,023 . . .

Smoothed Seasonal Factor 10 272,488 . . .

Smoothed Seasonal Factor 11 435,353 . . .

Smoothed Seasonal Factor 12 105,051 . . .
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I föregående avsnitt detekterades två brytpunkter i denna tidsserie. Dessa 

brytpunkter modellerades som två interventioner i en ARIMA(0,1,1)(1,0,0)12. 

Ingen av dessa två interventioner blev signifikanta vilket innebär att ingen 

statistiskt säkerställd effekt kunde skattas. Det är då inte meningsfullt att försöka 

koppla villkors- eller lagförändringar till de två datumen eftersom någon 

statistiskt säkerställd effekt inte har kunnat påvisas. P-värdena för de båda 

brytpunkterna november 2007 och april 2011 är 87 procent respektive 93 

procent, se bilaga V. 

 

Tabell 7 – Modellkriterier AGS-KL mer än 90 sjukdagar. 

Som tidigare nämnts i beskrivningen av Log Winters Metod – Additiv är den 

icke-signifikanta viktparametern för säsong inte ett problem. Parametrarna för 

nivå och trend är signifikanta med p-värden på 0,01 procent för respektive, se 

Tabell 8. Det framgår i tabellen nedan att februari och mars motsvarar de 

månader då flest antal ärenden inkommer enligt modellen. Skattningarna tolkas 

procentuellt efter exponentiering, och resulterar i att ärendeinflödet för februari 

ligger 16,4 procent över trendlinjen. Motsvarande tolkning för mars månad är 

20,5 procent.  

                                                 

                                                         Mått

                        Modell

Adjusted 

R-Square

Mean Square 

Error (MSE)

Schwarz Bayesian 

Information Criterion (BIC)

Mean Absolute 

Percent Error (MAPE)

Log Winters Method -- Additive 0,76 62404,46 1261,86 8,42

Log ARIMA(0,1,1)(1,0,0)12 NOINT 0,56 117898,58 1317,33 11,18

Log Seasonal Exponential Smoothing 0,76 64079,81 1260,13 8,66
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Tabell 8 – Log Winters metod – Additiv AGS-KL mer än 90 sjukdagar. 

4.2.4 Modellering AGS mer än 90 sjukdagar 

Till tidsserien AGS mer än 90 sjukdagar har tre olika modeller anpassats. Den 

signifikanta brytpunkten som identifierades under brytpunktsdetektionen i Figur 

26 – Ärendeinflöde AGS mer än 90 sjukdagar, modeller med noll respektive en brytpunkt. kommer 

även i detta fall användas som en intervention i ARIMA-modellen. Detta med 

förhoppning om att interventionen ska bidra till en bättre ARIMA-modell. I 

tabellen nedan där måtten finns samlade framgår tydligt att ARIMA resulterar i 

sämre värden än Holt-Winters metod. Den logaritmerade versionen av 

ARIMA(2,1,0)(3,0,0)12 är den av alla beprövade ARIMA-modeller som 

anpassar sig till serien bäst. Val av ARIMA-modell har skett enligt de steg som 

presenterades i metodavsnittet för ARIMA. Modellen som resulterar i allra bäst 

värden utav alla beprövade är den logaritmerade additiva Holt-Winters. Denna 

modell har genomgående bäst värden på alla fyra mått. 

 

Tabell 9 – Modellkriterier AGS mer än 90 sjukdagar. 

                                                 

                                                         Mått

      Modellparameter

Estimate Std. Error T Prob>|T|

LEVEL Smoothing Weight 0,091 0,026 3,541 0,001

TREND Smoothing Weight 0,999 0,305 3,273 0,001

SEASONAL Smoothing Weight 0,001 0,034 0,029 0,977

Residual Variance (sigma squared) 0,011 . . .

Smoothed Level 7,746 . . .

Smoothed Trend 0,015 . . .

Smoothed Seasonal Factor 1 0,038 . . .

Smoothed Seasonal Factor 2 0,152 . . .

Smoothed Seasonal Factor 3 0,187 . . .

Smoothed Seasonal Factor 4 -0,013 . . .

Smoothed Seasonal Factor 5 0,101 . . .

Smoothed Seasonal Factor 6 0,124 . . .

Smoothed Seasonal Factor 7 -0,149 . . .

Smoothed Seasonal Factor 8 -0,280 . . .

Smoothed Seasonal Factor 9 -0,069 . . .

Smoothed Seasonal Factor 10 -0,106 . . .

Smoothed Seasonal Factor 11 -0,063 . . .

Smoothed Seasonal Factor 12 0,077 . . .

                                                 

                                                                 Mått

                        Modell

Adjusted R-

Square

Mean 

Square 

Error 

(MSE)

Schwarz 

Bayesian 

Information 

Criterion (BIC)

Mean 

Absolute 

Percent Error 

(MAPE)

Log Winters Method --Additive 0,75 60607,30 1258,60 8,59

Log ARIMA(2,1,0)(3,0,0)12 0,48 120475,90 1333,90 11,42

Winters Method --Additive 0,74 60744,70 1258,80 9,09
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Den signifikanta brytpunkten som tagits fram med hjälp av R-paketet 

Strucchange inkluderas här i ARIMA-modellen som en trapp-interventionsterm. 

I bilaga V går att avläsa att interventionen som benämns Step: JUL2007 ej blir 

signifikant på någon rimlig signifikansnivå med ett p-värde på 0,801. Införandet 

av en interventionsterm bidrar ej till en signifikant bättre ARIMA-modell. 

I tabellen nedan visas de parameterskattningar som gäller för den modell som 

anses vara bäst, det vill säga en Log Winter metod - Additiv. Av de skattade 

värdena framgår att säsongsvariation råder i tidsserien då samma tydliga 

lågsäsong för juli och augusti förekommer även här. Mars, oktober och 

november motsvarar månader då ärendeinflödet generellt sett är högt. Tolkning 

av säsongskomponenterna sker på samma sätt som tidigare för Log Winters 

metod – Additiv, det vill säga först exponentieras säsongskomponenten, därefter 

ges en procentuell tolkning. 

 

Tabell 10 – Log Winters metod – Additiv AGS mer än 90 sjukdagar. 

4.2.5 Modellering AGS-KL månadsersättning 

En ARIMA-modell anpassas för att lagförändringen i januari 2003 ska kunna 

modelleras med en interventionsterm. Genom att titta på tidsserien för AGS-KL 

månadsersättning, se Figur 7, framgår det att extrema värden förekommer under 

år 1999. För att kunna skapa bättre modeller tas ett beslut om att ta bort 

befintliga värden och istället ersätta dessa med nya säsongs- och trendanpassade 

                                                 

                                                         Mått

             Modellparametrar
Estimate Std. Error T Prob>|T|

LEVEL Smoothing Weight 0,044 0,019 2,250 0,026

TREND Smoothing Weight 0,933 0,431 2,162 0,033

SEASONAL Smoothing Weight 0,001 0,030 0,034 0,973

Residual Variance (sigma squared) 0,011 . . .

Smoothed Level 7,672 . . .

Smoothed Trend 0,011 . . .

Smoothed Seasonal Factor 1 -0,009 . . .

Smoothed Seasonal Factor 2 0,071 . . .

Smoothed Seasonal Factor 3 0,128 . . .

Smoothed Seasonal Factor 4 0,005 . . .

Smoothed Seasonal Factor 5 -0,001 . . .

Smoothed Seasonal Factor 6 0,003 . . .

Smoothed Seasonal Factor 7 -0,284 . . .

Smoothed Seasonal Factor 8 -0,264 . . .

Smoothed Seasonal Factor 9 0,006 . . .

Smoothed Seasonal Factor 10 0,127 . . .

Smoothed Seasonal Factor 11 0,171 . . .

Smoothed Seasonal Factor 12 0,046 . . .
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värden. De nya värdena tas fram genom att addera säsongskomponenten för 

respektive månad, och sedan adderas en trendterm för varje månad. Trenden 

beräknas genom differensen mellan juli och januari, och fördelas sedan jämnt ut 

på de ersatta månaderna. Värdena som ersattes är februari 1999 till och med juni 

1999. Även denna tidsserie logaritmeras för att skapa stationäritet, dock 

differentieras den endast en gång, ej för säsong. Detta resulterar i den slutgiltiga 

modellen Log ARIMA(0,1,1)(0,0,2)12. P-värden för samtliga parametrar är 

signifikanta.

 

Tabell 11 – ARIMA AGS-KL månadsersättning. 

Införandet av ramp-interventionen påverkar inte någon av de övriga 

parametrarna och det framgår i tabell 12 nedan att den på fem procents 

signifikansnivå bidrar till modellen, då dess p-värde är 0,044. För att tolka 

interventionen exponentieras dess skattning för att sedan tolkas procentuellt. 

Detta resulterar i att rampfunktionen skattar en förändring med 2,4 procent färre 

ärenden per månad, enligt följande uträkning: 

                         

 

Tabell 12 – ARIMA, en intervention AGS-KL månadsersättning. 

I tabell 13 nedan framgår det att den signifikanta interventionsparametern 

förbättrar ARIMA-modellen med avseende på modellvalskriterierna. Tabellen 

visar att den senare modellen resulterar i bättre MSE, BIC samt MAPE, medan 

den justerade förklaringsgraden förblir densamma. 

                                                 

                                                         Mått

             Modellparametrar
Estimate Std. Error T Prob>|T|

Moving Average, Lag 1 0,570 0,039 14,617 <,0001

Seasonal Moving Average, Lag 12 -0,346 0,047 -7,321 <,0001

Seasonal Moving Average, Lag 24 -0,168 0,048 -3,516 0,001

Model Variance (sigma squared) 0,047 . . .

                                                 

                                                         Mått

             Modellparametrar
Estimate Std. Error T Prob>|T|

Moving Average, Lag 1 0,581 0,039 15,016 <,0001

Seasonal Moving Average, Lag 12 -0,342 0,047 -7,228 <,0001

Seasonal Moving Average, Lag 24 -0,161 0,048 -3,372 0,001

Ramp:JAN2003 -0,024 0,012 -2,021 0,044

Model Variance (sigma squared) 0,047 . . .
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Tabell 13 – ARIMA med och utan intervention AGS-KL månadsersättning. 

4.2.6 Modellering AGS månadsersättning 

Även för denna tidsserie tas beslutet att direkt anpassa en ARIMA-modell, då 

det främsta syftet är att skatta historiska händelser med en interventionsterm. 

Tidsserien logaritmeras, differentieras en gång för trend samt en gång för säsong 

och bedöms då som stationär varpå modelleringen kan påbörjas. Detta utförs 

enligt de steg som tidigare beskrivits i rapporten. Efter kontroll av SAC och 

SPAC väljs tillslut modellen Log ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12. Modellens parametrar 

resulterar enbart i signifikanta parametrar och visas i Tabell 14 nedan. 

 

 

Tabell 14 – ARIMA AGS månadsersättning. 

Då kännedom finns om en stor förändring som påverkat tidsserien utfördes 

ingen brytpunktsdetektion.  Den första januari 2003 ersattes nämligen 

förtidspension av sjukersättning och aktivitetsersättning. Denna händelse tros ha 

påverkat ärendeinflödet på ett sätt som gör att en interventionsmodell är lämplig. 

Mer diskussion kring detta återfinns under kapitel 4.4 Skattning av 

regelförändringar. För just denna regelförändring väljs RAMP-funktionen, då 

dess inverkan misstänks har en linjär effekt proportionerligt med tiden. 

Införandet av interventionen resulterar i en signifikant interventionsterm med ett 

p-värde på 0,021. Exponentieras skattningen på -0,022 ges värdet 0,978 vilket 

innebär att interventionen skattar en minskning av ärendeinflödet med 2,2 

procent per månad efter den första januari 2003. Detta tillsammans med övriga 

                                                 

                                                                   Mått

                        Modell

Adjusted 

R-Square

Mean 

Square 

Error (MSE)

Schwarz Bayesian 

Information 

Criterion (BIC)

Mean Absolute 

Percent Error 

(MAPE)

Log ARIMA(0,1,1)(0,0,2)12 0,90 21176,86 4540,50 17,43

Log Ramp:JAN2003 + ARIMA(0,1,1)(0,0,2)12 0,90 20853,93 4539,64 17,10

                                                 

                                                         Mått

             Modellparametrar

Estimate Std. Error T Prob>|T|

Moving Average, Lag 1 0,358 0,094 3,825 0,000

Seasonal Moving Average, Lag 12 0,780 0,033 23,373 <,0001

Autoregressive, Lag 1 -0,476 0,093 -5,117 <,0001

Autoregressive, Lag 2 -0,270 0,070 -3,878 0,000

Model Variance (sigma squared) 0,025 . . .
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parameterskattningar för den logaritmerade ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12 presenteras i 

tabellen nedan. 

 

Tabell 15 – ARIMA, en intervention AGS månadsersättning. 

Införandet av interventionen blir signifikant och bör således inkluderas i 

modellen. För att bestyrka denna hypotes jämförs de två modellerna sinsemellan 

med de valda modellmåtten. Detta beskådas i Tabell 16 och där framgår att 

hypotesen stämmer, modellen förbättras då hänsyn till interventionen tas. 

           förblir det samma, men resterande kriterier förbättras. 

 

Tabell 16 – ARIMA med och utan intervention AGS månadsersättning. 

4.3 Prognostisering 

I detta avsnitt presenteras de prognoser som skapats med modellerna som valdes 

i föregående avsnitt. Samtliga prognoser är gjorda med en tidshorisont på 24 

månader. Prognoserna med tillhörande 95 procents prediktionsintervall skapas i 

SAS Time Series Forecasting System. Visualiseringen utförs med hjälp av SAS 

ODS Graphics Designer. 

4.3.1 Prognostisering AGS-KL 15-90 

I föregående avsnitt fastslogs att den bästa modellen för tidsserien AGS-KL 15-

90 sjukdagar är en Log Winters Metod - Additiv. Denna modell kommer nu 

användas för att prognostisera det månatliga ärendeinflödet 24 månader framåt i 

tiden, från sista november 2012 till och med sista november 2014. Resultatet 

                                                 

                                                  Mått

             Modellparametrar

Estimate Std. Error T Prob>|T|

Moving Average, Lag 1 0,402 0,089 4,505 <,0001

Seasonal Moving Average, Lag 12 0,804 0,032 24,832 <,0001

Autoregressive, Lag 1 -0,443 0,091 -4,895 <,0001

Autoregressive, Lag 2 -0,250 0,069 -3,615 0,000

Ramp:JAN2003 -0,022 0,010 -2,318 0,021

Model Variance (sigma squared) 0,024 . . .

                                                 

                                                                    Mått

                        Modell

Adjusted R-

Square

Mean 

Square 

Error 

(MSE)

Schwarz 

Bayesian 

Information 

Criterion (BIC)

Mean 

Absolute 

Percent 

Error (MAPE)

Log ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12 0,89 16999,20 4329,90 12,83

Log Ramp:JAN2003 + ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12 0,89 16724,00 4328,70 12,63



50 

 

presenteras i Figur 27 nedan. Enligt prognosen kommer ärendeinflödet och även 

variationen att öka. Prognosen speglar de senaste årens mönster. 

 

Figur 27 – Ärendeinflödet för AGS-KL 15-90 sjukdagar inklusive prognos och 

prediktionsintervall. 

4.3.2 Prognostisering AGS 15-90 sjukdagar 

Grafen nedan visar prognosen för tidsserien AGS 15-90 sjukdagar. Den valda 

modellen för prognosen blev Seasonal Exponential Smoothing. Detta trots att 

två signifikanta brytpunkter kunde användas som interventioner i ARIMA-

modellen. Författarna beslutar dock att den valda modellens kriterier, som 

presenteras under kapitlet modellanpassning, är avsevärt bättre än värdena för 

ARIMA-modellen. Säsongsvariationen beräknas behålla samma betydelse även i 

framtiden där juli och augusti står för de lägsta noteringarna för året och mars 

samt november resulterar i de högsta värdena. I grafen presenteras även övre 

respektive undre prediktionsgränser för prognosen. 
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Figur 28 – Ärendeinflödet för AGS 15-90 sjukdagar inklusive prognos och prediktionsintervall. 

4.3.3 Prognostisering AGS-KL mer än 90 sjukdagar 

Den bästa modellen för tidsserien AGS-KL mer än 90 sjukdagar är en Log 

Winters Metod - Additiv. Denna modell har använts för att prognostisera 

ärendeinflödet 24 månader framåt i tiden, från sista november 2012 till och med 

sista november 2014. Resultatet presenteras i Figur 29 nedan. En svag 

uppåtgående trend kan antydas i de prognostiserade värdena. Av det breda 

prediktionsintervallet att döma är prognosen relativt osäker. Exempelvis ligger 

ärendeinflödet mellan 826 ärenden och 11713 ärenden i november 2014 med 95 

procents säkerhet. 

 

Figur 29 – Ärendeinflödet för AGS-KL mer än 90 sjukdagar inklusive prognos och 

prediktionsintervall. 
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4.3.4 Prognostisering AGS mer än 90 sjukdagar 

Nedan presenteras prognosen som skapats med Log Holt-Winters Metod – 

Additiv, som bedömdes passa data bäst till tidsserien för AGS mer än 90 

sjukdagar. Det framgår att prognosen fångar upp en uppåtgående trend som 

inleddes 2010. Den analyserade säsongsvariationen behålls även i prognosen, 

där juli och augusti motsvarar de månader med minst antal ärenden. Även den 

årliga toppen för mars och november månad håller i sig, då det registreras flest 

inkomna ärenden för året under dessa månader. Den sista prognostiserade 

månaden november 2014 resulterar i 3503 ärenden. 

 

Figur 30 – Ärendeinflödet för AGS mer än 90 sjukdagar inklusive prognos och 

prediktionsintervall. 

4.3.5 Prognostisering AGS-KL månadsersättning 

Som modell för prognostisering gällande AGS-KL månadsersättning väljs den 

ARIMA-modell som presenterades under 4.2.5 Modellering AGS-KL 

månadsersättning. I och med detta tas alltså hänsyn till den förändring som 

trädde i kraft den första januari 2003.  Det framgår i Figur 31 att lagförändringen 

den första januari 2003 har påverkat ärendeinflödet för AGS-KL 

månadsersättning i form av ett kraftigt minskat ärendeinflöde. Utvecklingen de 

senaste 10 åren återspeglas tydligt i prognosen som i november 2014 resulterar i 

ett ärendeinflöde på endast 47 ärenden med ett 95 procentigt prediktionsintervall 

mellan 13 och 121 ärenden.  
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Figur 31 – Ärendeinflödet för AGS-KL månadsersättning inklusive prognos och 

prediktionsintervall. 

4.3.6 Prognostisering AGS månadsersättning 

Grafen för AGS månadsersättning påminner mycket om AGS-KL 

månadsersättning om åren efter 2003 jämförs, där en tydligt nedåtgående trend 

förekommer. Detta medför att prognoserna också får ett liknande utseende med 

en nedåtgående trend. Samma regelförändring den första januari 2003 är 

inkluderad i inkluderad i modellen här, dock för en annan typ av ARIMA-

modell, se Tabell 16. Den sista prognostiserade månaden november 2014 

resulterar i ett ärendeinflöde på 48 ärenden och ligger med 95 procent säkerhet 

mellan 24 och 88 ärenden enligt prediktionsintervallet. Prognosen med en 

tidshorisont på 24 månader presenteras nedan i Figur 32. 

 

Figur 32 – Ärendeinflödet för AGS månadsersättning inklusive prognos och prediktionsintervall. 
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4.3.7 Sammanlagd prognos 

Under detta avsnitt presenteras en prognos för det totala ärendeinflödet för de 

båda försäkringarna AGS och AGS-KL. Prognosen skapas genom att summera 

ihop de prognoser som skapats under avsnittet prognostisering. Detta utfördes 

för samtliga tidsserier där prognoser skapats, totalt är det sex stycken olika 

prognoser som summerats. För detaljer om hur sammanslagningen har gått till, 

se 3.7 Sammanslagning av prognoser. 

Den sammanslagna prognosen visas i Figur 33 nedan. I prognosen kan en svagt 

uppåtgående trend antydas. Ärendeinflödet kommer ligga på 11796 ärenden i 

november 2014, enligt prognosen. Det 95 procentiga prediktionsintervallet för 

denna punktskattning sträcker sig från 5212 till 18381 ärenden. Av 

prediktionsintervallet att döma är det relativt stor osäkerhet i prognosen då det är 

brett. Hela prognosen finns i tabellform i bilaga VI. 

 

Figur 33 – Ärendeinflödet för totala ärendeinflödet för AGS och AGS-KL inklusive prognos och 

prediktionsintervall. 

4.4 Skattning av regelförändringar 

I detta kapitel kommer de signifikanta brytpunkterna att försöka kopplas 

samman med villkors- och lagförändringar som kan ligga till grund för 

förändringarna. Effekten av dessa förändringar kommer även presenteras. 
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Att skatta effekten av villkors- och lagförändringar är svårt då det inte direkt går 

att säkerställa att det förändrade ärendeinflödet förändrats på grund av en 

regelförändring. 

Den första januari 2005 ändrades Sjuklöneperioden som regleras av 

sjuklönelagen (SjLL) från 21 till 14 dagar. En logisk uppfattning kring hur detta 

kan tänkas påverka ärendeinflödet är att inflödet borde öka. Detta för att 

arbetsgivarens antal ersättningsdagar reducerats vilket betyder att 

försäkringskassan tar över ersättningsansvaret sju dagar tidigare, vilket 

resulterar i att fler ansökningar till AFA Försäkring möjliggörs.  

Brytpunktsdetektion av tidsserien AGS 15-90 sjukdagar resulterade i två 

signifikanta brytpunkter, varav en av dem inträffar i mars 2005. Detta resultat 

bör kunna kopplas till förkortandet av sjuklöneperioden, då viss eftersläpning 

råder. Studeras den signifikanta interventionstermen för det aktuella datumet i 

Tabell 4, visas att termen skattas med 599 ärenden. Detta tolkas som att 

lagförändringen har resulterat i en ökning om 599 ärenden per månad. Denna 

ökning ses som stadigvarande och bedöms ligga kvar på denna nivå så länge 

ingen annan förändring sker. Termen kan tolkas som en nivåskillnad mellan 

ärendeinflödet före och efter lagförändringen. 

Vidare kan den procentuella skattningen beräknas genom att dividera interceptet 

för segmentet efter brytpunkten med interceptet för segmentet före brytpunkten. 

Av vad som framgår i anslutning till Figur 17 blir kvoten i detta fall: 

    

    
         

vilket betyder att förkortandet av sjuklöneperioden från 21 till 14 dagar innebar 

21,5 procents ökat ärendeinflöde för AFA Försäkring. 

För samma tidsserie inträffar en signifikant brytpunkt cirka ett och ett halvt år 

senare, nämligen i november 2006. Interventionstermen som adderas till 

ARIMA-modellen (1,0,0)(1,0,0)12 resulterar i en skattning på -413 ärenden. Den 

procentuella skattningen då intercepten för segmenten nyttjas resulterar i en 

minskning av ärenden med 14,4 procent. Detta beräknas via kvoten:  
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Anledningen till denna minskning tros bero på att en rad olika lag- och 

villkorsförändringar som trädde i kraft första januari 2007. Se bilaga IV för en 

sammanställning av förändringar som skedde i AFL den första januari 2007. 

Trots att datumen för interventionen inte helt överensstämmer med de villkors- 

och lagförändringar som trädde i kraft januari 2007 tros de ha påverkat 

ärendeinflödet eftersom det finns en viss eftersläpning. 

Den första januari 2003 skedde en förändring i lagen om allmän försäkring som 

ingår i Socialförsäkringsbalken. Denna förändring innebar att begreppen 

sjukbidrag och förtidspension togs bort och nya begrepp som sjukersättning, 

tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning infördes. Dessa nya 

begrepp ledde till att allt färre personer beviljades ersättning från Försäkrings-

kassan vilket i sin tur påverkade AFA Försäkrings ärendeinflöde i form av ett 

minskat sådant.  

Vid modellering av månadsersättning för både AGS och AGS-KL läggs en 

interventionsterm in i modellen vid januari 2003. Händelsen modelleras med en 

RAMP-funktion, det vill säga proportionellt med tiden. Interventionen visade 

sig vara signifikant med ett p–värde på 2,1 procent i tidsserien för AGS 

månadsersättning samt 4,4 procent för tidsserien AGS-KL månadsersättning. 

Interventionseffekten för tidsserien AGS månadsersättning skattades till -0,022, 

se Tabell 15. Interventionseffekterna för AGS månadsersättning och AGS-KL 

månadsersättning resulterar i en likartad procentuell tolkning, 2,2 respektive 2,4 

procent minskat ärendeinflöde. En procentuell utveckling på detta vis innebär att 

störst skillnad av ärendeinflödet sker i början av förändringen, för att sedan 

påverka mindre och mindre, sett till antal ärenden. 
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5 Slutsats 

Under detta avsnitt besvaras frågeställningarna. 

 Hur kan signifikanta brytpunkter upptäckas och dateras i en tidsserie över 

ärendeinflödet? 

Genom att använda funktioner i programpaketet Strucchange i R kan 

brytpunkter både upptäckas och dateras. Signifikanta brytpunkter upptäcks 

genom att utföra ett CUSUM-test med hjälp av funktionen efp(). För att 

bestämma ett lämpligt antal brytpunkter studeras sedan hur BIC och RSS 

förändras vid val av olika antal brytpunkter. När antalet brytpunkter är bestämt 

kan de dateras med hjälp av funktionen breakpoints(), som använder sig av en 

dynamisk programmeringsalgoritm. Genom att använda ovanstående metodik 

lyckades signifikanta brytpunkter identifieras i tidsserier över ärendeinflödet. 

 Kan tidpunkten då brytpunkten inträffar kopplas till någon känd händelse, 

till exempel en villkors- eller lagförändring? 

Det framtagna datumet för respektive signifikant brytpunkt har matchats mot 

kända villkors- och lagförändringar. I de fall då det resulterat i signifikanta 

interventioner så har relevanta kopplingar upptäckts, och tidpunkten har därmed 

kunnat kopplas till en känd händelse.  

 Hur kan effekten av en förändring skattas så att den kan användas vid 

framtida prognoser om vetskapen finns att en liknande förändring 

kommer inträffa? 

Då en signifikant interventionseffekt lyckats skattas kan den användas i 

prognosen för en given tidsserie. På detta sätt fås en uppdaterad prognos som tar 

hänsyn till vetskapen om att en villkors- eller lagförändring kommer inträffa. 

Under detta arbete har till exempel en interventionseffekt kunnat skattas när 

längden på sjuklöneperioden förändrats. Denna skattning kan användas i 

absoluta tal eller räknas om till en procentuell effekt, vilket visas i avsnitt 4.4 

Skattning av regelförändringar.  

 Vilken metod för respektive tidsserie är bäst lämpad för att skapa en 

modell av ärendeinflödet per månad och kan eventuella brytpunkter 

användas i syfte att förbättra modellen? 

För tidsserierna AGS-KL 15-90 sjukdagar, AGS-KL mer än 90 sjukdagar samt 

AGS mer än 90 sjukdagar har en logaritmerad Holt-Winters metod ansetts mest 
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lämpad. För AGS 15-90 sjukdagar anpassas en Seasonal exponential smoothing 

och för AGS månadsersättning och AGS-KL månadsersättning användes 

ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12 respektive ARIMA(0,1,1)(0,0,2)12. Till de serier som 

innehållit signifikanta brytpunkter har en interventionsterm inkluderats. Denna 

term har adderats till den bäst lämpade ARIMA-modellen, vilken är den enda 

modell som kan hantera brytpunkter av de modeller som använts under arbetet. 

Då hänsyn tagits till signifikanta interventionstermer har det medfört förbättrade 

modellkriterier, däremot har ej alla interventioner resulterat i signifikanta 

parametrar.  

 Vilken eller vilka metoder för prognoser, som endast baseras på historisk 

data, rekommenderas till AFA Försäkring? 

Den modell som har varit klart bäst är en additiv Holt-Winters modell. Att 

använda interventionseffekter har gett en del viktig information, dock i 

begränsad omfattning då det inte varit möjligt att skatta speciellt många 

förändringar. Användningen av ARIMA-modeller med interventionseffekter bör 

alltså inte användas i prognostiseringssyfte om inte en tydlig förändring är på 

väg att inträffa. Då kan det vara användbart att lägga in en interventionsterm i 

modellen, för att skatta effekten av denna förändring. Generellt sett har det visat 

sig svårt att skatta effekter av villkors- eller lagförändring. Författarnas 

rekommendation av modellval är alltså en additiv Holt-Winters modell, där 

interventionseffekter som skattats via en ARIMA-modell kan användas som ett 

komplement. 
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6 Exogena händelser 
Under detta avsnitt presenteras en del tänkbara anledningar som kan påverka 

ärendeinflödet. 

Eftersläpning 

Som nämndes i avsnitt 2 Beskrivning av datamaterial förekommer det en viss 

eftersläpning mellan det datum då en person blir sjuk och då det registreras som 

ett ärende hos AFA Försäkring. Datamaterialet som erhölls av AFA Försäkring 

var hämtat från deras databas den 8 jan 2013.  Den 19 april 2013 mottogs ett 

mer uppdaterat datamaterial, innehållandes ärendeinflöde fram till mars 2013. 

Tidsperioden var nu alltså tre månader längre. Det gamla datamaterialet kunde 

då jämföras det med det nya som resulterade i en uppfattning om hur stor 

eftersläpningen var. Det framgick att de flesta ärendena rapporterats in till AFA 

Försäkring efter tre månader. Oktober och november för 2012 uppdaterades och 

de fyra första månaderna bortsågs ifrån, med tanke på eftersläpningen. Därefter 

utfördes analysen på nytt. Om hänsyn inte hade tagits till eftersläpningen på 

detta vis hade antagligen slutsatserna, och därmed prognoserna, blivit 

missvisande. 

Allteftersom utvecklingen fortskrider sker allt fler anmälningar nu via internet 

som AFA Försäkring nu på senare tid tillhandahåller, istället för via papper. 

Detta har inneburit att eftersläpningen reducerarats en hel del. 

En annan typ av eftersläpning som förekommer är beroende av hur många röda 

dagar det finns under en viss månad. Ett större antal röda dagar ger upphov till 

en större eftersläpning. Detta beror helt enkelt på att personalen jobbar färre 

dagar och inte hinner registrera lika många ärenden. 

Kampanjer 

Arbetsmarknadens parter genomför ibland kampanjer som syftar till att få fler 

personer som är sjuka att också ansöka om ersättning hos AFA Försäkring.  

Troligtvis kommer kampanjen som genomförs att påverka ärendeinflödet. För 

att i framtiden förbättra utvecklingsarbetet kring prognoser över ärendeinflödet 

föreslås ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter för att bättre förstå 

hur ärendeinflödet påverkas av kampanjer. 
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Attitydförändringar 

En hypotes som förts angående vilken effekt attityden till sjukskrivning har, är 

att det anses mer accepterat att utnyttja sjukförsäkring när personer i större 

utsträckning är sjukskrivna. Attitydförändringar skulle i sådant fall fungera likt 

en multiplikator som har inverkan på antalet sjukskrivningar, åt båda hållen. Är 

färre människor sjukskrivna så sjukskriver sig inte lika många, enligt hypotesen, 

och vice versa.
65

 Detta kan alltså försvåra skattningen av en regelförändring, då 

dessa attitydförändringar bör has i åtanke. 

Sjukpenningtalet och konjunktur  

I Sverige har det länge funnits ett tydligt samband mellan sjukskrivning och 

konjunkturförändringar. Sjukfrånvaron har ökat då landet befunnit sig i 

högkonjunktur medan sjukfrånvaron minskat då lågkonjunktur råder. En hypotes 

som förts kring detta är att anställda i lägre utsträckning sjukskriver sig under en 

rådande lågkonjunktur, då de känner av en oro att bli uppsagd. Samma oro 

infinner sig inte under högkonjunktur i samma utsträckning.66 

Sjukpenningtalet är ett mått som ofta används för att beskriva sjukfrånvaron i 

landet. Det är antalet utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliterings-

penning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med 

hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller 

helt sjukbidrag).67 Det är det nya måttet som beskrivs, det tidigare som användes 

kallades ohälsotalet. Det senare måttet används i större utsträckning då det 

resulterar i snabbare indikationer på förändringar än det tidigare 

beräkningssättet. För att få en överblick om hur det nya sjukpenningtalet har 

varierat de senaste åren, se graf i bilaga III. 

                                                      
65

 Ekonomistyrningsverket, Hur regel och konjunkturförändringar kan påverka sjukfrånvaron. 2005. 
66

 Ibid. 
67

 Försäkringskassan, Sjukpenningtalet information. 2013. 
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7 Diskussion 
Under detta kapitel knyts syfte, metod och resultat ihop där diskussion förs kring 

de olika områdena. Följande aspekter diskuteras: huvudresultatet, hur resultaten 

tolkas samt förklaring till resultaten. Även brister och begränsningar kommer att 

tas upp. 

För att kunna hantera nivåförändringar i tidsserier visade det sig att Holt-

Winters metod samt Seasonal Exponential Smoothing var de metoder som fick 

bäst värden på de mått som valts som modellvalskriterier. Förhoppningen var att 

signifikanta brytpunkter skulle kunna läggas in som interventionstermer 

tillsammans med en ARIMA-modell. Resultatet visar att ingen ARIMA-modell, 

inte ens med signifikanta interventionstermer, blev bättre än de två ovan nämnda 

modellerna. Ur denna synvinkel är alltså metodiken för brytpunktsdetektion inte 

lämplig att använda i syfte att förbättra modellerna. 

Finns det behov av att skatta villkors- och lagförändringar kan metodiken för 

brytpunktsdetektion vara användbar. Resultatet visar att det är möjligt att koppla 

en signifikant interventionsterm till en lagförändring och på detta vis få en 

skattning på hur stor effekt förändringen har på ärendeinflödet. Skattningen kan 

således användas för att få en uppfattning om hur en liknande förändring i 

framtiden troligtvis kommer påverka ärendeinflödet. Skattningarna kan även 

användas av AFA Försäkring i deras egna subjektiva prognoser. 

Resultatet visar att det är svårt att hantera nivåförändringar i tidsserier. Det är 

även svårt att koppla förändringar i en tidsserie till villkors- och lagförändringar 

då förändringen i tidsserien kan bero på många olika saker och inte enbart 

villkors- eller lagförändringar. Förändringarna kan orsakas av saker som är svåra 

att direkt mäta eller kvantifiera, exempel på sådana orsaker är 

attitydförändringar, konjunkturcykler, eftersläpning och kampanjer. Dessa 

orsaker berörs mer i detalj i kapitel 6 Exogena händelser. 

Genom att bortse från värden fram till juli 2003 har de största nivå-

förändringarna undvikits och då har vanliga tidsseriemodeller kunnat användas. 

I tidsserierna för månadsersättning har hela tidsperioden, från 1975, analyserats 

eftersom det inte har skett allt för stora nivåförändringar. De två modellerna för 

månadsersättning har anpassats mycket väl till data, dock är ärendeinflödet så 

pass lågt att prognosen över det totala ärendeinflödet inte kommer att påverkas i 

någon större utsträckning av dessa tidsserier. 
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De modeller som anpassats till data har låga värden på säsongsvikterna, detta 

tyder på en nästintill deterministisk säsongsvariation. Detta bör givetvis utnyttjas 

vid framtida prognoser. 

De metoder som använts under arbetet vid brytpunktsdetektion kan generaliseras 

till andra tidsserier där man vill undersöka brytpunkter. Metodiken i sig är inte 

ny men den har vidareutvecklats de senaste åren och förbättras ständigt. Det 

krävs därför en viss ansträngning att läsa in sig på den senaste metodiken, vilket 

bör göras för att uppnå bästa resultat. Metodiken som använts under arbetet 

finns inte enkelt beskrivet utan finns i relativt komplicerade artiklar. 

Ett naturligt tillvägagångssätt då målet är att skatta effekten av en villkors- eller 

lagförändring är att först lokalisera tidpunkten då en känd förändring inträffar 

och sedan försöka skatta effekten av denna. I detta arbete har dock först 

brytpunktsdetektion utförts, för att få reda på datum när signifikanta 

förändringar i serien har skett. Sedan har de framtagna datumen matchats mot 

datum i ett dokument som erhållits av AFA Försäkring innehållandes kända 

villkors- och lagförändringar. Detta tillvägagångssätt anses ha varit mycket 

framgångsrikt, då det inneburit att endast ett fåtal datum analyserats. Det andra 

tillvägagångssättet hade inneburit att ett stort antal villkors- och lagförändringar 

hade behövt analyserats. Det har med andra ord resulterat i en stor tidsbesparing. 

Ett alternativt arbetssätt till att bestämma antalet brytpunkter är genom att välja 

det BIC värde som är lägst för ett givet antal brytpunkter. BIC tar hänsyn till 

modellens komplexitet, det vill säga den straffar modeller med fler brytpunkter. 

För att BIC ska resultera i ett lägre värde krävs att förbättringen är större än det 

straff som adderas för varje ytterligare brytpunkt som införs i modellen. Denna 

metod kan anses vara mer objektiv. Författarna anser dock att det finns en 

begränsning med detta tillvägagångssätt då det inte finns utrymme för subjektiva 

åsikter om vad man tror är lämpligt för ett givet datamaterial. Det primära målet 

vid brytpunktsdetektion är inte modellanpassning utan att finna stora 

signifikanta brytpunkter. Vid framtida analyser bör dock metoden att enbart 

använda sig av BIC testas för att undersöka om ett bättre resultat uppnås. 

Visst tvivel angående tillförlitligheten av datamaterialet har funnits. Väldigt 

många nollvärden påträffas i början av ett par tidsserier och detta har även 

utretts internt inom AFA Försäkring. Några tecken som tyder på till exempel 

felaktig datainmatning har dock inte hittats.  
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När vikterna till utjämningsekvationen för SES och Holt-Winters väljs med 

proceduren ”OPTIMIZE” kan det resultera i ett lokalt minimum. Författarna 

anser dock det bättre att använda sig av denna objektiva funktion istället för att 

manuellt välja vikterna efter vad man tycker ser bra ut. 

Då modeller har jämförts med varandra har endast de fyra kriterierna legat till 

grund för slutgiltigt val av modell. Ett alternativt tillvägagångssätt kunde ha 

varit att utföra ett Likelihood ratio-test baserat på en   -fördelning. Detta som 

komplement hade resulterat i starkare belägg för den slutgiltiga modellen 

beroende på om H0 förkastas eller ej. Arbetets tillvägagångssätt bedöms dock 

som framgångsrikt. 

En begränsning som gjorts är att det endast använts en konstant signifikansnivå 

som begränsat efp-processen i CUSUM-testet. Forskning har visat att en mängd 

olika alternativa gränser kan användas i syfte att förbättra testets precision i 

början och slutet av tidsserien.
68

 

Det är svårt att avgöra hur rimliga prognoserna är, det kan först avgöras när det 

faktiska ärendeflödet registrerats. Detta kan få jämföras med de prognostiserade 

värdena för att få en uppfattning om hur rimliga prognoserna var. Ett av de 

viktigaste resultaten är den skattning av effekten på ärendeinflödet som en 

förändring i sjuklöneperioden ger. Detta resultat har även en logisk förklaring 

som är lätt att förstå. Dock kan man inte med 100 procents säkerhet säga att 

enbart lagförändringen har orsakat hela förändringen i ärendeinflödet vid den 

tidpunkten. Ärendeinflödet kan, som tidigare nämnts i 6 Exogena händelser, 

påverkas av ett flertal andra saker. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av arbetet är att tidsseriemodeller som 

Holt-Winters samt Seasonal Exponential Smoothing gott och väl kan anpassas 

till tidsserier över ärendeinflödet. Prognoserna kan inte antas vara annat än 

adekvata om ett framtida liknande mönster är att vänta. De skattade effekterna 

av villkors- och lagförändringar som interventionsmodellerna gett upphov till 

kan användas om liknande förändringar förväntas inträffa i framtiden. Dessa 

effekter kan även användas av AFA Försäkring i deras framtida arbete med 

subjektiva prognoser. 

  

                                                      
68
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Bilaga I - Brytpunktsdetektion i R 

Allmän kod för brytpunktsdetektion i en tidsserie: 

#Installerar och läser in paketet strucchange# 
install.packages("strucchange") 
library("strucchange") 
#Läser in aktuell säsongsrensad tidsserie från Excel# 
TIDSSERIE <- read.table("clipboard",header=T) 
#skapa en tidserie med månadsdata som startar juli 2003#   
TIDSSERIE <- ts(TIDSSERIE,start=c(2003,7), frequency=12) 
#OLS-baserat CUSUM-test# 
ocus.TIDSSERIE <- efp((TIDSSERIE) ~ 1, type = "OLS-CUSUM") 
#Visualisera resultatet av CUSUM-processen# 
plot(ocus.TIDSSERIE, boundary=F) 
#Skapar dess asymptotiska signifikansnivåer på fem procent# 
bound.ocus <- boundary(ocus.TIDSSERIE, alpha=0.05) 
#Adderar signifikansnivåer på fem procent# 
lines(-bound.ocus,col="grey",lty=2) 
  lines(bound.ocus,col="grey",lty=2) 
    lines(bound.ocus,col="grey",legend("topright",legend=("= 5% significance level"),lty=2,col="grey")) 
#Undersöker BIC och RSS för m=0,1,..,5# 
bp.TIDSSERIE <- breakpoints(TIDSSERIE~1,breaks=5) 
  plot(bp.TIDSSERIE,lty=c("dotted","dotted"),lwd=c(2,2),col=c("grey","black")) 
    legend.txt<-c("BIC","RSS") 
      legend("topright",inset=.01,legend=legend.txt,lty=c("dotted","solid"),lwd=c(1,1)) 
        summary(bp.TIDSSERIE) 
#Plottar orginalserien tillsammans med de framtagna brytpunkterna# 
#Läser in aktuell orginalserie från Excel# 
ORGINALTIDSSERIE <- read.table("clipboard",header=T) 
#skapa en tidserie av orginalserien med månadsdata som startar juli 2003#   
ORGINALTIDSSERIE <- ts(TIDSSERIE,start=c(2003,7), frequency=12) 
#Anpassar en modell där m=0# 
fm0<- lm(TIDSSERIE~1) 
#Sparar antal brytpunkter som skall modelleras för, i detta exempel m=2# 
bp2<-breakpoints(bp.TIDSSERIE,breaks=2) 
#Anpassar en modell med m=2# 
fm2<- lm(TIDSSERIE~breakfactor(bp2)-1) 
#Gör variabeln TIDSSERIE till en tidsvektor för att kunna plotta# 
time.TIDSSERIE<- as.vector(time(TIDSSERIE)) 
#Plottar orginalserien tillsammans med de anpassade modellerna där m=0 och m=2 i detta exempel# 
plot(ORGINALTIDSSERIE, main="Ärendeinflöde per månad för TIDSSERIE", ylab="Antal ärenden", 
xlab="Tid") 
  lines(time.TIDSSERIE,fitted(fm0),col=1,lty="dotted",lwd=2) 
    lines(time.TIDSSERIE,fitted(fm2),col=1,lty="dotdash",lwd=2) 
      bp.TIDSSERIE2 <- breakpoints(TIDSSERIE~1,breaks=2) 
        lines(bp.TIDSSERIE2,lty=1) 
          legend.txt<-c("m = 0","m = 2") 
            legend("topright",inset=.01,legend=legend.txt,lty=c("dotted","dotdash"),lwd=c(2,2)) 
              summary(bp.TIDSSERIE) 

 



 

 

Bilaga II - SAC och SPAC för ARIMA-modeller 

 

SAC och SPAC för Log ARIMA(1,0,0)(1,0,0)12 som är anpassad på tidsserien AGS 15-90 

sjukdagar. 

 

  



 

 

 

SAC och SPAC för ARIMA-modellen som är anpassad för tidsserien AGS-KL 15-90 sjukdagar. 

Detta är en ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12. 

  



 

 

 

SAC och SPAC för modellen Log ARIMA(0,1,1)(1,0,0)12. Modellen är anpassad för AGS-KL mer 

än 90 sjukdagar. 

  



 

 

 

SAC och SPAC för den anpassade Log ARIMA(2,1,0)(3,0,0)12 till tidsserien AGS Mer än 90 

sjukdagar. 

  



 

 

 

SAC och SPAC för Log ARIMA(2,1,1)(0,1,1)12 anpassad för serien AGS Månadsersättning. 

  



 

 

 

SAC och SPAC för anpassade modellen för AGS-KL Månadsersättning. Log 

ARIMA(0,1,1)(0,0,2)12 har valts som förklarande modell i detta fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga III - Nya sjukpenningtalet 

 

Graf över det nya sjukpenningtalet från år 1994. Data är hämtat från Försäkringskassan. 

 

  



 

 

Bilaga IV – Villkors- och lagförändringar 

Utklipp ur dokumentet innehållandes villkors- och lagförändringar. Här 

presenteras de villkor och lagar som behandlats i arbetet. 

2007-01-01 AFL Taket för sjukpenninggrundande 

inkomst (SGI) sänks från 10 till 7,5 

prisbasbelopp. Det sänkta inkomsttaket 

ska tillämpas vid beräkning av: 

-sjukpenning 

-rehabiliteringspenning  

-tillfällig föräldrapenning 

(Föräldrapenning i samband med barns 

födelse beräknas dock fortfarande efter 

ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp) 

-havandeskapspenning 

-närståendepenning 

-smittbärarersättning 

-arbetsskadesjukpenning 

-dagpenning enligt det statliga 

personskadeskyddet 

-ersättning från försäkringskassan vid 

tvist om sjuklön 

 

Sjukpenningen sänks med 1,1 

procentenheter genom att SGI:n 

multipliceras med faktorn 0,989 före 

beräkning av 80% sjukpenning. (gäller 

all dagberäknad ersättning)  

 

Högsta sjukpenning per dag för 

arbetslösa sänks från 521 kr till 486. 

 

Den särskilda sjukförsäkringsavgiften 

för arbetsgivare upphör. 

 

  



 

 

Bilaga V - Modellparametrar  

 

Modellen ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 utan intercept med två interventioner anpassad till tidsserien 

AGS-KL15-90 sjukdagar. 

 

Parametrar för ARIMA-modellen(0,1,1)(1,0,0)12 utan intercept som är anpassad på serien AGS-

KL mer än 90 sjukdagar. De två interventionerna visar icke-signifikanta p-värden 0,87 respektive 

0,93. 

 

Parametrar för modellen innehållandes en intervention vid juli 2007. Den anpassade modellen 

hör till tidsserien AGS mer än 90 sjukdagar. 

  

                                                 

                                                         Mått

           Modellparameter

Estimate Std. Error T Prob>|T|

Moving Average, Lag 1 0,729 0,063 11,487 <,0001

Seasonal Autoregressive, Lag 12 0,700 0,068 10,278 <,0001

Step:NOV2007 -0,012 0,073 -0,160 0,873

Step:APR2011 -0,006 0,074 -0,082 0,935

Model Variance (sigma squared) 0,018 . . .

                                                 

                                                  Mått

             Modellparametrar

Estimate Std. Error T Prob>|T|

Autoregressive, Lag 1 -0,519 0,086 -6,065 <,0001

Autoregressive, Lag 2 -0,386 0,084 -4,580 <,0001

Seasonal Autoregressive, Lag 12 0,234 0,088 2,656 0,009

Seasonal Autoregressive, Lag 24 0,189 0,092 2,067 0,041

Seasonal Autoregressive, Lag 36 0,421 0,087 4,817 <,0001

Step:JUL2007 0,024 0,094 0,253 0,801

Model Variance (sigma squared) 0,018 . . .



 

 

Bilaga VI Total prognos 

Månad År Totalt Totalt 

predikterad 

Totalt övre 

gräns 

Totalt 

undre 

gräns 

12 2012 . 8643 9647 7639 

1 2013 . 8359 9369 7349 

2 2013 . 9138 10244 8033 

3 2013 . 9909 11095 8723 

4 2013 . 8618 9750 7486 

5 2013 . 8899 10150 7647 

6 2013 . 8980 10339 7621 

7 2013 . 7041 8278 5805 

8 2013 . 6837 8101 5572 

9 2013 . 8562 10142 6982 

10 2013 . 9320 11057 7583 

11 2013 . 9834 11800 7867 

12 2013 . 9714 12027 7402 

1 2014 . 9441 11913 6970 

2 2014 . 10399 13413 7385 

3 2014 . 11301 14765 7837 

4 2014 . 9857 13091 6623 

5 2014 . 10318 14243 6393 

6 2014 . 10521 14968 6074 

7 2014 . 8258 12070 4446 

8 2014 . 8036 11837 4235 

9 2014 . 10159 15336 4981 

10 2014 . 11068 16740 5395 

11 2014 . 11796 18381 5212 
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