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Title 

Safety of forecasts 

- Does an model for heteroskedasticity add any safety to a Box Jenkins forecast model? 

 

Abstract 

 

The goal with this paper was to investigate the addition of a heteroskedasticity model to an 

already Box and Jenkins modeled time series. By combining these two models the hope was 

to construct a more precise and accurate forecast. 

Through simulations of models with different levels of heteroskedasticity the conclusions 

were that only with higher levels of time dependent variance, the use of heteroskedastic 

models added more certainty to the predictions.  

To investigate these theories on real non-simulated time series I applied both above models to 

a time series to later make future predictions and examine the certainty of the forecast. The 

results showed that with a heteroskedastic model the confidence for the forecasts became 

smaller but a lot of the real data did not fall within the prediction interval. Because the data 

that the predictions was compared to was electricity spot prices from December 2009, this 

could explain the high fluctuations in the time series because the weather in December is 

colder than November and therefore the high electricity prices. 

Making predictions through this kind of modelling is one way to do forecasting and this paper 

should be seen as an input in how to apply these models in real life. 

 

Keywords: forecasting, time series, heteroskedasticity, ARIMA, GARCH 
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1. Inledning 

 

Nedan följer lite bakgrundsfakta kring problemområdet och en beskrivning av uppgiften. 

Slutligen beskrivs undersökningens syfte och dess avgränsningar samt en redogörelse av 

dispositionen. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Statistiska undersökningar består vanligen av att man vid ett tillfälle studerar en eller flera 

egenskaper hos en population. Detta skildras ofta genom en beskrivning av olika 

karakteristikor eller att man med hjälp av diagram och tabeller visar hur 

undersökningsobjekten fördelar sig på olika variabelvärden.  

Ett vanligt problem bland annat inom den ekonomiska statistiken är när man studerar en 

egenskap men inte bara vid ett tillfälle utan att man gör upprepade mätningar av samma 

egenskap under en längre tidsperiod. Då erhåller man en så kallad tidsserie och det man är 

intresserad av här är hur utvecklingen av egenskapen ser ut under denna tidsperiod. 

Anledningen till detta kan till exempel vara att man önskar göra en prognos för den framtida 

utvecklingen baserat på vad som hänt tidigare. (Jacobsen, 1967) 

 

Exempel på en tidsserie kan vara dagliga mätningar av vädret, antalet asylsökande i Sverige 

uppmätt under några år eller till exempel den dagliga kursutvecklingen hos en aktie. En 

tidsserie kan därmed definieras som en kronologisk följd av observationer, avseende en 

bestämd variabel. Tidsserieanalys berör därmed data som inte är oberoende utan är seriellt 

korrelerade, där relationerna mellan tidsföljda observationer är av intresse.  

 

Ett flertal olika metoder för att modellera detta underliggande beroende har utvecklats genom 

åren, som till exempel trend- och säsongsmodeller eller att genom oberoende variabler 

förklara den beroende tidsserien. Ett annat sätt att försöka förklara variationen i en tidsserie 
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började utvecklas redan under 1960-talet av G.E.P. Box och G.M. Jenkins och baserades på 

tidsförskjuten information i tidsserien. (Box och Jenkins, 1970) 

 

1982 utvecklades ett sätt att modellera variationen genom att anta att variansen i tidsserien är 

tidsberoende, det vill säga att det råder heteroskedasticitet hos tidsserien (Engle, 1982). Denna 

modell beskrivs som väldigt populär vid finansiella tidsserier där prisrörligheten hos 

tillgångar ofta är av intresse men kan även appliceras på kvarvarande slumptermer efter att 

någon av ovan nämnda modeller skattats om det råder heteroskedasticitet (Hansson och 

Hördahl, 1998).  

 

Redan under mitten av 1970-talet beskrevs modellering av tidsseriedata som ett snabbt 

växande område inom statistiska tillämpningar där prognoser är ett av dess största 

användningsområden. (Andersson, 1976) 

 

1.2. Problemformulering 

 

Med hjälp av prognoser kan information om framtiden erhållas vilket är essentiellt när ett 

företag tar beslut och sköter sin planering. Prognoser kan med andra ord användas som 

underlag för rationella beslut och bör därmed vara ett centralt verktyg i dagens samhälle med 

finansiella kriser och hög arbetslöshet.  

 

På grund av alla de tidigare nämnda tillvägagångssätten vid modellering av tidsserier kan det 

uppstå prognoser av olika kvalitet. Detta skapar en osäkerhet om framtiden. Denna osäkerhet 

vill man minska genom att applicera en relevant tidsseriemodell.  
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1.3. Syfte och frågeställning 

 

Utifrån simuleringar av så kallade Box och Jenkins ARIMA-modeller och heteroskedastiska 

modeller kommer denna undersökning att analysera vad en heteroskedastisk modell tillför till 

en prognos. Utöver simuleringsstudien som kommer utföras så appliceras även ovan nämnda 

modeller på en existerande tidsserie hämtad från samhället.  

 

Frågeställningarna undersökningen utgår ifrån är således: 

 

 Kan man genom simulering av ARMA-GARCH-modeller avgöra vad den 

heteroskedastiska modellen tillför prognoserna? 

 

 Vad tillför en heteroskedastisk modell på en från samhället hämtad tidsserie? 

 

1.4. Avgränsningar 

 

Allt arbete i denna uppsats kommer att undersökas i statistikprogrammet R. Observationerna 

som modellbyggandet kommer att baseras på är en diskret tidsserie som är indexerad efter 

tiden i form av dagar. Den består av dagsmedelpriser på elektricitet som är hämtade från Nord 

Pools hemsida 
1
. Bakgrundsinformation och uppbyggnad av Nord Pool och deras elpriser 

återfinns i Kapitel 5.  

 

1.5. Disposition 

 

I Kapitel 2 presenteras de teorier som kommer att användas för att skapa prognosmodeller och 

som analysen baseras på. Därefter följer i Kapitel 3 en genomgång hur data har behandlats 

                                                           
1 Se www.nordpool.com, hämtat 2010-06-06 
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och vilka verktyg som använts under skrivandet. I efterföljande Kapitel 4 presenteras det 

datamaterial som modelleringen baseras på. I Kapitel 5 följer en beskrivning av 

simuleringsstudien och modellbyggnadsprocessen samt de prognostiserade värdena. Slutligen 

diskuteras i Kapitel 6 resultatet utifrån frågeställningarna. Som tillägg följer även en 

presentation av de referenser som undersökningen använt sig av samt bilagor med koder från 

programmeringen i R. 
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2. Teoretiskt ramverk 

 

Detta kapitel beskriver de teorier som undersökningens analys kommer baseras på. Det 

presenteras modeller för analys av tidsserier samt antaganden och kriterier för dessa. 

Kapitlet avslutas med en teoretisk genomgång av hur prognoser med hjälp av ARIMA- och 

heteroskedastiska modeller kan se ut. 

 

Resonemangen i följande avsnitt förutsätter att läsaren har en del grundkunskaper inom ämnet 

statistik. För en djupare insikt i tidsserieanalys kan jag rekommendera kapitel 1-5 i Chatfield 

(2004).  

 

2.1. Box och Jenkins ARIMA-modeller 

 

Som det nämndes i inledningen baseras Box och Jenkins modeller på att historisk information 

kan hjälpa till att beskriva dagens värden för att sedan prediktera framtida värden. 

ARIMA(p,d,q): Autoregressiv-Integrerad-Glidande medelvärde heter modellerna man 

applicerar på tidsserien och de är utformade så att värdet i en tidsserie kan beskrivas av 

resultatet av dels tidigare värden och dels en oberoende slumpterm. (Box och Jenkins, 1970) 

 

Den autoregressiva delen av en ARIMA-modell, AR(p) baseras på att en observation i tiden 

kan förklaras av en linjärkombination av observationer från tidigare tidpunkter samt en 

oberoende slumpterm. Det observerade värdet tX  kommer därmed att bero av tidsseriens p 

föregående värden, vart och ett multiplicerade med en koefficient plus slumptermen som 

fångar upp effekten av icke-observerbara faktorer, vanligen benämt vitt brus. Processen 

definieras enligt (Andersson, 1976): 

 

           AR )( p : tptpttt XXXX    ...2211  
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Detta är den generella autoregressiva modellen av ordningen p , där p  är antalet parametrar 

som kan skattas genom till exempel maximum likelihood. t  är slumptermen som är en 

oberoende slumpvariabel med väntevärde 0 och varians som är konstant över tid. Man kan 

även införa en konstant,   i ekvationen för att eventuellt uppnå en bättre anpassning av 

tidsserien. (Baudin, 1996) 

 

Glidande medelvärdes-modellen, MA(q) däremot baseras på att en observation i tiden kan 

förklaras av en linjärkombination av slumptermen vid tidigare tidpunkter. Det observerade 

värdet tX  kommer därmed att bero av q föregående slumpmässiga avvikelser vart och ett 

multiplicerade med var sin koefficient. Processen definieras enligt (Andersson, 1976): 

 

            MA )(q : tqtqtttX    ...2211  

 

Detta är den generella glidande medelvärdesmodellen av ordningen q , där q  är antalet 

parametrar vilka är svårare att skatta än den autoregressiva processens parametrar. Detta på 

grund av att slumptermerna är icke-observerbara vilket medför att iterativa icke-linjära 

anpassningsmetoder måste användas 
2
. t  är oberoende slumptermer med väntevärde 0 och en 

varians som är konstant över tid. Även här kan modellen utökas med en konstant,   för en 

bättre anpassning. (Baudin, 1996)  

 

En sammansatt ARMA(p,q)-modell definieras enligt: 

 

   ARMA ),( qp : tqtqttptpttt XXXX    ...... 22112211  

    (Det går även här inkludera en konstant,   för en eventuell bättre anpassning) 

 

                                                           
2 http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc444.htm#MA, hämtat 2010-06-06 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc444.htm#MA
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Antalet differentieringar som krävs för att få tidsserien stationär betecknas med d, vilket I:et i 

en ARIMA(p,d,q) står för. Stationaritet beskrivs i nästkommande kapitel. En icke-stationär 

process kan differentieras eller säsongdifferentieras för att hamna på en stationär nivå (Box 

och Jenkins, 1970): 

 

1 ttt XXX  sttts XXX   

Där   är differentieringsoperator och s är säsongsperiodiciteten  

 

Box-Jenkins ARIMA-modeller kan även inkluderas när det finns med säsongsvariationer. 

Dessa kallas SARIMA-modeller och den generella tillämpningen är analog med ARIMA-

modeller. Detta ger ARIMA-processen ytterligare en dimension och skrivs som SARIMA

sQDPqdp ),,)(,,(  där s refererar till säsongsregelbundenheten. P , D  och Q  är analoga 

beteckningar för antalet parametrar och differentieringar (Box och Jenkins, 1970). En 

säsongs-AR skrivs som SAR( P ) och en säsongs-MA skrivs som SMA(Q ). Exempelvis ser 

en SARIMA )1,0,1)(0,0,0( där tidsserien är månadsindelad ut på följande vis (Chatfield, 2004): 

  

              SARIMA 12)1,0,1)(0,0,0( s : tttt XX    121121  

 

2.2. Stationär tidsserie 

 

När man använder Box och Jenkins modeller vid prognoser existerar det två restriktioner som 

tillämpas, nämligen strikt stationaritet och svag stationaritet. En stokastisk process av 

slumpmässiga variabler som är indexerade av tiden kan sägas vara strikt stationär om de 

egenskaper den besitter är opåverkade vid en tidsförändring. Den marginella 

sannolikhetsfördelningen ändras således inte över tiden, vilket ger att både medelvärdet och 

variansen måste vara konstant över tiden. (Chatfield, 2004) 



10 
 

Eftersom strikt stationaritet är ett väldigt restriktivt antagande, och kan vara svårt att uppnå 

vid praktisk tillämpning, används istället svag stationaritet. Svag stationaritet är det som 

fortsättningsvis kommer att refereras till i denna undersökning och definieras som: 

 

1.   tXE    konstant för alla t 

 

2.   0 tXV    konstant för alla t 

 

3.   kktt XXCOV ,  autokovariansen är endast beroende av 

tidsförskjutningen mellan två 

tidpunkter och inte av tidpunkterna 

själva 

 

Detta är egenskaper som ytterst sällan finns hos icke-stationära processer på grund av att det  

kan förekomma trend, konjunktursvängningar eller säsongsvariationer bland observationerna. 

En vanlig metod för att undersöka om en observerad tidsserie är stationär är att göra en visuell  

bedömning av serien. Ett annat sätt är att studera seriens autokorrelationsfunktion vilket  

kommer förklaras senare. Dessa två visuella metoder kan kompletteras med ett parametriskt  

test där man kontrollerar om serien innehåller en så kallad enhetsrot, vilket skulle indikera att  

tidsserien ej är stationär. (Gujarati, 1999) 

 

2.2.1. Augmented Dickey-Fuller  

 

Ett sätt att testa om en tidsserie är stationär är genom ett Dickey-Fuller test om enhetsrot 

existerar i en autoregressiv modell. Varför man bara behöver testa den autoregressiva delen är 

på grund av att den glidande medelvärdesmodellen per definition alltid är stationär (Vandaele, 

1983).  
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Ett enkelt Dickey-Fuller test för en AR(1)-modell utförs enligt (Dickey och Fuller, 1979): 

 

AR(1): ttt XX   1             

Om  = 1 så har man en så kallad random walk och icke-stationaritet eftersom medelvärde och varians då beror av t 

 

1111 )1(   tttttt XXXARXXX   

 ttXX   1)1(  

 Låt   )1(  

 ttXX   1  

 

Testet utgår från följande hypotesuppställning: 

 

0:0 H   Enhetsrot (icke-stationaritet) 

0: AH   Stationaritet 

 

Sedan görs en minsta-kvadrat regression genom origo på ttXX   1  för att skatta värdet 

på  . Arbetar man med säsongsdata görs regressionen mellan de säsongsdifferentierade 

observationerna och observationerna med säsongsstor tidsförskjutning:                  .  

För autoregressiva modeller större än ordning ett utökas AR-processen och varje parameter 

testas om den innehåller en enhetsrot, och då får man Augmented Dickey-Fuller testet där 

regressionsmodellen ser ut enligt följande (Said och Dickey, 1984): 

 

  tptptt XXXX    ...111  

tsts XX   
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Detta test utförs under samma hypoteser och teststatistikan ser ut som följande (Cheung och 

Lai, 1995): 

  Teststatistikan: 











^

^





s

t  

Teststatistikan är inte t-fördelad utan följer en specifik fördelning som brukar refereras som Dickey-Fuller Table. Den kritiska nivån för en 

modell med en parameter ligger på kritt = -1,931 vid en signifikansnivå på 5%.  

 

2.3. Identifikation av ARMA 

 

För att identifiera vilken ARMA-modell man bör applicera på observerad tidsserie kan man 

visuellt undersöka den så kallade autokorrelationsfunktionen (ACF) och den partiella 

autokorrelationsfunktionen (PACF). Autokorrelationen i en tidsserie beskriver relationen 

mellan observationer av samma variabel gjorda vid olika tidpunkter, det vill säga 

korrelationen av variabeln mellan olika tidpunkter. Genom att beräkna 

korrelationskoefficienten mellan tX och ktX   erhålls autokorrelationen för en tidsförskjutning 

med k enheter. Autokorrelationskoefficienten i tidsförskjutningen k definieras som:  

 

 
  0

,




 k

t

ktt

k
XV

XXCOV
 

 ( 10  k ) 

 

Varierar man på k så får man ACF. Om man till exempel redan skapat en modell och vill se 

om det finns kvar någon korrelation mellan slumptermerna så ersätts X i ovan funktion med 

t  och kt . Skattningen av autokorrelationskoefficienten ser ut som följande i 

tidsförskjutningen k med T antal observationer: (Box och Jenkins, 1970) 
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1           ( X  är lika med noll då processen är stationär) 

 

PACF däremot ger det marginella bidraget av den sist införda termen i en modell, det vill säga 

autokorrelationen för den sist inkluderade tidsförskjutningen, givet att effekten av de 

mellanliggande observationerna eliminerats ur modellen. Den partiella 

autokorrelationsfunktionen definieras med hjälp av autokorrelationsfunktionen, k  enligt 

(Bowerman och O’Connel, 1993):  
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Där ikkkkikki   ,1,1   1,...,2,1  ki  

 

För att identifiera p , d  och q  vid ARIMA-modellering samt även P , D  och Q  vid 

SARIMA-modellering kan man genom att studera beteendet hos ACF och PACF, i ett så 

kallat korrelogram, avgöra vilken nivå på parametrarna och vilken grad av differentiering man 

bör välja. Beteendet hos ACF och PACF för de olika processerna har följande mönster (Box 

och Jenkins, 1970): 
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Tabell 2.1. Beteendemönster hos ACF/PACF  

 ACF PACF 

Vitt brus Ligger nära noll Ligger nära noll 

AR )( p  Exponentiellt avtagande Spikar till tidsförskjutning p  

MA )(q  Spikar till tidsförskjutning q  Exponentiellt avtagande 

ARMA ),( qp  Exponentiellt avtagande Exponentiellt avtagande 

SAR sP)(  Exponentiellt avtagande för var s:de 

tidsförskjutning 

Spikar till lag p  för var s:de 

tidsförskjutning 

SMA sQ)(  Spikar till lag q  för var s:de 

tidsförskjutning 

Exponentiellt avtagande för var s:de 

tidsförskjutning 

SARMA sQP ),(  Exponentiellt avtagande för var s:de 

tidsförskjutning 

Exponentiellt avtagande för var s:de 

tidsförskjutning 

 

Målet med ARIMA-modellerna är att fånga upp all autokorrelation så att endast vitt brus 

kvarstår. Om det efter skattningen fortfarande går att uttyda att residualerna verkar vara 

påverkade av tidigare residualer kan det tillsättas en så kallad AuroRegressive Conditional 

Hederoskedacity -process.  

Denna process utvecklades och namngavs 1982 i en artikel skriven av Robert F. Engle (Engle, 

1982).   

 

2.4. AutoRegressive Conditional Heteroskedacity (ARCH) 

 

Ett centralt begrepp i en ARCH-modell är heteroskedasticitet. Idén med ARCH är att 

problemet med heteroskedacitet inte behöver lösas utan snarare tas i beräkning. Till skillnad 

från en ARIMA-modell där residualerna antas vara I.I.D. (oberoende och likafördelade) 

bygger en ARCH-process på antagandet att residualerna är beroende av varandra. Beroendet 

kan förklaras av att variansen hos residualerna beror av tidigare realiserade residualer. 
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Residualernas betingade varians varierar således över tiden, medan den obetingade variansen 

fortfarande är konstant. (Engle, 1982) 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att modellera heteroskedasticitet är att införa en historisk 

variabel, 𝑋𝑡−1 som predikterar variansen. En sådan modell med nollmedelvärde över en 

tidsserie ser ut som följande: 

 

   1 ttt xy 
  Där:   

2)(  tV
  

                                 
2

1

2)(  tt xyV 
  

   

Den betingade variansen beror med andra ord på utvecklingen av 𝑋𝑡−1 medan 

residualvariansen är konstant. Denna modell kan anses otillfredsställande eftersom den kräver 

en beskrivning av orsaken till förändringen i variansen då 1tx är okänd. En mer generaliserad 

form av modellen över tidsserien definieras enligt: (Engle, 1982) 

 

          ttt hz   Där )1,0(~ Nzt (I.I.D.) 

          
2

110  tth                         Antaganden: 0;0 10  

   

Detta är en enkel form av en ARCH-modell där th  står för den betingade variansen i tidpunkt 

t och det är denna form av modellen som kommer att kopplas på ARIMA-modellen senare i 

undersökningen. Den betingade fördelningen för tidsserien kan med tillgänglig information  

(tidigare varians), 1t  skrivas som: 

  ),0(~1 ttt hN
 

 

ARCH-processer har medelvärde noll och är seriellt okorrelerade per definition. 

Variansfunktionen för en utökad ARCH(p) -process kan utryckas mer generellt som: 
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q

i

itiptttt hh
1

2

021 ),,...,,( 
 

 

Där q är ordningen på ARCH-processen och om q = 0 är det bara vitt brus.   är en vektor av 

okända parametrar. (Engle, 1982) 

 

För att estimera  -parametrarna använder man en slags betingad log-likelihood funktion. 

Log-likelihood )(l  består här av summan av alla observationers betingade log-likelihood )( tl . 

Log-likelihood definieras bortsett från några konstanter enligt: (Engle, 1982) 

 





T

t

tl
T

l
1

1
                    Där: T är antalet observationer 

                  tl  är log-likelihood för observation t 
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2

2

1
log

2

1 
   

 

Sedan maximeras tl  med avseende på   för att få dess parametervektor: 
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Efter att ARCH-modellen presenterades på 1980-talet har en massa nya varianter dykt upp. 

Bland dessa fanns den generaliserade ARCH-processen (GARCH) som utvecklades av Tim 

Bollerslev 1986. 

 

2.5. Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedacity 

(GARCH) 

 

Utökar man ARCH-processen och låter den betingade variansen i en period inte bara bero på 

tidigare residualer utan även bero på den betingade variansen i tidigare perioder får man en 

GARCH-process. Autokorrelationen i den kvadrerade residualtermen kan ibland avta 

långsamt och när detta modelleras med en ARCH-process blir variansen en funktion av 

residualtermerna i många tidigare perioder (q blir ett stort tal) medan GARCH-modellen gör 

det möjligt att fånga autokorrelationen med färre parametrar. 

Man låter därför variansen bero av sin egen tidsförskjutning för att undvika för många 

tidsförskjutningar hos den kvadrerade residualtermen och för att införa en mer flexibel 

tidsförskjutningsstruktur. (Bollerslev, 1986) 

Den betingade variansfunktionen för en GARCH(p, q) -process kan skrivas som: 

 

  






 
p

i

iti

q

i

itit hh
11

2

0 
  

    

  Antaganden:    0p , 0q   

      00  , 0i  , i = 1, …, q 

        0i , i = 1, …, p             

 

Som man ser blir processen en ARCH om p = 0 och om p = q = 0 är det bara vitt brus kvar. 
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Den betingade fördelningen för tidsserien med tillgänglig information (tidigare varians) 1t

skrivas som: 

                ),0(~1 ttt hN  

 

Nedan följer ett exempel med tolkning av en GARCH(1, 1) med skattade parametrar: 

  

                
1

2

10 5,005,0   ttt hh   

 

Tolkningen är att en stor kvadrerad residual en viss tid slår igenom med 5 procent på den 

betingade variansen för efterföljande tidpunkt och att 50 procent av variansen som genererats 

kvarstår till efterföljande tidpunkt.  

Den betingade variansfunktionen går även att skriva enligt: 

 

wzh tt  '  

Där: ),...,,,...,,1( 1

22

1

'

pttqttt hhz   och ),...,,,...,,( 110

'

pqw   

 

Skattningen av parametervektorn )(w  följer samma utseende som vid ARCH-modellen med 

hjälp av en betingad log-likelihood funktion. Log-likelihood )(l  består även här av summan 

av alla observationers betingade log-likelihood )( tl . Log-likelihood definieras bortsett från 

några konstanter enligt: (Bollerslev, 1986) 

 





T

t

tl
T

l
1

1
                    Där: T är antalet observationer 

                  tl  är log-likelihood för observation t 
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Sedan maximeras tl  med avseende på   för att få parametervektorn: 
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Det finns även en uppsjö av andra metoder för modellering av heteroskedastisk varians som 

till exempel den ickelinjära assymetriska NGARCH och integrerad GARCH där parametrarna 

summeras till ett. 

 

2.6. Ljung-Box test 

 

För att undersöka om tidsserien har kvar något beroende i sina observationer/residualer kan 

man använda Ljung-Box test. Testet är ett slags overall-test som prövar modellens totala 

slumpmässighet och utgår från följande hypoteser (Ljung och Box, 1978):  

 

 0...: 210  mH   (vitt brus) 

 :AH  Åtminstone något 0i  i = 1, 2, …, m 

 Där   är autokorrelationen mellan olika tidspunkter och 1 är autokorrelationen mellan t  och 1t   

 m står för största möjliga tidsförskjutning 

 



20 
 

 Teststatistikan: LB = )(~)2( 2

1

2

m
kT

r
TT

m

k

k 
 

  

  Där kr  är den skattade autokorrelationen och T står för totala antalet observationer i tiden 

 

2.7. Akaike’s Information Criterion 

 

Under arbetsgången med SARIMA-modeller finns det olika lämplighetsmått som hjälper till 

att avgöra hur bra modellen är anpassad efter det underliggande datamaterialet. Dessa är 

under modellbyggandets gång ett redskap för att jämföra olika modeller, samt ett hjälpmedel 

för att fastställa bäst passande modell, när det stundom kan vara svårt att tolka ACF och 

PACF. 

Akaike’s Information Criterion eller AIC som det förkortas är bland det vanligaste och mest 

använda lämplighetsmåttet. Måttet består av två termer, en som baseras på log-likelihood-

funktionen och en som är ett straff för antalet parametrar i modellen. AIC skrivs på följande 

sätt:  

 glikelihoodAIC 2)(log2:   

 Där g är antalet parametrar: p + q + P + Q + 1  

 (+ 1 kommer från skattningen av residualvariansen) 

 

Värdet på AIC är i sig inte användbart utan det är ett mått som används för att jämföra mellan 

olika modeller under modellbyggandets gång. Ett lågt värde på AIC implicerar en bättre 

anpassad modell än ett högre värde. Så med andra ord, ju lägre värde på AIC man har desto 

bättre förklarar modellen de observationer man har. Som man ser i funktionen så ger ett ökat 

antal parametrar ett högre värde på AIC. (Chatfield, 2004) 
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2.8. Prognoser 

 

Efter att en adekvat modell har applicerats på en tidsserie kan den användas för att prediktera 

framtida värden. Vad man gör är att skapa en modell, en förenklad bild av verkligheten, och 

genom den gör man förenklade utsagor om framtiden.  

 

För en AR(1)- process ser en prognos för u steg framåt med väntevärde och varians ut enligt 

följande: 
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  Successiv substitution ger: 
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Ett skattat 95%-igt prediktionsintervall ser då ut som följande: 

 

  )ˆ...ˆˆ1(ˆ96,1ˆ )1(2422  u
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För en MA(1) process definieras en prognos med u steg framåt med väntevärde och varians  

ut enligt följande: 

 

uTuTuTX    11  

0)()()( 11   TuTTuTTuT XEXEXXE   eller  =   om man använder en konstant. 

)1()()()( 2

1

2

11    TuTTuTTuT XVXVXXV  

 

Ett skattat 95%-igt prediktionsintervall ser då ut som följande vid användning av en konstant:  

  

  )ˆ1(ˆ96,1ˆ 2

1

2    

 

En prognos av den framtida variationen med hjälp av en ARCH(1) ett steg framåt i tiden ser 

ut som följande: 
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En motsvarande prognos med en GARCH(1,1) ser ut som följande: 
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Med hjälp av följande definitioner kan man räkna ut hur en prognos på u steg framåt i tiden 

ser ut när man använder en GARCH(1,1) givet informationen I, i tidigare perioder: 
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3. Metod 
 

Detta kapitel ger en inblick i arbetsgången i undersökningen och de metoder som appliceras 

på problemet samt dess omfattning och valet av ansats. Därefter följer en beskrivning av 

datainsamlingsprocessen samt hanteringen av datamaterialet. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring metodkritik. 

 

3.1. Modellbyggnadsmetodologi 

 

Vid byggandet av en ARMA-modell brukar man vanligen följa en tre stegs iterativ procedur 

som presenterades av Box och Jenkins (1970), det vill säga identifikation, parameterskattning 

samt utvärdering.  

I denna utredning kommer en modifierad version av denna metod att användas. Denna 

inkluderar även förbehandling av datamaterialet samt prognosticering. (Makridakis m fl., 

1998). Denna femstegs iterativa metod har följande arbetsgång: 

1. Förbehandling: Man börjar med att blottlägga beroendestrukturen i observationerna genom 

att applicera ARIMA-processer på datamaterialet och därför behöver datamaterialet uppfylla 

antagandet om normalitet för att dessa skattningar ska vara korrekta och tolkningsbara.  

En förutsättning för ARIMA-modellering är att datamaterialet kan antas uppfylla villkoren för 

svag stationaritet. Detta kan undersökas genom att rita upp observationerna över tid för att se 

om det råder någon trend. Det går även att testa genom ett Augmented Dickey-Fuller test. Om 

tidsserien inte är stationär så ska den differentieras. (Box och Jenkins, 1970) 

2. Val av modell: Här studeras grafer för ACF och PACF på det förbehandlade datamaterialet 

för att kunna identifiera potentiella ARIMA-processer enligt de ovan nämnda 

identifikationsmönstren. För att testa modellens anpassning bedöms informationskriterier som 

AIC. 

3. Parameterskattning: Parametrarna i den ARIMA-modell man valt skattas här.  
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4. Utvärdering av modellen: Här testar man om de krav som satts är uppfyllda som till 

exempel stationaritetskravet och antagandet om normalitet. Man undersöker även om de 

parametrar man skattat i ARIMA-modellen är signifikanta. För att se om residualerna endast 

består av vitt brus kan Ljung-Box statistikan användas.  

Steg 1- 4 upprepas till man hittat en plausibel modell.  

5. Prognostisering: Nu är modellen klar och kan användas för att göra prognoser med. 

Efter att denna modell är klar kommer det att appliceras en heteroskedastisk modell på 

kvarvarande residualer för att modellera variansen. 

 

3.2. Urval 

 

Den prognosmodell som kommer itereras fram är en dagsmedelprismodell baserade på 

dagspriser från och med december 2008 till november 2009. Tanken från början var att 

använda hela 2009s dagspriser för att göra en prognos på januari 2010s priser. Men på grund 

av den hastiga temperaturminskningen i januari 2010 så utgicks det ifrån att prognoserna inte 

skulle blir bra och därför användes istället ovan nämnda priser och senare prognostiserades 

det på december 2009:s priser. 

 

3.3. Val av ansats 

 

Likt många andra undersökningar utfördes denna på ett deduktivt sätt. Detta innebär att den 

utgår från det teoretiska ramverket för att beskriva verkligheten. Tidsserien kommer att 

undersökas genom att använda diverse ARIMA-processer och heteroskedastiska 

variansprocesser för att modellera dem. 
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3.4. Datainsamlingen 

 

Elpriserna som uppsatsen baseras på har erhållits från den nordiska elbörsen Nord Pool. 

Undersökningen baseras således på officiella data, det vill säga sekundärdata. Datamaterialet 

som erhållits i form av Excel dokument har senare importeras och använts i 

statistikprogrammet R.  

 

3.5. Metodkritik 

 

3.5.1. Källkritik 

När det gäller all bakgrundsinformation inom Nord Pool som presenteras i kommande kapitel 

så är den hämtad från deras hemsida på internet vilken kanske blir oåtkomlig för framtida 

läsare då sidan kanske flyttats eller läggs ned. När det gäller information från tidigare studier 

så har det arbetats med flera olika källor i ämnet och jämförts dem sinsemellan för att kunna 

säkerställa deras trovärdighet.  

 

3.5.2. Reliabilitet 

Eftersom målet med denna undersökning var att endast använda statistikprogrammet R så kan 

det tänkas att resultatet kan påverkas av själva programkvaliteten. På så sätt kan det tänkas 

uppstå systematiska fel och programmet innehåller reliabilitetsproblem. Men eftersom 

programmet används istället för att beräkna för hand så antas det inte ha uppstått några 

resultatsfel påverkade av författaren själv.  

 

3.5.3. Validitet 

Validitet säger hur bra en undersökning mäter det den är ämnad att mäta. Då målet med 

uppsatsen är att undersöka om en heteroskedastisk modellering av residualerna kan bidra till 

en bättre och säkrare prognos är det lämpligt att undersöka denna modellering på flera 

tidsserier. För att kunna göra detta har jag simulerat tidsserier som jag senare utvärderat. 
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4. Data 

 

I kapitlet nedan finns bakgrundinformation kring det datamaterial som prognosmodelleringen 

baseras på. 

 

4.1. Datamaterialet 

 

Det datamaterial som används när modelleringen av tidsserien utförs har som det nämndes 

tidigare tillhandahållits från Nord Pool och består av elspotpriser i form av dagsmedelpriser.  

 

Nord Pool grundades 1996 när den svenska elmarknaden avreglerades och integrerades med 

den tidigare avreglerade norska elmarknaden. Redan under 1960-talet började man i norden 

inleda ett samarbete i syfte att utbyta kraft mellan varandra. Detta ledde till en omfattande 

utbyggnad av överföringsförbindelser som senare möjliggjorde grundandet av den 

gemensamma nordiska elmarknaden med den nordiska elbörsen Nord Pool som sin grund. 

(Heden, 2007) 

 

Nord Pool var världens första multinationella marknadsplats för krafthandel med idag över 

400 stycken deltagare från mer än 20 länder 
3
. På Nord Pool ges möjligheten för 

elproducenter och elkonsumenter att handla med fysiska elkontrakt samt att prissäkra framtida 

säljvolymer och inköpsbehov. De aktörer som deltar inkluderar bland annat elproducenter, 

elleverantörer, nätbolag, finansiella institutioner, större/mindre industrier med mera. 

(Byström, 2000) 

 

Marknaderna inom Nord Pool består av en spotmarknad, Elspot där handeln med fysiska 

elkontrakt sker samt en marknad för finansiella derivat, Eltermin. Elspot är, till skillnad från 

                                                           
3 Se www.nordpool.com, hämtat 2010-06-06 
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en vanlig börsmarknad där produkter säljs för omedelbar leverans, en ”dagen före”– marknad 

där handel i form av timvisa elkontrakt köps eller säljs för leverans nästkommande 24 timmar. 

(Hjalmarsson, 2000) 

 

Vid klockan 12 varje dag, då alla elektroniska köp- och säljbud kommit in, summeras alla bud 

ihop till en utbuds- och efterfrågekurva för varje leveranstimma kommande dygn. Det är en 

slags simultan prissättning där jämviktspriset bestäms av skärningspunkten mellan efterfrågan 

och utbudet. Priset i jämvikten kallas spotpris vilket representerar alla deltagare i den nordiska 

regionen och används senare i de flesta fall även som referenspris på den finansiella 

derivatmarknaden. Priset definieras i MWh/h och säljs för EUR/MWh. (Landsorganisationen i 

Sverige, 2007) 

 

Den fysiska handeln på Nord Pool står för över 60 % av den totala elkonsumtionens värde i 

den nordiska regionen och innefattar länder som Sverige, Norge, Finland, Danmark samt 

KONTEK-området i Tyskland. (Heden, 2007) 
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5. Resultat 

 

Inledningsvis redovisas hur en heteroskedastisk modell kan förbättra ens prognosmodeller 

genom simuleringar. Därefter följer en inblick i modellskapandeprocessen när tidsserien i 

form av elpriser modelleras med SARIMA- och GARCH-modeller. Kapitlet avslutas med 

prognostisering med hjälp av framtagen modell samt en utvärdering av prognosen.   

 

5.1. Simuleringen 

 

Samtliga koder för kommande arbete utfört i R återfinns i Bilaga 1.1. 

För att se vad en heteroskedastisk modell kan tillföra till prognoserna kommer det att 

simuleras två olika ARMA-GARCH modeller 30 gånger på 400 observationer vardera. 395 av 

dessa observationer kommer användas till att skatta ARMA och ARMA-GARCH modeller 

som det senare görs en fem stegs prognos med hjälp av. Dessa fem observationer jämförs 

sedan med de fem simulerade observationerna som ej använts till modellskapandet.  

Den första modellen som skapades hade ett mycket låga parametervärden i GARCH-delen av 

modellen. Detta för att kunna se om GARCH-modellens prognoser tillför någon slags 

säkerhet eftersom dess varierande varians bör vara bättre anpassad efter den verkliga 

variationen, och därmed representera den sanna spridningen. Den första simuleringsmodellen 

ser ut enligt och har följande parametervärden: 

 

 1

2

111 01,01,03009,075,0100   tttttt hZXX   

 Där 100 , 75,0AR , 9,0MA , 3000  , 1,01  , 01,01   

 

Med hjälp av dessa simuleringar har vissa mått kunna beräknats för samtliga 30 simuleringar. 

Exempelvis har mean square error, MSE mellan prognosvärdena och det verkliga simulerade 

värdet för de två olika modellerna beräknats. Genom att för varje tidssteg framåt dela 
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standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen med standardavvikelsen för ARMA-

modellen får man en slags skattning på prediktionsintervallets reducering mellan modellerna. 

Det har även undersökts huruvida något värde har hamnat utanför prediktionsintervallen för 

alla fem tidssteg framåt. En typisk prognos med denna simulering kan se ut som följande: 

 

Figur 5.1. 

  

Prognos 5 tidssteg framåt med ARMA-modell (ovan) och ARMA-GARCH-modell (nedan) där 

de prickade linjerna är de sanna värdena och de heldragna linjerna är prognoserna med dess 

prediktionsintervall.  

 

Som man kan se i Figur 5.1. så förändras inte prediktionsintervallet något märkvärt mellan 

prognoserna. På grund av de låga parametervärdena i den heteroskedastiska modellen så 

tillför inte GARCH-delen någon större förändring till prediktionsintervallen därför att 

variationen hos variansen i tidsserien är så pass låg.  

I tabellen nedan redovisas samtliga mätvärden från simuleringen ovan: 
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Tabell 5.1. Tabell över första simuleringens olika mätverktyg. 

Mätverktyg Förklaring Medelvärde 

MSE GARCH MSE mellan ARMA-GARCH-modellen och de sanna värdena 320,48 

MSE ARMA MSE mellan ARMA-modellen och de sanna värdena 321,03 

MSE skillnad Skillnad i MSE för de olika prognoserna 0,55 

t+1 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i första tidssteget 0,99 

t+2 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i andra tidssteget 0,99 

t+3 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i tredje tidssteget 0,98 

t+4 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i fjärde tidssteget 0,98 

t+5 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i femte tidssteget 0,98 

t+1 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i första tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,97 

t+1 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i första tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,97 

t+2 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i andra tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,93 

t+2 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i andra tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,93 

t+3 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i tredje tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,93 

t+3 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i tredje tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,93 

t+4 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i fjärde tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,93 

t+4 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i fjärde tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,93 

t+5 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i femte tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,97 

t+5 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i tredje tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,97 

 

Som man kan se så är MSE för ARMA-GARCH lite mindre än MSE för ARMA-modellen, 

fast skillnaden är så pass liten att den är försumbar. Man kan även se att standardavvikelsen 

för de fem olika tidsstegen för ARMA-GARCH-modellen verkar vara mindre än för ARMA-

modellen. Prediktionsintervallen är därför reducerade som man kan se i tabellen ovan. Detta 

kan tänkas bero på att GARCH-delens parametrar är relativt små vilket gör att ARMA-

GARCH-modellens prognos kan variera prediktionsintervallet med större säkerhet än ARMA-
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modellen kan. Om man ser på antalet träffar inom intervallen så visar de båda modellerna 

samma resultat. Det verkar som att när det väl dyker upp ett extremt värde så klarar inget av 

prediktionsintervallen att fånga upp observationen. 

Den andra simuleringen som gjordes använde lite större parametervärden på GARCH-delen 

för att kunna se hur säkerheten för prognosen förändras vid en större variation hos variansen i 

residualerna. Den modellen ser ut enligt: 

 1

2

111 7,025,03009,075,0100   tttttt hZXX   

 Där 100 , 75,0AR , 9,0MA , 3000  , 25,01  , 7,01   

 

En typisk prognos med denna simulering kan se ut som följande: 

Figur 5.2. 

  

Prognos 5 tidssteg framåt med ARMA-modell (ovan) och ARMA-GARCH-modell (nedan) där 

de prickade linjerna är de sanna värdena och de heldragna linjerna är prognoserna med dess 

prediktionsintervall.  
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Till skillnad från den första simuleringens prognoser så verkar här GARCH-delen ha tillfört 

ett mer tillförlitligt prediktionsintervall. Man har i simuleringen kunnat se att när prognoserna 

har högre svängningar så ökar även GARCH-delens prediktionsintervall därefter och vice 

versa vid mindre svängningar.  

Denna simulerings mätvärden representeras nedan i Tabell 5.2. 

      Tabell 5.2. Tabell över andra simuleringens olika mätverktyg. 

Mätverktyg Förklaring Medelvärde 

MSE GARCH MSE mellan ARMA-GARCH-modellen och de sanna värdena 5183,44 

MSE ARMA MSE mellan ARMA-modellen och de sanna värdena 5116,12 

MSE skillnad Skillnad i MSE för de olika prognoserna -67,31 

t+1 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i första tidssteget 1,05 

t+2 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i andra tidssteget 1,04 

t+3 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i tredje tidssteget 1,03 

t+4 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i fjärde tidssteget 1,03 

t+5 % red av Pi 

Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen delat med 

Standardavvikelsen för ARMA-modellen i femte tidssteget 1,02 

t+1 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i första tidsstegets träffandel 

inom prediktionsintervallen 0,93 

t+1 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i första tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,90 

t+2 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i andra tidsstegets träffandel 

inom prediktionsintervallen 0,97 

t+2 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i andra tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,9 

t+3 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i tredje tidsstegets träffandel 

inom prediktionsintervallen 0,9 

t+3 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i tredje tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,9 

t+4 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i fjärde tidsstegets träffandel 

inom prediktionsintervallen 1 

t+4 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i fjärde tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 0,97 

t+5 träff GARCH 

ARMA-GARCH-modellens prognoser i femte tidsstegets träffandel 

inom prediktionsintervallen 1 

t+5 träff ARMA 

ARMA-modellens prognoser i tredje tidsstegets träffandel inom 

prediktionsintervallen 1 



34 
 

Som man kan se så är MSE för ARMA-GARCH denna gång lite större än MSE för ARMA-

modellen, fast skillnaden är bara 1,3 %. Standardavvikelsen för ARMA-GARCH-modellen 

har till skillnad från förra simuleringen blivit större än standardavvikelsen för ARMA-

modellen i samtliga fem tidssteg, vilket visar att GARCH-delens prediktionsintervall tenderar 

att bli bredare. Detta kan tänkas bero på att de högre parametervärdena nu tillför materialet 

mer variation och därmed en större osäkerhet. Denna osäkerhet borde ARMA-GARCH kunna 

fånga upp vilket skulle förklara dess större prediktionsintervall. Detta skulle också förklara 

det faktum att ARMA-GARCH-modellen tenderar att med sitt prediktionsintervall fånga upp 

fler observationer än vad ARMA-modellen gör. Med andra ord verkar säkerheten med 

prognosen öka med att tillföra en GARCH-modell på residualerna. Dock verkar denna 

skillnad endast uppstå när GARCH-delens parametrar tenderar att vara relativt höga. 

 

5.2. Dagsmdelprismodellen 

 

Samtliga koder för kommande arbete utfört i R återfinns i Bilaga 1.2. 

För att undersöka om antagandet om normalitet var uppfyllt bland 

dagsmedelprisobservationerna undersöktes följande normalitetsritning och histogram med 

utritad normalitetskurva. Normalitetskurvan skattades genom att undersöka medelvärde och 

standardavvikelse i datamaterialet för att sedan slumpa en miljon normalfördelade 

observationer med dessa värden.  
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      Figur 5.3.  

 

            Normalitetsritning (t.v.) och histogram (t.h.) över dagsmedelpriserna 

 

Genom att tolka dessa figurer kan man se att observationerna ej avviker avsevärt från 

normallinjen i normalitetsritningen förutom möjligen några observationer i högra svansen. 

Observationerna avviker inte heller något avsevärt från normalkurvan i histogrammet. 

Observationerna antas därmed följa normalfördelningen.  

Nästa steg består i att undersöka om antagandet om stationaritet är uppfyllt. Genom att 

undersöka följande tidsseriediagram kan man försöka uttyda om det föreligger någon trend. 

Eftersom datamaterialet är dagspriser så undersöks tidsserien hur den förändras när den 

säsongsdifferentieras med säsongsenhet sju. 
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Figur 5.4. 

  

Tidsseriediagram över dagspriserna före (t.v.) och efter (t.h.) säsongsdifferentiering 

 

Som man kan se så verkar säsongsdifferentieringen ha gjort den resulterade tidsserien 

stationär. För att undersöka om antagandet är uppfyllt så testas kvarvarande residualer med 

hjälp av Augmented Dickey-Fuller-testet.  

 

 Tabell 5.3. Augmented Dickey-Fuller-testet 

Test Teststatistikan P-värde 

ADF före säsongsdifferentiering -2.84 0.22 

ADF efter säsongsdifferentiering -6.10 0.01 

 

Som man kan se så förkastas nollhypotesen om att det förekommer en enhetsrot när tidsserien 

har säsongsdifferentierats och därmed kan arbetet med skattningen av SARIMA-modeller 

starta.  

Med hjälp ACF och PACF uppritade i så kallade korrelogram identifieras beroendestrukturen 

i tidsserien. Före säsongsdifferentieringen har autokorrelationsfunktionerna följande utseende: 
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Figur 5.5.  

 

Korrelogram för ACF och PACF över residualerna före säsongsdifferentieringen  

 

Som man kan se så verkar det finnas ett långsiktigt säsongsberoende. Efter att tidsserien 

säsongsdifferentieras så har ACF och PACF följande utseende: 

 

Figur 5.6. 

  

 Korrelogram för ACF och PACF efter säsongsdifferentieringen 
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Som man kan se så avtar ACF exponentiellt medans PACF uppvisar en spik i första 

tidsförskjutningen vilket tyder på en underliggande AR(1)-process. Därmed ansattes 

tidsserien med en SARIMA 7)0,1,0)(0,0,1( s   vilket gav ACF och PACF följande utseende: 

 

Figur 5.7. 

   

          Korrelogram för ACF och PACF efter insättandet av en SARIMA 7)0,1,0)(0,0,1( s  

 

Efter att SARIMA 7)0,1,0)(0,0,1( s ansatts så uppvisar ACF en spik vid tidsförskjutning 7 

medans PACF uppvisar ett avtagande mönster genom var 7:e tidsförskjutning, det vill säga 

genom tidsförskjutning 7, 14 samt 21 och så vidare. Detta är ett skolboksexempel på en 

säsongsberoende glidande medelvärdesmodell och därför ansattes en SARIMA 7)1,1,0)(0,0,1( s  

vilket gav ACF och PACF följande utseende: 
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Figur 5.8.  

   

           Korrelogram för ACF och PACF efter insättandet av en SARIMA 7)1,1,0)(0,0,1( s  

I ovan korrelogram kan man se att ACF uppvisar en spik i första tidsförskjutningen medans 

PACF följer ett mer exponentiellt avtagande mönster genom tidsförskjutning ett och två. 

Därmed tillfördes en vanlig MA(1)-process och modellen blev en SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s  

vilket gav ACF och PACF följande utseende: 

         Figur 5.9.  

  

         Korrelogram för ACF och PACF efter insättandet av en SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s  
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Genom att studera ovan korrelogram går det nu inte att uttyda något specifikt 

beroendemönster. AIC och Log-Likelihood för samtliga modeller sammanfattas nedan i 

Tabell 5.5.  

   Tabell 5.4. De skattade modellernas AIC och Log-Likelihood 

 

 

 

 

 

 

Som man kan se så har AIC minskat från 4032,5 till 3229,73 vilket tyder på att modellen 

blivit bättre anpassad till datamaterialet. Parameterskattningarnas koefficienter samt 

standardavvikelse och p-värde sammanfattas i Tabell 5.6. nedan: 

 

Tabell 5.5. SARIMA-modellens parameterskattningar 

Parameter 
AR̂  

MÂ  SMÂ  

Koefficient 0.98 -3.43e-01 -9.99e-01 

Standardavvikelse 0.01 5.78e-02 8.61e-02 

P-värde 0.00 2.81e-09 3.44e-31 

 

Som man kan se så är alla parametrar signifikanta. 

För att undersöka om det återstår något beroende användes Ljung-Box-testet vid de nio första 

tidsförskjutningarna: 

 

 

Modell AIC Log-Likelihood 

SARIMA 7)0,0,0)(0,0,0( s  4032.50 -2014.25 

SARIMA 7)0,1,0)(0,0,0( s  3626.53 -1812.27 

SARIMA 7)0,1,0)(0,0,1( s  3428.16 -1712.08 

SARIMA 7)1,1,0)(0,0,1( s  3255.36 -1624.68 

SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s  3229.73 -1610.87 
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        Tabell 5.6. Ljung-Box test för de nio första tidsförskjutningarna 

Tidsförskjutning Teststatistikan P-värde 

1 0.06 0.80 

2 1.79 0.41 

3 2.32 0.51 

4 2.77 0.60 

5 3.44 0.63 

6 4.13 0.66 

7 4.26 0.75 

8 4.28 0.83 

9 6.08 0.73 

 

Som man ser så kan man inte förkasta nollhypotesen om vitt brus vid någon av 

tidsförskjutningarna. I följande tidsförskjutningsritning så kan man se beroendet vid de nio 

olika stegen: 

 Figur 5.10.  

  

 Tidsförskjutningsritning för de nio första stegen 
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I ritningen ovan kan man inte heller uttyda något beroende. Så med detta plus de signifikanta 

parameterskattningar plus minskningen i AIC undersöks nu ifall det råder någon 

heteroskedasticitet bland residualerna. För att undersöka detta ritas dessa upp i ett 

tidsseriediagram över tiden: 

          Figur 5.11. 

                       

          Residualerna efter ansättandet av en SARIMA 7)1,1,0)(0,0,1( s  uppritat over tiden 

Genom att tolka tidsseriediagrammet ovan kan man se att variansen varierar över tiden vilket 

antyder att residualerna är heteroskedastiska. Till exempel så är variansen runt de femtio 

första residualerna mycket högre än de efterföljande. För att undersöka detta närmare prövas 

olika ARCH- och GARCH-modeller att ansättas på kvarvarande residualer. I tabellen nedan 

finns de olika modellernas parameterskattningars p-värde samt p-värdet för Ljung-Box-testet 

av residualerna efter modellerna applicerats: 

 

Tabell 5.7. Heteroskedastiska modellernas p-värde för parametrarna och Ljung-Box 

Modell 
0̂  1̂  2̂  

1̂  Ljung-Box p-värde 

ARCH (1) < 2e-16 8.78e-12 - - 0.79 

ARCH (2) < 2e-16 1.32e-12 0.35 - 0.82 

GARCH (1,1) 4.21e-10 1.55e-06 - 1.00 0.90 
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Av modellskattningarna ovan kan man se att endast i ARCH(1)-modellen är alla parametrarna 

signifikanta.  

Nu för att undersöka ifall modellernas residualer är normalfördelade och ifall 

normalitetsantagandet har blivit bättre än hos grundobservationerna (dagspriserna), ritas 

histogram och normalitetsritningar för residualerna efter både SARIMA-modellen samt 

SARIMA-ARCH-modellen: 

 

Figur 5.12. 

 

Histogram (t.v.) och Normalitetsritning (t.h.) över residualerna efter SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s  

(ovan) och SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s -ARCH(1) (nedan) 

 

Genom att tolka dessa figurer kan man se att SARIMA-ARCH-modellens residualer möjligen 

verkar ha en närmare anpassning till normallinjen i normalitetsritningen än SARIMA-

modellens residualer. Även histogrammet för SARIMA-ARCH-modellens residualer verkar 

följa ett mer normalfördelat utseende än SARIMA-modellens residualer. Residualerna efter 

SARIMA-ARCH antas därmed följa normalfördelningen.  
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Den färdiga modellen har nu följande parametervärden: 

 

Tabell 5.8. Den färdiga modellens parametervärden 

Parameterskattningar 
AR̂  

MÂ  SMÂ  )(0
ˆ

ARCH  )(1
ˆ

ARCH  

Koefficientvärde 0.98 -3.44e-01 -9.99e-01 324.71 0.29 

Standardavvikelse 0.01 5.78e-02 8.61e-02 14.62 0.04 

P-värde 0.00 2.81e-09 3.45e-31 < 2e-16 8.78e-12 

 

Samtliga parametrar blev signifikanta och SARIMA-delens koefficientvärden blev relativt 

höga. Däremot blev ARCH-delens koefficientvärde endast 0,29132 vilket säger att 

variansberoendet inte är alltför högt. Nedan följer två grafer över det prognostiserade värdet 

med både SARIMA-modellens prediktionsintervall och med SARIMA-ARCH-modellens 

prediktionsintervall: 
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Figur 5.13.  

 

Prognos 31 dagar framåt med ARCH-intervall (ovan) och SARIMA-intervall (nedan) där den 

prickade linjen är de sanna värdena och den heldragna linjen är prognoserna med 

prediktionsintervall.  

 

Som man kan se i Figur 5.13. så hamnar nio av de sanna elpriserna utanför ARCH-intervallet 

medans endast tre observationer hamnar utanför SARIMA-intervallet. MSE mellan de 

prognosticerade värdena och de sanna elpriserna december 2009 blev ungefär 4084.  
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6. Diskussion och slutsatser 

 

Uppsatsen avslutas här med diskussion kring resultatet av simuleringsstudien och den 

framtagna modellen och dess prognoser samt exempel på förbättringar och idéer för fortsatt 

undersökning.  

 

I denna uppsats har det genom tidsseriemodellering med prognostisering undersöks vikten av 

en heteroskedastisk modell tillförd till en ARIMA-modell. Genom varierande 

parametervärden på den heteroskedastiska delen av modellen har det genom simulering 

undersökts hur prognossäkerheten påverkas av modellen. Det vill säga om en heteroskedastisk 

modell kan göra modellens prediktionsintervall mer säkra och medföra att man kan säga att 

framtida värden med större sannolikhet kommer hamna inom dess intervall. Den 

heteroskedastiska modellen som modellerar variationerna bör då ge en bättre skattning över 

svängningarna i tidsseriens residualer.  

 

I den första simuleringen med låga parametervärden i den heteroskedastiska modellen så 

minskade prediktionsintervallet jämfört med prediktionsintervallet med en vanlig ARMA-

modell. Man kunde även se att MSE för ARMA-GARCH-modellen blev mindre än för 

ARMA-modellen. Dock var det väldigt få av de sanna värdena som hamnade utanför 

prediktionsintervallen och deras träffandel var densamma för de båda modellerna. 

 

I den andra simuleringen med högre parametervärden för den heteroskedastiska delen så blev 

prediktionsintervallet i genomsnitt större för ARMA-GARCH-modellen jämfört med ARMA-

modellen. Detta kan tänkas bero på att de högre parametervärdena nu medför större variation 

hos variansen och därmed en större osäkerhet för prediktionerna. Denna ökade osäkerhet 

verkar ARMA-GARCH-modellen kunna fånga upp vilket förklarar dess större 

prediktionsintervall. Med andra ord ger GARCH-delens prediktionsintervall en säkrare 

modellering av varianssvängningarna. MSE mellan de båda modellerna blev lite lägre för 

ARMA-modellen men den skillnaden var så låg att den går att försumma. Om man ser på 
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medelvärdet av träffprocenten mellan de olika modellernas prediktionsintervall och de sanna 

värdena så var träffprocenten för ARMA-GARCH-modellen 96 % medan träffprocenten för 

ARMA-modellen bara var 93,3 %. Med ännu högre parametervärden på den 

heteroskedastiska delen så skulle nog träffprocenten bli ännu bättre för ARMA-GARCH-

modellen till skillnad från ARMA-modellen. Med andra ord så fångar ARMA-modellens 

prediktionsintervall upp färre av de sanna värdena till skillnad från ARMA-GARCH-

modellens prediktionsintervall när man har att göra med höga koefficientvärden på den 

heteroskedastiska modelldelen.   

 

När sedan dessa två typer av modeller applicerades på en riktig tidsserie i form av 

elektricitetspriser så uppnådde jag en SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s -ARCH(1)-modell med 

signifikanta parametrar och Ljung-Box testet visade på att det ej förelåg något kvarliggande 

beroende i residualerna.  

 

Som man kunde se i Figur 5.14. så var det fler av de sanna värdena som hamnade utanför 

prediktionsintervallet för SARIMA-ARCH-modellen än för SARIMA-modellen. Detta beror 

nog på att vädret blev kallare under december 2009 och elpriserna höjdes vilket gjorde att den 

heteroskedastiska modellen inte kunde förutse de förhöjda variationerna i elpriserna baserat 

på tidigare observerade residualer. Koefficientvärdet på ARCH-modellen var 0,29132 och när 

elpriserna började svänga mer skulle man kunna tänka sig att koefficientvärdet skulle bli 

något högre. Även det höga MSE-värdet på 4084,212 mellan det prognostiserade värdet och 

de sanna värdena kan tänkas bero på de förhöjda elpriserna under december 2009.  

 

Eftersom det fortfarande finns kvar ett antal extrema observationer med mycket höga eller 

mycket låga elpriser så kan normalitetsantagandet vara svårt att uppfylla. På så sätt ser 

fördelningen ut att lida av toppighet. Vad man skulle kunna göra är att beskriva tidsserien 

med någon annan sannolikhetsfördelning som till exempel t-fördelningen eller helt enkelt gå 

igenom datamaterialet och outlierbehandla de extrema värdena. 
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Så när man modellerar tidsserier med Box och Jenkins modeller så kan det vara bra att tillföra 

en heteroskedastisk modell när variansen är tidsberoende för att få en säkrare skattning av 

prediktionsintervallen vid användning av dessa modeller för prognoser.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1.1. R-koder för simuleringarna 
 

Simulering 1: 

 

# Paketen som använts 

library(fGarch) 

library(tseres)  

 

# Specificering av ARMA-GARCH-modellen samt simulering av 400 st observationer 

x = garchSpec(model = list(mu = 100, ar = 0.75, ma = -0.9, omega = 

300, alpha = 0.1, beta = 0.01))   

xx <- garchSim(x, n = 400) 

 

# Modellappliceringen i form av ARMA-GARCH på de simulerade datat med 

prediktion 5 steg framåt 

fit = garchFit(~arma(1, 1)+garch(1, 1), data = xx$garch[1:395]) 

summary(fit) 

fit 

pred <- predict(fit, n.ahead = 5) 

 

# Modellappliceringen i form av ARMA på de simulerade datat med prediktion 5 steg 

framåt 

fit2<-arima(xx$garch[1:395], order = c(1, 0, 1))  

fit2 

arma.pred <- predict(fit2,n.ahead=5)  
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# MSE mellan de olika modellerna och de sanna värdena samt 

prediktionsintervallsreduktionen mellan modellerna 

mse.garch <- sum((pred$meanForecast - xx$garch[396:400])^2)/5 

mse.arima <- sum((arma.pred$pred - xx$garch[396:400])^2)/5 

kfi.red <- pred$standardDeviation/arma.pred$se 

 

# Vektorspecifikation av de olika prognoserna 

for.sarima <- c(arma.pred$pred) 

se.sarima <- c(arma.pred$se) 

for.garch <- c(pred$meanForecast) 

std.garch <- c(pred$standardDeviation) 

 

# Ritningar för de olika prognoserna med sanna värden och prognosernas 

prediktionsintervall 

par(mfrow=c(2,1)) 

plot(xx$garch[396:400],ylim=c(300, 500),xlab = "Tid" ,ylab = 

"Dagsmedelpriserna" , main = "Prognos 5 tidssteg framåt med ARMA") 

lines(for.sarima, col = "red") 

lines(for.sarima + 2*se.sarima, col="red", lty=3) 

lines(for.sarima - 2*se.sarima, col="red", lty=3) 

lines(xx$garch[396:400]) 

 

plot(xx$garch[396:400],ylim=c(300, 500),xlab = "Tid" ,ylab = 

"Dagsmedelpriserna" , main = "Prognos 5 tidssteg framåt med ARMA-

GARCH") 

lines(for.garch, col="blue") 

lines(for.garch+2*std.garch, col="blue", lty=3) 

lines(for.garch-2*std.garch, col="blue", lty=3) 

lines(xx$garch[396:400]) 
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Simulering 2: 

 

# Paketen som använts 

library(fGarch) 

library(tseres)  

 

# Specificering av ARMA-GARCH-modellen samt simulering av 400 st observationer 

x = garchSpec(model = list(mu = 100, ar = 0.75, ma = -0.9, omega = 

300, alpha = 0.25, beta = 0.7))   

xx <- garchSim(x, n = 400) 

 

# Modellappliceringen i form av ARMA-GARCH på de simulerade datat med 

prediktion 5 steg framåt 

fit = garchFit(~arma(1, 1)+garch(1, 1), data = xx$garch[1:395]) 

summary(fit) 

fit 

pred <- predict(fit, n.ahead = 5) 

 

# Modellappliceringen i form av ARMA på de simulerade datat med prediktion 5 steg 

framåt 

fit2<-arima(xx$garch[1:395], order = c(1, 0, 1))  

fit2 

arma.pred <- predict(fit2,n.ahead=5)  

 

# MSE mellan de olika modellerna och de sanna värdena samt 

prediktionsintervallsreduktionen mellan modellerna 

mse.garch <- sum((pred$meanForecast - xx$garch[396:400])^2)/5 

mse.arima <- sum((arma.pred$pred - xx$garch[396:400])^2)/5 

kfi.red <- pred$standardDeviation/arma.pred$se 
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# Vektorspecifikation av de olika prognoserna 

for.sarima <- c(arma.pred$pred) 

se.sarima <- c(arma.pred$se) 

for.garch <- c(pred$meanForecast) 

std.garch <- c(pred$standardDeviation) 

 

# Ritningar för de olika prognoserna med sanna värden och prognosernas 

prediktionsintervall 

par(mfrow=c(2,1)) 

plot(xx$garch[396:400],ylim=c(180, 600),xlab = "Tid" ,ylab = 

"Dagsmedelpriserna" , main = "Prognos 5 tidssteg framåt med ARMA") 

lines(for.sarima, col = "red") 

lines(for.sarima + 2*se.sarima, col="red", lty=3) 

lines(for.sarima - 2*se.sarima, col="red", lty=3) 

lines(xx$garch[396:400]) 

 

plot(xx$garch[396:400],ylim=c(180, 600),xlab = "Tid" ,ylab = 

"Dagsmedelpriserna" , main = "Prognos 5 tidssteg framåt med ARMA-

GARCH") 

lines(for.garch, col="blue") 

lines(for.garch+2*std.garch, col="blue", lty=3) 

lines(for.garch-2*std.garch, col="blue", lty=3) 

lines(xx$garch[396:400]) 
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Bilaga 1.2. R-koder för tidsseriemodelleringen 
 

# Paketen som använts 

library(tseries)  

library(stats) 

library(fGarch) 

 

# Normalitetsritning över elpriserna i form av dagspriser 

qq.plot(Elpriserna$Pris, dist= "norm", labels=FALSE,xlab="Norm. 

Kvantiler",ylab="Dagspriser") 

 

# Medelvärdet för elpriserna 

mean(Elpriserna$Pris) 

 

# Standardavvikelsen för elpriserna 

sd(Elpriserna$Pris) 

 

# 1000000 simulerade normalfördelade observationer med elprisernas medelvärde och 

standardavvikelse 

slump<-rnorm(1000000,378.0892,60.39615) 

 

# Histogram för elpriserna med den simulerade normalfördelningskurvan 

Hist(Elpriserna$Pris,scale="density",breaks="Sturges",col="darkgray"

,xlab="Dagspriser",ylab="Täthet") 

lines(density(slump),col="Red") 

 

# Shapiro-Wilks och Jarque-Beras normalfördelningstest på elpriserna 

shapiro.test(Elpriserna$Pris) 

jarque.bera.test(Elpriserna$Pris) 
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# Definierar elpriserna som en tidsserie 

x <- Elpriserna$Pris 

x=ts(x) 

 

# Augmented Dickey-Fuller-test före säsongsdifferentiering  

adf.test(x) 

 

# Tidsseriediagram over elpriserna fore säsongsdifferentiering 

plot(x,type="l",lwd=1,col="red",xlab="Dag", 

ylab="Elpriserna",main="Dagspriser" ) 

 

# Säsongsdifferentiering 

sarima1 <- arima(x, order = c(0, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 

1, 0), period = 7)) 

 

# Tidsseriediagram over elpriserna efter säsongsdifferentieringarna 

plot(sarima1$residuals,type="l",lwd=1,col="red",xlab="Dag", 

ylab="Elpriserna efter säsongsdifferentiering",main="Dagspriser" ) 

 

# Augmented Dickey-Fuller-test efter säsongsdifferentiering  

adf.test(sarima1$residuals) 

 

# ACF & PACF före säsongsdifferentiering 

acf(x, type = "correlation", main="Elpriserna") 

pacf(x, main="Elpriserna") 

 

# ACF & PACF efter säsongsdifferentiering 

acf(sarima1$residuals, type = "correlation", main="Residualer efter 

SARIMA(0,0,0)(0,1,0)s=7") 
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pacf(sarima1$residuals, main="Residualer efter 

SARIMA(0,0,0)(0,1,0)s=7") 

 

# Skattning av en SARIMA(1,0,0)(0,1,0)s=7 

sarima2 <- arima(x, order = c(1, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 

1, 0), period = 7)) 

 

# ACF & PACF efter SARIMA(1,0,0)(0,1,0)s=7 

acf(sarima2$residuals, type = "correlation", main="Residualer efter 

SARIMA(1,0,0)(0,1,0)s=7") 

pacf(sarima2$residuals, main="Residualer efter 

SARIMA(1,0,0)(0,1,0)s=7") 

 

# Skattning av en SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7 

sarima3 <- arima(x, order = c(1, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 

1, 1), period = 7)) 

 

# ACF & PACF efter SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7 

acf(sarima3$residuals, type = "correlation", main="Residualer efter 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7") 

pacf(sarima3$residuals, main="Residualer efter 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7") 

 

# Skattning av en SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7 

sarima4 <- arima(x, order = c(1, 0, 1), seasonal = list(order = c(0, 

1, 1), period = 7)) 

 

# ACF & PACF efter SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7 

acf(sarima4$residuals, type = "correlation", main="Residualer efter 

SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7") 

pacf(sarima4$residuals, main="Residualer efter 

SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7") 
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# Koefficientskattningar av SARIMA-parametrarna med standardavvikelse och p-värde 

coef <- coef(sarima4) 

sdev <- sqrt(diag(vcov(sarima4))) 

mask <- sarima4$mask 

t.rat <- rep(NA, length(mask)) 

t.rat[mask] <- coef[mask]/sdev 

pt <- 2 * pnorm(-abs(t.rat)) 

setmp <- rep(NA, length(mask)) 

setmp[mask] <- sdev 

sum <- rbind(coef, setmp, pt) 

dimnames(sum) <- list(c("coef", "s.e.", "p-value"),names(coef)) 

 

# Ljung-Box-test för de nio första tidsförskjutningarna 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 1, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 2, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 3, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 4, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 5, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 6, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 7, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 8, type="Ljung") 

Box.test (sarima4$residuals, lag = 9, type="Ljung") 

 

# Lag-Plot för de nio första tidsförskjutningarna 

lag.plot(sarima4$residuals, 9, do.lines=FALSE) 

 

# Plot överkvarvarande residualer efter SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7 

plot(sarima4$residuals,type="l",lwd=1,col="red",xlab="Dag",ylab="Res

idualer efter SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7",main="Dagspriser" ) 
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# ARCH (1) modellering av residualerna efter SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7 

garch1 <- garch(sarima4$residuals, order = c(0,1)) 

summary(garch1) 

 

# ARCH (2) modellering av residualerna efter SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7 

garch2 <- garch(sarima4$residuals, order = c(0,2)) 

summary(garch2) 

 

# GARCH (1) modellering av residualerna efter SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7 

garch3 <- garch(sarima4$residuals, order = c(1,1)) 

summary(garch3) 

 

# ACF- och PACF-plottar av kvadrerade residualerna efter SARIMA(1,0,1)(0,1,1)s=7 

respektive ARCH (1) 

par(mfrow=c(2,2)) 

acf((sarima4$residuals)^2, type = "correlation", main="Kvadrerade 

residualer efter SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7") 

acf((garch1$residuals[2:365])^2, type = "correlation", 

main="Kvadrerade residualer efter SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7-ARCH(1)") 

pacf((sarima4$residuals)^2, main="Kvadrerade residualer efter 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7") 

pacf((garch1$residuals[2:365])^2, main="Kvadrerade residualer efter 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7-ARCH(1)") 

 

# Plot överkvarvarande residualer efter SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s -ARCH(1) 

plot(garch1$residuals,type="l",lwd=1,col="red",xlab="Dag",ylab="Resi

dualer efter SARIMA(1,0,0)(0,1,1)s=7-ARCH(1)",main="Dagspriser") 

 

# En samling plot för residualerna efter SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s -ARCH(1) 

plot(garch1) 
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# Shapiro-Wilks och Jarque-Beras normalfördelningstest för residualerna efter 

SARIMA 7)1,1,0)(1,0,1( s -ARCH(1) 

shapiro.test(garch1$residuals) 

jarque.bera.test(garch1$residuals[2:365]) 

 

# Prognos med SARIMA-modellen 

pred.sarima <- predict(sarima4, n.ahead = 31) 

pred.sarima 

 

# ARCH-modellering av residualerna efter SARIMA-modellen 

garch.fit <- garchFit(~garch(1, 0), data = sarima4$residuals) 

summary(garch.fit) 

 

# Prognos med ARCH-modellen 

pred.garch <- predict(garch.fit, n.ahead = 31) 

pred.garch 

 

# Vektorspecifikation av de olika prognoserna 

for.sarima <- c(pred.sarima$pred) 

se.sarima <- c(pred.sarima$se) 

for.garch <- c(pred.garch$meanForecast) 

std.garch <- c(pred.garch$standardDeviation) 

 

# Ritningar för de olika prognoserna med sanna värden och de två prognosernas olika 

prediktionsintervall (SARIMA-intervall (nedre) och ARCH-intervall (övre)) 

par(mfrow=c(2,1)) 

plot(Elpriserna$Pris2[1:31],ylim=c(200, 650),xlab = "Tid" ,ylab = 

"Dagsmedelpriserna" , main = "Prognos 31 dagar framåt (ARCH-

intervall)") 

lines(for.sarima, col = "red") 
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lines(for.sarima + 2*std.garch, col="red", lty=3) 

lines(for.sarima - 2*std.garch, col="red", lty=3) 

lines(Elpriserna$Pris2[1:31]) 

 

plot(Elpriserna$Pris2[1:31],ylim=c(200, 650),xlab = "Tid" ,ylab = 

"Dagsmedelpriserna" , main = "Prognos 31 dagar framåt (SARIMA-

intervall)") 

lines(for.sarima, col = "blue") 

lines(for.sarima + 2*se.sarima, col="blue", lty=3) 

lines(for.sarima - 2*se.sarima, col="blue", lty=3) 

lines(Elpriserna$Pris2[1:31]) 

 

# MSE mellan SARIMA-prognoserna och de sanna värdena samt 

prediktionsintervallsreduktionen mellan SARIMA-intervallet och ARCH-intervallet 

mse.sarima.garch <- sum((pred.sarima$pred - 

Elpriserna$Pris2[1:31])^2)/31 

kfi.red <- pred.garch$standardDeviation/pred.sarima$se 

 

 


