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Abstract 

In 1996 the Swedish electricity market was deregulated and Sweden became part of the Nordic 

electricity market (Nord Pool).  The market was opened to competition and electricity consumers 

were able to choose what company to buy electricity from. Electricity must be available at the 

moment it is requested and cannot be saved for later consumption. This fact makes the forecasts of 

electricity consumption very important for balancing supply against demand.  The purpose of this 

paper is to develop forecasting models for the electricity consumption of the company Bixia’s 

customers, where Bixia is a business trading with electricity. A regression model that takes into 

account variations in weather and differences between e.g. weekdays, weekends and holidays is 

fitted to historical electricity consumption data. Since time series are used and autocorrelation exists 

in the data, a type of ARIMA model is combined with a regression model. Private customers and 

industrial customers have different diurnal variation in consumption and therefore these two 

customer groups are modeled separately. Five different models are developed for each customer 

group where some models use all the data in the same model, while others only use a portion of the 

data. An example of the latter is a weekday-specific model. The results show that, especially for 

industrial customers, it is difficult to forecast all days in the same model, since the daily variation is 

different between weekdays and weekends. Day specific forecasts predict better. For private 

customers, the difference is smaller but the results indicate that the day-specific models also perform 

better for this customer group. The hours during the night and around lunchtime are more 

complicated to predict. Title: Forecasting of electricity demand for customers in Katrineholm and 

Linköping.  
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Sammanfattning 

År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden, vilket innebar att marknaden konkurrensutsattes. 

Sverige blev en del av den nordiska elmarknaden, Nord Pool. För elkonsumenten finns det därmed 

numera flera elhandelsbolag på marknaden. El måste vara tillgänglig i samma stund som den 

efterfrågas och den kan inte sparas för konsumtion vid senare tillfälle. Detta faktum gör att 

elförbrukningsprognoser är av stor vikt för att balansera utbud och efterfråga. Denna uppsats görs på 

uppdrag av elhandelsföretaget Bixia. Uppdraget syftar till att utveckla modeller för att prognostisera 

den framtida elförbrukningen så bra som möjligt. För detta ändamål används en regressionsmodell 

som bland annat tar hänsyn till skillnader i väder och mellan olika typer av dagar. Eftersom 

autokorrelation föreligger byggs regressionsmodellen på med en ARIMA-liknande modell. 

Privatkunder och industrikunder har olika dygnsvariation och därför modelleras dessa två 

kundgrupper separat. Fem olika modeller utvecklas för varje kundgrupp. Vissa modeller använder 

alla data i samma modell, medan andra endast använder en del av datamaterialet. Ett exempel på 

det sistnämnda är en veckodagsspecifik modell. Resultaten visar att speciellt för industrikunderna är 

det svårt att prognostisera alla dagar i samma modell, då dagsvariationen skiljer sig mycket mellan 

vardagar och helger. Här fungerar veckodagsspecifika prognoser bättre. För privatkunderna är 

skillnaden inte lika stor, men även här indikerar resultaten att de dagsspecifika modellerna fungerar 

bättre. Nattid och timmarna runt lunchtid är extra svåra att prognostisera.  
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1. Inledning 

År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Denna lagändring innebär i korthet att privata 

aktörer kan få möjlighet att leverera el till elanvändare vilket i sin tur leder till att marknaden kan 

konkurrensutsättas. I dagens läge är detta märkbart för elanvändare genom att olika 

elhandelsföretag finns på marknaden. Avregleringen av elmarknaden medförde att Sverige blev en 

del av den nordiska elmarknaden Nord Pool.1 Innan 1990-talets slut var Norge, Sverige, Finland samt 

Danmark anslutna till denna gemensamma elmarknad.2 I dagsläget har även ett prisområde öppnats i 

Tyskland och planer finns på att skapa en gemensam elmarknad för norra Europa.3  

 För närvarande är el av naturen svår att lagra. Med anledning av detta är el en produkt som 

måste vara tillgänglig i samma stund som den efterfrågas eftersom den inte kan sparas för 

konsumtion vid ett senare tillfälle. Denna situation gör att prognoser är av intresse för att kunna 

avgöra hur stor efterfrågan på el är i framtiden och därmed kunna bestämma hur mycket el som ska 

produceras. På Nord Pools marknad finns två olika sätt att beställa samt leverera el på. En leverens 

av el kan ske tolv timmar efter beställning från ett elhandelsbolag där denna beställning innefattar 

elförbrukningen för ett dygn in i framtiden. En beställning kan även ske en timme innan leverens, 

denna typ av leverenssätt används för att justera eventuella fel i den tidigare beställningen på ett 

dygn.4 En prognos som sträcker sig över ett och ett halvt dygn, det vill säga 36 timmar, är därav 

nödvändig.  

 Prognoser är av stor vikt för bland annat elhandelsföretag. I syfte att garantera ett 

kontinuerligt flöde av el är det nödvändigt för elhandelsföretag att ha en reserv. Detta beror på att 

det är viktigt att varje företag på elmarknaden kan täcka behovet av el hos sina egna elanvändare för 

att ett internationellt samarbete ska fungera bra. Om det sker en underskattning av det framtida 

behovet av el behöver elhandelsföretaget köpa el av andra företag som har ett utbudsöverskott 

vilket medför stora kostnader. Om det omvända sker, det vill säga att företaget har ett överskott, går 

elektriciteten till spillo givet att inget annat elhandelsföretag behöver justera för en underskattning.5 

                                                           
1 Heden, H. (2007a), Investeringar i elproduktion: Nya och mindre aktörers betydelse för minskad koncentration, 
EMIR 2007:05, Statens Energimyndighet, s. 15-17 
2 Bergman, L (2003), European Electricity Market Integration: The Nordic Experiences, Research Symposium 

European Electricity Markets, Haag, Nederländerna 

3 Heden, H. (2007b), Åtskillnad mellan handel med el och produktion av el, EMIR 2007:04, Statens 
Energimyndighet, s. 13-19 
4 Ibid. 
5 Darbellay, G.A. & Slama M. (2000), Forecasting the short-term demand for electricity: Do neural networks 

stand a better chance? International Journal of Forecasting 16, s. 1 
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Även samhället kan vara i stort behov av att detta system fungerar väl bland annat då det är viktigt 

att strömavbrott ej är ett återkommande fenomen. 

 Elhandelsbolaget Bixia är en av många aktörer på elmarknaden. Företaget köper el från Nord 

Pool för att sedan distribuera ut denna till elanvändare i Sverige. De två kundgrupperna som är av 

intresse för denna uppsats är industri- och privatkunder. I syfte att erhålla kunskap om hur mycket el 

som ska köpas vill Bixia förfoga över en statistisk modell som kan skapa prognoser vilken gör det 

möjligt för dem att upprätthålla en god handelsbalans och undvika situationer med underskott 

respektive överskott på el. Detta uppdrag utgör det huvudsakliga syftet med uppsatsen. 

1.1 Problemformulering 
 Uppsatsen baseras alltså på ett uppdrag från elhandelsbolaget Bixia där huvuduppgiften är att 

skapa en elförbrukningsmodell som kan användas för att prognostisera den framtida efterfrågan på 

el. I uppdraget ingår även att utföra prognoser på de modeller som framställs. Ett önskemål från Bixia 

är att ha tillgång till prognoser med en felmarginal på högst tre procentenheter för båda 

kundgrupperna under en månad. Ett lägre prognosfel för en av kundgrupperna kan kompensera för 

ett högre prognosfel för den andra. Fokus ligger på modellering av varje kundgrupp för sig. 

 Bixia tillhandahåller timvisa data över elförbrukning samt temperatur, vind och solinstrålning. 

Timvisa data finns från 1 januari 2005 till 31 januari 2011 för två geografiska områden – Katrineholm 

samt Linköping. Elförbrukningen finns uppdelad för två typer av kunder – Bixias egna industrikunder 

samt privatkunder för hela nätet, det vill säga alla privatkunder som finns på marknaden. Då det är 

olika typer av kunddata som finns att förfoga över kan det komma att behövas olika modeller för 

industri- samt privatkunder. Olika modeller för dessa kunder kan även komma att behövas om 

efterfrågan på el varierar mellan kundgrupper. 

 Elförbrukningen varierar över årstid, veckan samt dygnets timmar. Med avseende på 

industrikunder kan nya kunder tillkomma eller försvinna vid varje månadsskifte på grund av byte av 

elleverantör. Förändringar i kundantal kan även beröra förbrukningen av el för privatkunder, men av 

andra anledningar än byte av elleverantör (då data ej återspeglar detta eftersom data består av alla 

kunder). Utöver detta kan särskild hänsyn behöva tas till storhelger samt lov. Utifrån 

uppdragsbeskrivningen ovan lyder frågeställningen för uppsatsen: 

 

Vilken eller vilka modeller är lämpliga för att prognostisera framtida elförbrukning? 

Uppsatsen har inte till syfte att generalisera prognoserna för elkunder i allmänhet utan enbart för 

Bixias kunder. 
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2.  Bakgrund 

2.1.  Definition av begrepp 

Elbas är en handelsplats på den nordiska elbörsen. Denna täcker både Tyskland, Estland och de 

nordiska länderna. Här handlas elkontrakten nära den verkliga konsumtionstidpunkten, dock minst 

en timme före leverans.6  

 

Elhandelsmarknad kommer i denna uppsats vara beteckningen på marknaden där elanvändare är 

konsumenter och elhandelsbolagen står för utbudet.  

 

Elspot är Nord Pools (den nordiska elbörsen) handelsplats där timvisa kontrakt för nästkommande 

24-timmarsperiod handlas.7  

 

Marknadskoncentration handlar om hur stor andel av marknaden som det eller de största företagen 

på den aktuella marknaden har, och denna mäts normalt som en funktion av marknadsandelarna för 

några eller alla aktörer på marknaden.8  

 

Med råvarumarknad betecknas den marknad där elproducenterna står för utbudet och 

elhandelsbolagen för efterfrågan.   

 

Vertikal integration innebär att ett företag agerar på minst två intilliggande steg i produktionen eller 

distributionen av varor och tjänster.9 

 

Med RF menas relativt fel. Detta uttryck används som en approximation för att ge en indikation på 

huruvida en skattad modell prognostiserar bra. Begreppet utrycks enligt ekvationen  

  

�� = |�� − ���|
��

 

 

 

(1)  

                                                           
6 Nord Pool Spot, The Elbas market, http://www.nordpoolspot.com/trading/The-Elbas-market/, nedladdad 
2011-04-07 
7 Nord Pool Spot, The Elspot market, http://www.nordpoolspot.com/trading/The_Elspot_market/, nedladdad 
2011-04-07 
8 Carlton, D.W. & Perloff J.M. (2005) Modern Industrial Organization, fjärde upplagan, New York, Pearson 
Addison Wesley, s. 255 
9 Ibid, s. 395 
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där yt är det observerade värdet i tidpunkten t och ��� är det skattade/predikterade värdet i 

tidpunkten t. Dessa beteckningar används genom hela uppsatsen. På samma sätt definieras GRF, de 

vill säga, genomsnittligt relativt fel som  

  

	�� =
∑ �|�� − ��|

�� ����
� ,	 

 

 

(2)  

där n är antal observationer/prediktioner.  

2.2. Elmarknaden 

2.2.1. Nordiska elmarknaden - Nord Pool 

Nord Pool, den nordiska elbörsen, är en organiserad marknadsplats för el. Här sker handel med 

fysiska elkontrakt samt prissäkran av framtida sälj- och inköpsbehov. Den nordiska elmarknaden är 

indelad i olika budområden, vilka kallas elspotområden. I dessa områden råder ett gemensamt pris 

om inga överföringsrestriktioner existerar. Sverige är i nuläget ett elspotområde men i november 

2011 skall landet delas in i fyra olika regioner.  

 Inom Nord Pool finns två handelsplatser för fysisk handel, nämligen elspot och elbas. Elspot är 

en marknad för kortsiktig handel och leveransen sker nästkommande dygn. Systempriset bestäms 

efter tillgång och efterfrågan på el för varje leveranstimme. Detta sker genom anbud och erbjudande 

från hela området. Även elbas är en korttidsmarknad, men på denna marknad kan aktörer hantera 

sin handelsbalans upp till en timme före elleverans. Elbasmarknaden är öppen tjugofyra timmar om 

dygnet, sju dagar i veckan. Elkontrakt kan även handlas bilateralt, men Nord Pools systempris ligger 

fortfarande till grund för denna handel.10 

 Inom Nord Pool bedrivs också finansiell handel. Bland aktörerna på denna marknad finns inte 

bara elhandlare och elproducenter utan även finansiella aktörer som banker och hedgefonder. På 

marknaden förekommer spekulation i framtida prisförändringar, prissäkran av framtida köp och 

handel med standardiserade finansiella kontrakt. 11 

  

                                                           
10 Heden 2007b, s.13-19 
11 Ibid. 
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Figur 2.1 

 

2.2.2. Prisbildningen på Nord Pools spot-marknad 

Genom prisbildningsprocessen på Nord Pools spotmarknad bestäms jämviktspriset för 

nästkommande 24-timmarsperiod. Elproducenterna lägger bud på önskad försäljningsvolym samt 

vilket pris de är villiga att sälja för. Elhandelsföretagen å sin sida lägger bud på önskad köpvolym samt 

pris de vill köpa kvantiteten för. Dessa bud ligger sedan till grund för den aggregerade tillgången 

respektive efterfrågan.12 Ett exempel visas i Figur 2.2 nedan. Vid ett för högt pris är utbudet större än 

efterfrågan, vilket leder till ett utbudsöverskott och vid ett för lågt pris är förhållandet det omvända. 

När priset är så lågt som p2, är ka den kvantitet som bjuds ut, medan kb är den kvantitet som 

efterfrågas. Konsekvensen är i detta fall ett efterfrågeöverskott.  Jämviktpriset (pj) ligger med andra 

ord i skärningen mellan kurvorna där kj är både kvantiteten som efterfrågas och som bjuds ut. Alla 

aktörer som var villiga att köpa till ett dyrare pris alternativt sälja till ett billigare, får köpa och sälja 

sin önskade volym till det gällande jämviktspriset.13  

  

                                                           
12 Heden, H. (2006), Price Formation and Competition in the Swedish Electricity Market, EMIR 2006:02, Statens 
Energimyndighet, s. 3-5 
13 Ibid. 
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Figur 2.2 

 

2.2.3. Råvarumarknaden 

Råvarumarknaden är en marknadsplats där elproducenter säljer el och elhandelsföretag är köpare. 

Nästan all el i Sverige produceras av några stora företag. 2006 stod Vattenfall, Fortum och E.ON för 

87 procent av den totala elproduktionen i landet (och av dessa 87 procent var Vattenfalls 

marknadsandel 46 procent).14 

 Marknadskoncentrationen15 på den oreglerade råvarumarknaden är hög, vilket har ifrågasatts 

av både Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket. Även i övriga nordiska länder domineras 

marknaden av några stora företag, men om hela regionens sammantagna koncentration tas i 

betraktande är den betydligt lägre.16 

2.2.4. Elhandelsmarknaden 

På elhandelsmarknaden säljer elhandelsföretag el till elanvändare. Till skillnad från råvarumarknaden 

som nämnts ovan är denna marknad nationell. Den vertikala integrationen17 är omfattande, då de tre 

stora företagen (Vattenfall, Fortum och E.ON) även har majoriteten av elhandelsmarknaden i 

Sverige.18 Elhandelsmarknaden består även av ett antal medelstora aktörer, varav Bixia är en av 

dessa.  

                                                           
14 Heden (2007a), s.13-19 
15 Se definition i avsnitt 2.1.  
16 Heden, 2007a, s. 15-17  
17 Se definition i avsnitt 2.1. 
18 Heden (2007b), s.13-19 

p2= pris som 

näringsidkare minimalt 

vill sälja kvantitet ka för 

kb = kvantitet 

elanvändare vill ha för 

priset p2 

pj = pris vid jämvikt 

kj = Kvantitet vid jämvikt 
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2.2.5. Utvecklingen av elmarknaden 

Under 1960-talet påbörjades ett samarbete mellan de största elproducenterna i Norden i syfte att 

utbyta kraft. Detta medförde en utbyggnad av överföringsförbindelser mellan Norge och Sverige 

vilket lade grunden för den nordiska elmarknaden som finns idag, Nord Pool.19 I Sverige har 

produktion och handel med el varit konkurrensutsatt sedan 1996, då Nord Pool startade sin 

verksamhet.20 Planer finns om att bygga nya överföringsförbindelser inom Norden för att minska 

överföringsbegränsningar som leder till olika priser samt för att utnyttja resurser på ett effektivare 

vis. Det förekommer dessutom sammankopplingar av olika råkraftsbörser. Ett prisområde har 

öppnats i Tyskland och diskussion förs kring att koppla samman elmarknaderna i norra Europa.21  

 

  

                                                           
19 Heden (2007b), s.13-19 
20 Heden, H. (2007a), s. 15-17 
21 Heden (2007b), s.13-19 
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2.3.  Tidigare Studier 

En mängd studier fokuserar på att modellera elförbrukning. Många av dessa använder vädervariabler 

i sina modeller och en särskild vikt läggs vid temperaturen.  

 Julián Moral-Carcedoa och José Vicéns-Oterob har modellerat den aggregerade spanska 

dagsefterfrågan på elektricitet under en åttaårsperiod och har i en av sina modeller tittat på cooling 

degree days (CDD) och heating degree days (HDD). CDD- och HDD-funktionerna fångar in det antal 

dagar som temperaturen är över respektive under gränsen för nedkylning respektive uppvärmning. 

Att detta system används beror på att sambandet mellan temperatur och efterfrågan på el inte är 

linjärt (i Spanien ökar efterfrågan vid låga temperaturer på grund av uppvärmning och vid höga 

temperaturer på grund av ett ökat behov av nedkylning). Författarna finner det dock problematiskt 

att hitta passande temperaturgränser för CDD och HDD, och finner därför att en modell med denna 

variabel är svår att modellera i realiteten.22  

 Även i artikeln Models for mid-term electricity demand forecasting incorporating weather 

influences används HDD och CDD för att modellera den grekiska efterfrågan på el. I arbetet 

modelleras två olika modeller (en för dagsefterfrågan och en för den månatliga efterfrågan) där 

efterfrågan på elektricitet direkt kopplas till olika säsongsmönster och väderfaktorer. Modellerna ger 

en god möjlighet att prediktera efterfrågan på elektricitet. För att justera för autokorrelation i 

modellen har AR-delar lagts till. 23 

 Både Mirasgedisa et al samt Moral-Carcedoa och Vicéns-Oterob använder sig av 

dummyvariabler för att kontrollera för de olika dagarna i veckan. Speciellt i Grekland verkar det vara 

en stor skillnad i efterfrågan mellan olika veckodagar.  Dessutom används dummyvariabler för att 

kontrollera för olika typer av helgdagar samt semestrar.24  

 Tayor och Buizza utvecklar i Using weather ensemble predictions in electricity demand 

forecasting modeller som istället för att ta hänsyn till varje variabel var för sig lägger ihop de tre 

variablerna temperatur, vindhastighet och molnmängd i 51 olika väderscenarion (weather ensemble 

predictions) och kommer fram till att dessa scenarier är bättre på att förutse efterfrågan på 

elektricitet än en modell som kontrollerar för de enskilda variablerna var för sig. Vidare modellerar 

författarna variansen i modellen med diverse olika tekniker bland annat General AutoRegressive 

                                                           
22 Moral-Carcedoa, J. & Vicéns-Oterob, J. (2005), Modelling the non-linear response of Spanish electricity 
demand to temperature variations, Energy Economics, Volym 27, nr 3, s. 477-494 
23 Mirasgedisa S. et al (2006), Models for mid-term electricity demand forecasting incorporating weather 
influences, Energy, Volym 31, nr 2-3, s. 208-277  
24 Se Mirasgedisa et al (2006) och Moral-Carcedoa, & Vicéns-Oterob, (2005) 
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Conditional Heteroscedasticity (GARCH) och Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) för att 

kunna ta hänsyn till att variansen inte är konstant över tid.25 

 Även i Short-run forecasts of electricity loads and peaks används temperatur som förklarande 

variabel.  Elanvändningen modelleras med en multipel regressionsmodell där laggade residualer lagts 

till för att justera för autokorrelationen, då feltermsstrukturen antas följa en typ av autoregressiv 

process. Sammantaget gav modellen mycket bra prognoser.26 

 Ett annat exempel är Daily Load Forecasting and Maximum Demand Estimation using ARIMA 

and GARCH, där en ARIMA-modell används för prognostisera dagliga efterfrågemönster på 

elektricitet. Modellen har kontrollerats på data från Storbritannien åren 1970-1998, men syftet är att 

utveckla en robust metod för att kunna prognostisera efterfrågan även på lång sikt (från år 2011 fram 

till 2100 med fyra olika väderscenarion). Eftersom extrema väderförhållanden infaller under korta 

tidsintervall har en GARCH-modell används för att kontrollera residualerna. Det genomsnittliga 

relativa felet beräknas till mellan 1-3 procent varje månad.27  

 Ett populärt sätt att göra prognoser (ofta vad gäller elförbrukning) är med så kallade neurala 

nätverk (Artificial Neural networks, ANN). I artikeln Forecasting with artificial neural networks: The 

state of the art, presenteras en överblick av denna metod. ANN är tacksam som metod när det finns 

gott om data och när det är svårt att teoretiskt komma fram till lämpliga samband (exempelvis när 

komplexiteten är stor). ANN är, till skillnad från ARIMA-modeller, inte linjära vilket gör det betydligt 

mer komplicerat att hitta en bra modell. Modellmetoden innebär dock en betydligt större 

flexibilitet.28 

 Darbellay och Slama jämför två olika modeller (dels en modell av ARMA-typ och dels en som 

bygger på neurala nätverk) för att prognostisera den tjeckiska efterfrågan på el och kommer fram till 

att ARMA-modellen passar bättre på tjeckiska data. Neurala nätverk är bättre på att prognostisera 

när autokorrelationen inte är linjär (eftersom metoden tillåter användandet av andra funktioner), 

men har den nackdelen att det krävs betydligt mer experimenterande i modellbyggnadsprocessen.29 

 Även svenska förhållanden har modellerats. I Simple model for prediction of loads in district-

heating systems, används data från två värmeverk i Stockholmstrakten. Modellen baseras på det 

                                                           
25 Taylor, J. W. & Buizza, R. (2003) Using weather ensemble predictions in electricity demand forecasting, 
International Journal of Forecasting, Volym 19, nr 1, s. 57-70 
26 Ramanathan, R. et al.  (1997) Short-run forecasts of electricity loads and peaks, International Journal of 
Forecasting 13, s.161-174     
27 Hor, C-L et al (2006), Daily Load Forecasting and Maximum Demand Estimation using ARIMA and GARCH, 9th 
International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems KTH, Stockholm, Sweden – Juni 
11-15  
28 Zhang, G et al. (1998), Forecasting with artificial neural networks: The state of the art, International Journal 
of Forecasting 14, s. 35-62. För mer information se Dreyfus, G.(2005) Neural networks: methodology and 
applications, Berlin, Springer  
29 Darbellay & Slama (2000)  
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faktum att efterfrågan påverkas av utomhustemperatur och konsumenternas sociala beteende. 

Denna studie jämför tillhandahållna skattningar mellan neurala nätverk och datorprogrammet Aiolos. 

Den sistnämnda gör skattningar utifrån en typ av ARIMA-modell. Studien visar att estimationerna är 

likvärdiga. Under vinterhalvåret är skattningarna som bäst, med ett relativt fel som i ungefär femtio 

procent av fallen kommer under fem procent.30 

 I de ovannämnda studierna har prognostisering av elförbrukning varit central. En del studier 

tar sin utgångspunkt i ett nationellt intresse för att exempelvis parlamentet ska kunna uppskatta 

framtida elbehov och ha möjlighet att besluta därefter. Andra studier grundar sig i kommersiella 

intressen att prognostisera efterfrågan på el för att effektivisera verksamheten. Denna studie inriktar 

sig på det sistnämnda men är en prognos för specifika elanvändare. Uppsatsen har därmed inte till 

syfte att generalisera prognoserna för elkunder i allmänhet. 

 

  

                                                           
30 Dotzauer, E (2002), Simple model for prediction of loads in district-heating systems, Applied Energy 73, s. 277-
284 
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3.  Teori 

3.1. Tidserieanalys 

Tidserieanalys är ett samlingsbegrepp för metoder att analysera data vilka följer en tidserie. Detta 

görs dels i syfte att identifiera huruvida trender, cykler eller andra mönster existerar samt dels för 

prognostisering. Tidseriemodeller reflekterar generellt att närliggande observationer i tid har ett 

starkare samband än observationer långt ifrån varandra. Det finns tre grundläggande metoder för att 

modellera samt prognostisera tidserier31: 

• Regressionsbaserad metod 

• Heuristic smoothing så som Exponential smoothing 

• Generella tidseriemodeller så som Box-Jenkins ARIMA-modell 

Denna uppsats kommer behandla en regressionsbaserad metod där feltermsstrukturen antas följa en 

autoregressiv process vilken liknar Box-Jenkins ARIMA-modell.32 

 

Stationaritet 

För att analysera tidseriedata finns det två förenklande antaganden som måste göras angående 

strukturen på data, nämligen strikt stationaritet och svag stationaritet. Med detta menas att 

processen är i jämvikt kring ett konstant medelvärde. En tidserie är strikt stationär om egenskaperna 

hos processen ej påverkas vid en förändring i tid. Den simultana sannolikhetsfördelningen är 

densamma för tidserien 

 

 

 

 

�� , ����, … , ����  

 

 

(3)  

som för 

 

 

 

 

����, ������, … , ������, 

 

 

(4)  

där k är tidssteg bakåt i tiden och ζ är tidssteg in i framtiden. 33 Dessa beteckningar gäller genom hela 

uppsatsen. Detta medför i sin tur att medelvärde och varians är konstant över tiden. 

                                                           
31 Montgomery, D.C et al. (2008) Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, Kanada, Wiley series in 
probability and statistics, s. x (Förord) 
32 Motivering till detta val av metod redogörs för i avsnitt 4.2. Metodval. 
33 Cryer,J.D & Chan, K (2008), Time Series Analysis with Applications in R, Andra upplagan, New York: Springer, 
s.16f.  
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Autokovariansen beror endast av tidsförskjutningen mellan två tidpunkter och inte av tidpunkterna i 

sig själv, enligt formeln 

 

 

 

 

��,� = �������� , ��� = ������, ����� = ��� �|���|, ��! = ��,|���| 

 

 

(5)  

där � är autokovariansen samt t och k är olika tidpunkter. 34 I praktiken används dock allt som oftast 

antagandet om svag stationaritet vilken följer nedanstående antaganden: 

• Medelvärdet är konstant över tiden 

• Kovariansen beror ej av tid eller antal lag35 

 

Autokorrelation 

Med autokorrelation menas att en observation Yt är korrelerad med Yt+k, det vill säga värdet på Yt ger 

information om värdet på Yt+k.
36 Autokorrelationskoefficienten, "� , definieras som  

 

 

 

 

"� = ������ , �����
#$%���� = ��

�� ,	 
 

 

 

(6)  

där k är antal lagg. För autokorrelationen gäller  

 

 

 

 

−1 ≤ "� ≤ 1. 
 

 

(7)  

 

För alla värden på k fås Autokorrelationsfunktionen (ACF), vilken är symmetrisk kring noll.37 Det finns 

således negativ respektive positiv autokorrelation. Negativ autokorrelation innebär att ett litet värde 

på y tenderar att följas av ett stort värde på y och vice versa. Positiv autokorrelation är då ett litet 

värde på y har en tendens att efterföljas av ett litet värde på y respektive stora värden följs av 

stora.38 Autokorrelationskoefficienten skattas enligt39 

   

                                                           
34 Cryer & Chan (2008) s. 16f. 
35 Ibid. 
36 Montgomery et al. (2008) s.28f. 
37 Ibid. s. 30 
38 Se Cryer & Chan (2008) s. 46 samt Montgomery et al. s. 28f. 
39 Cryer & Chan (2008) s. 46 
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%� = ∑ ��� − �)������ − �)������

∑ ��� − �)�*���
. (8)  

Partiell autokorrelation innebär korrelationen mellan Yt samt Yt-k, givet att effekten av de 

mellanliggande observationerna avlägsnats ur modellen, det vill säga  

 

 

 

 

+�� = ��%%��� , ����|����, ���*, … , �������. 
 

 

(9)  

För alla värden på k fås Partiella autokorrelationsfunktionen (PACF). Med hjälp av ACF samt PACF kan 

graden av autokorrelation identifieras. Den identifierade autokorrelationen kan sedan modelleras 

med en ARIMA-modell.40 Tabellen nedan visar ett generellt beteende hos ACF samt PACF.41 

 

Tabell 3.1 Generellt beteende hos ACF- samt PACF-graf för ARMA-modeller 

 

 AR(p) MA(q) ARMA(p,q) där p>0 samt q>0 

ACF Exponentiellt avtagande Spik till lagg q Exponentiellt avtagande 

PACF Spik till lagg p Exponentiellt avtagande Exponentiellt avtagande 

 

Vitt brus är en process {εt} vilken ej innehåller någon autokorrelation. Processen definieras som 

oberoende likafördelade stokastiska variabler vilken uppfyller antagandet om strikt stationaritet.  

3.1.1. Regressionsbaserad metod 

Syftet med regressionsanalys är ofta att skapa en modell vilken kan prediktera eller prognostisera 

framtida värden på responsvariabeln, givet ett värde på förklaringsvariablerna.42 Utgångspunkten i 

en regressionsbaserad tidserieanalys är att skapa en regressionsmodell, 

 

 

 

 

, = -. + 0 

 

 

(10)  

där X är en designmatris, β en parametervektor och ε är en vektor med slumptermer och dessa 

beteckningar används genomgående i uppsatsen. I denna uppsats används ε som oberoende 

likafördelade slumptermer. I syfte att kontrollera för autokorrelation undersöks slumptermen, ε. Om 

autokorrelation ej existerar och slumptermen är normalfördelad är modellen godtagbar. Om fallet 

dock är sådant att slumptermen innehåller autokorrelation bör den senare modelleras med en 

ARIMA-modell.43 Den nya modellen följer 

                                                           
40 ARIMA-modell beskrivs i delavsnitt 3.1.2. ARIMA(p,d,q).  
41 Cryer & Chan (2008) s. 116 
42 Montgomery et al. s. 73 
43För exempel se: Cryer & Chan (2008)  s. 268ff., Darbellay & Slama (2000), Ramanathan et al (1997),  
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där   

 

, = -. + 1 

 

 

 

(11)  

 

 

 

 

2	~4�564�7, 8, 9�. 
 

 

(12)  

3.1.2. ARIMA(p,d,q) 

ARIMA (Autoregressive-Integrated-Moving average) introducerades av Box-Jenkins på 1960-talet 

vilket då var en utbyggnad på Yules (1926) tidigare modeller om AR- samt MA-processer. Syftet med 

en ARIMA-modell är att modellera all autokorrelation vilket innebär att enbart vitt brus finns kvar i 

slumptermen. En ARIMA-modell beskriver data som ett resultat av tidigare observationer samt en 

oberoende slumpterm. 

 

Autoregression, AR(p) 

Den autoregressiva delen baseras på ett resonemang att Yt kan förklaras av en linjärkombination av 

tidigare observationer samt en oberoende slumpterm, 

 

 

 

 

�� = :� + :����� +⋯+ :<���< + =� 

 

 

 

(13)  

där p är antal lagg i en autoregressiv process och εt tar upp allt nytt i tidpunkten t som inte förklaras 

av tidigare observationer. För stationaritet krävs att44
 

 

 

 

 

>α@> < 	1

α� 	+ ⋯+ α@ 	< 	1
B
C
C
D
. 

 

 

(14)  

Den partiella autokorrelationen i en AR(p)-process är noll efter lagg p. 45 

 

 

 

 

                                                           
44 Cryer & Chan (2008)  s. 66-76 
45 Ibid.  s. 116 
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Moving average, MA(q) 

Den glidande medelvärdes-delen baseras på att Yt kan förklaras av en linjärkombination av 

slumptermer från tidigare observationer.46 Detta används för att jämna ut kortsiktiga variationer och 

förtydliga långsiktiga trender och cykler. 47 Den generella processen definieras enligt48 

 

 

 

 

�� = =� − E�=��� −⋯− EF=��F 

 

 

 

(15)  

där q är antal lagg i en moving average-process. En MA(q)-process är alltid stationär. 

Autokorrelationen i en MA(q)-process är noll efter lagg q.49 

 

Integrated, I 

I står för integrated och avser antalet gånger processen Yt differentieras för att tillhandahålla en 

stationär process. I de fall en process Yt ej är stationär kan denna differentieras alternativt 

transformeras (beroende på vilket krav processen ej uppfyller). Är väntevärdet för processen ej 

konstant differentieras processen tills den uppfyller kravet om stationaritet, vilket är I:et i en ARIMA-

modell.50 Om autokovariansen ej är konstant transformeras processen Yt.
51 Ett exempel på en 

differentiering av processen Yt är 

 

 

 

 

∆�� = �� − ����. 
 

 

(16)  

Antalet differentieringar av en process Yt betecknas som d i en ARIMA(p,d,q)-modell. En kombinerad 

ARIMA(p,d,q)-modell följer52 

 

 

 

 

∆H�� = :� + :�∆H���� +⋯+ :<∆H���< + =� − E�=��� −⋯− EF=��F . 
 

 

(17)  

3.1.3. SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s 

Tidseriedata kan även innehålla säsongsvariationer vilka inte modelleras med hjälp av en ARIMA-

modell. Dessa variationer kan istället modelleras med en Säsongs-ARIMA, det vill säga SARIMA. Då en 

variation sker återkommande med intervallet s kan denna sägas följa ett periodiskt beteende vilken 

                                                           
46 Cryer & Chan (2008)  s. 57 
47 Montgomery  et al. (2008), s. 22  
48 Cryer & Chan (2008) s. 57 
49 Ibid. s. 65 
50 Ibid. s. 88ff. 
51 Ibid. s. 98ff. 
52 Se exempelvis Cryer & Chan (2008) s. 92 
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modelleras med denna typ av modell. I en SARIMA-modell kan flera sådana säsongsvariationer 

modelleras.53 Säsongsdelen i modellen betecknas P, Q samt D och syftar till storleken på AR- och MA-

delarna samt antalet differentieringar. Antalet säsongsdifferentieringar betecknas s. Utifrån de 

karaktäristiska polynomen för AR och MA kan en härledning ge motsvarande SARIMA-modell.54 Ett 

exempel med SARIMA(1,0,0)(1,0,0)12 ges nedan. Det karaktäristiska polynomet för en AR(1) med 

säsongsdifferentiering s=12 skrivs som 

 

 

 

 

�1 − IJ��1 − KJ�*� = �1 − IJ −KJ�* + IKJ�L�, 
 

 

(18)  

vilket ger 

 

 

 

 

�� = I���� +K����* − IK����L + =�  

 

 

 

(19)  

där I är första ordningens autoregressiva del, det vill säga AR(1) och K är första ordningens 

säsongsautoregressiva del. Med andra ord syns effekterna av autokorrelationen inte bara på lagg ett 

och lagg tolv utan det blir även en interaktion på lagg tretton.   

3.1.4. Modellering med icke-konstant varians 

Ofta, speciellt när det gäller ekonomiska data, är antagandet om konstant varians inte uppfyllt. Ett 

sätt att hantera detta introducerades av Engle 1982, genom AutoRegressive Conditional 

Heteroscedasticity (ARCH).55 Residualer från föregående perioder byggs in i variansuttrycket, vilket 

innebär att prognosintervallen genast anpassar sig för ökad osäkerhet när extrema observationer 

dyker upp. Engle formulerar ARCH-modellen enligt följande56 

 

 

 

 

�� = M�ℎ�				
O
P 8ä%	#�	M�� = 1 

 

(20)  

 

där ξt är residualer för tidpunkten t samt ht är variansfunktionen. Dessa beteckningar kommer 

användas genom uppsatsen. Engle uttrycker information som finns tillgänglig i tidpunkt t för St (och 

                                                           
53 Box, G.E.P & Jenkins, G.M (1970) Time Series Analysis forecasting and control, San Fransisco, Californien: 
Holden-Day Series in Time Series Analysis, s. 300f. 
54 Cryer & Chan (2008) s. 228ff. I denna bok finns även utförlig information angående karaktäristiska polynom. 
55 Engle, R. F. (1982), Autoregressive conditional heteroskedasticity with the estimates of the variance of United 
Kingdom inflation, Econometrica, Vol.50, No 4, s. 987 ff 
56 Ibid.  
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denna uppsats kommer använda sig av samma beteckning). I en allmän ARCH (q)- modell betecknas q 

som antalet laggade residualer. Detta ger för en ARCH (1) 57 
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(21)  

där 

 

 

 

 

ℎ� = :� + :�����* . 
 

(22)  

Det är med andra ord den betingade fördelningen som är normalfördelad, vilket kan innebära att 

observationer inte är oberoende likafördelade (Independent and identically distributed, även kallad 

i.i.d). Om observationerna är oberoende likafördelade är variansen konstant.58  

 I en regression, där xtβ är en linjärkombination av oberoende variabler, utvecklas modellen 

till59 
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(24)  

och 

 

 

 

 

M� =	�� − YW.,					 
 

(25)  

där α är en parametervektor för variansfunktionen. Generalized AutoRegressive Conditional 

Heteroskedasticity (GARCH) är en vidareutveckling av denna modell, som först introducerades av 

Bollerslev.60 Tanken med denna utveckling var att tillåta ett längre minne i modellen samt större 

flexibilitet i laggstrukturen, eftersom en god skattning av ARCH(q)-modellen i vissa fall kan förutsätta 

                                                           
57 Engle (1982) 
58 Cryer & Chan (2008) s. 280 
59 Engle (1982) 
60 Bollerslev, T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics 31, 
s. 307-327 
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långa laggstrukturer.61 I denna uppsats kommer, när ARCH- och GARCH-modeller diskuteras, q 

användas som antalet lagg i residualerna och p som antalet laggade varianser som införs i en GARCH-

modell. Bollerslev formulerar GARCH (q,p) -modellen enligt62  
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(27)  

I ekvation (28) måste p ≥ 0, q > 0, α0 > 0, α1 ≥ 0, βj ≥ 0 där i = 1,…, q och j = 1,…, p. Skillnaden mellan 

ARCH(q) och GARCH(q,p) är med andra ord att i ARCH-modellen specificeras den betingade variansen  

som en funktion av skattade residualer, medan GARCH även tar med laggade betingade varianser i 

modellen.63 

 Om residualerna, när ARIMA/regressionsmodellen har formulerats, inte har konstant varians 

kan dessa modelleras med hjälp av en ARCH- eller GARCH-modell.64 Det är viktigt att poängtera att 

ARCH- och GARCH-modellerna används för att modellera variansen och därmed inte påverkar 

pricksäkerheten i punktskattningarna.   

3.1.5. Prognostisering 

Prognostisering innebär att nutida information angående historien ligger till grund för att skapa en 

prognos av framtida värden,65  

 

 

 

 

��̂�_� = ` ����|��, �*, … , ��!				 
 

 

(28)  

där Ŷt(ζ) är prognosen. Det finns många sätt att utforma prognoser. Punktskattningar samt 

tillhörande prediktionsintervall konstrueras utifrån en regressionsbaserad tidserieanalys. 

                                                           
61 Bollerslev, T. (1986) 
62 Ibid.  
63 Ibid.  
64 Se exempelvis: Hor et al. (2006) 
65 Cryer & Chan (2008) s. 191 
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Prediktionsintervallet för en enskild observation är bredare än ett konfidensintervall för Ŷ. Dock är 

punktskattningen för dessa två fall densamma.66 Prediktionsintervallet skattas enligt  

 

 

 

 

�a� ± cd/*f[H 

		 
 

(29)  

där Sind i en enkel linjär regresson betecknas 

 

 

 

 

f[H = fg|hi1 + 1� + �j� − j)�*�� − 1�fh*. 
 

(30)  

 

I de fall då processen har icke-konstant varians är dessa prediktionsintervall osäkra. Som tidigare 

nämnt bör variansen i dessa fall modelleras i en GARCH-modell. Därefter kan ett prediktionsintervall 

konstrueras utifrån tillhandahållen varians från GARCH-modelleringen.  

  

                                                           
66 Andersson et al. (2008) Statistics for business and economics, Ohio, USA, Thomson Learning, s. 587-591 
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4.  Metod 

4.1. Data 

Datamaterialet är en tidsserie med timvisa observationer från 1 januari 2005 till 31 januari 2011, det 

vill säga för lite mer än sex år. Detta motsvarar 53328 observationer. 

Datamaterialet är uppdelat i två olika geografiska områden, Linköping samt Katrineholm. För 

respektive geografiskt område finns data för Bixias industrikunder samt privatkunder för hela nätet. 

Detta resulterar i följande variabler: 

• Elförbrukning bland industrier i Katrineholm 

• Elförbrukning bland industrier i Linköping 

• Elförbrukning bland privatkunder i Katrineholm 

• Elförbrukning bland privatkunder i Linköping 

Elförbrukningen mäts i megawattimmar (MW/h). Bixia erhåller denna information 48 timmar efter 

tidpunkten t. Tabell 4.1 visar deskriptiv statistik över elförbrukningen bland privatkunder. I 

Katrineholm förbrukas mindre el än i Linköping då Linköping är ett större geografiskt område. Det 

kan även urskiljas en större variation i elförbrukning i Katrineholm relativt Linköping. Med variation 

menas här standardavvikelsen dividerat med medelvärdet. Detta värde är 0,40 för Katrineholm 

respektive 0,32 för Linköping. 

 

Tabell 4.1 Privatkunder 

Variabel Medel Std Minimum Första kvartil Median Tredje kvartil Maximum 

Katrineholm 20,988 8,344 0,523 14,269 19,375 26,726 50,859 

Linköping 60,496 19,402 17,697 46,145 56,815 72,933 133,134 

 

Tabell 4.2 visar deskriptiv statistik över elförbrukningen bland industrikunder. Även dessa data visar 

på mindre elförbrukning i Katrineholm relativt Linköping. Det återfinns större variation i data över 

Katrineholm än Linköping, (0,34 för Katrineholm respektive 0,28 för Linköping).  

 

Tabell 4.2 Industrikunder 

 

Variabel Medel Std Minimum Första kvartil Median Tredje kvartil Maximum 

Katrineholm 8,262 2,801 2,514 6,187 7,666 10,023 18,367 

Linköping 29,485 8,265 14,039 23,140 27,453 34,740 54,168 
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Nedan följer Figur 4.1 samt Figur 4.2 vilka åskådliggör veckoprofilen för privatkunder i Katrineholm.67 

Varje observation motsvarar en timma. Dessa visas för att åskådliggöra mönster i data. Graferna 

nedan visar dock att mönstren skiljer sig åt mellan veckorna. Dessa mönster samt skillnader 

återkommer i data över privatkunder för både Katrineholm samt Linköping. Flertalet veckodagar 

tenderar att ha liknande mönster med ”en dipp”, vilket gör att två kullar fås. En är vid lunchtid och en 

under kvällstid. I Figur 4.1 ökar elförbrukningen under helgen. I Figur 4.2 kan detta mönster ej 

urskiljas. 

 

Figur 4.1 Veckoprofil för januari 2005 
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Figur 4.2 Veckoprofil för februari 2006 
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67 Graferna visar en vecka i januari 2005 respektive februari 2006. 
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I Figur 4.3 nedan följer veckoprofilen för industrikunder i Linköping.68 Mönstret som kan urskiljas 

återfinnes även i data över Katrineholm, om än dock på en lägre elförbrukningsnivå. Detta mönster 

visar att mer el förbrukas på vardagar respektive mindre el under helger.  

  

Figur 4.3 Veckoprofil för januari 2005 
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Som visas i Figur 4.1, Figur 4.2 samt Figur 4.3 varierar elförbrukningen mellan de olika 

kundgrupperna. Med anledning av detta, samt utifrån Bixias önskemål, konstrueras separata 

modeller för privatkunder respektive industrikunder.  

 Eftersom elförbrukningen kan tänkas påverkas av det väder som råder kommer följande 

väderdata att användas i modellen: 

• Solinstrålning – effekten hos solinstrålningen över en horisontell yta, det vill säga mängden 

solenergi på en given yta samt given tidpunkt. Förändring i solinstrålning kan ske fort med 

anledning av att solens strålning färdas i ljusets hastighet i kombination med att molnen rör 

sig i vindens hastighet. Variabeln mäts i wattimmar per kvadratmeter (W/m2).69  

• Temperatur – Lufttemperatur avses med detta mått och mäts på ungefär 1,5 meters höjd ovan 

markytan med skydd från direkt solstrålning samt nederbörd. Variabeln mäts i Celcius (⁰C).70  

• Vind – Vindens hastighet mäts tio meter ovan markytan samt avser medelvindhastigheten 

under en tiominutersperiod. Variabelns vindhastighet mäts i meter per sekund (m/s).71 

                                                           
68 Grafen visar en vecka i januari 2005. 
69 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kunskapsbanken, www.smhi.se, Nedladdad: 2011-
05-14   
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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Det är värt att notera att dessa väderdata är observerade värden och ej predikterade värden. Nedan 

följer tabell 4.3 samt 4.4 vilka åskådliggör deskriptiv statistik av väderdata för Katrineholm respektive 

Linköping. 

 

Tabell 4.3. Väderdata Katrineholm 

Variabel Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Temperatur 6,57 8,94 -33,00 0,30 6,40 13,30 32,10 

Vind 2,70 1,91 0,00 1,30 2,30 4,00 17,00 

Solinstrålning 128,93 207,96 0,00 0,00 2,00 187,00 873,00 

 

Tabell 4.4. Väderdata Linköping 

Variabel Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Temperatur 6,78 8,55 -28,00 0,60 6,90 13,20 32,50 

Vind 3,47 2,08 0,00 2,00 3,00 4,70 18,00 

Solinstrålning 128,98 207,39 0,00 0,00 2,00 189,00 881,00 

 

För att skatta modeller används data från 1 januari 2005 till 30 september 2010. Data från 1 oktober 

2010 till 31 januari 2011 används för prognoser. I första hand görs prediktioner på oktober och 

november månad samt perioden 24 december till 31 januari. Detta görs för att testa prognoser för 

både vanliga dagar och storhelger samt i syfte att urskilja tendenser om modellernas robusthet.  

4.2. Metodval 

I avsnitt 3.1 redogörs för olika typer av metoder för prognostisering av tidseriedata. Grunden för 

analysen i denna studie är en vanlig regressionsmodell som sedan byggs på med Box-Jenkins ARIMA-

modell för att ta hand om de problem med autokorrelation som kan tänkas uppstå. Dessa metoder 

väljs på grund av dess enkelhet relativt metoder som Exponential smoothing.72 Ett annat möjligt 

scenario är problem med icke-konstant varians vilket modelleras med GARCH. Ett mål med 

modelleringen är att tillhandahålla en modell som är så enkel som möjligt. Det är önskvärt att 

modellen lätt skall kunna skattas i de flesta program, det vill säga att det inte skall finnas något behov 

av avancerade statistiska funktioner för att kunna göra prognoser. Kravet på enkelhet innebär också 

att differentiering i syfte att uppnå en stationär process undviks. På grund av att många variabler 

inkluderas i modellerna skulle en differentiering innebära en komplex modell, som skulle kunna 

tänkas vara svår att använda i realiteten under de tekniska omständigheter som föreligger.  

                                                           
72 Med Exponential smoothing skattas alla vikter om varje gång en ny observation tillförs datamaterialet vilket 
kan förefalla opraktiskt vid tillfällen då modellen kontinuerligt skall användas för prediktering. För mer 
information se Montgomery et al. (2008), s.175-195. 
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 Eftersom R inte klarar av att skatta ARIMA-parametrar och vanliga regressionsparametrar 

simultant för så stora datamängder73 och denna funktion inte finns tillgänglig i Minitab används den 

laggade responsvariabeln för att kontrollera för de olika AR-delarna.74 Även de AR-interaktioner vars 

koefficient visar signifikant effekt (se ekvation (18) och (19) i avsnitt 3.1.3 SARIMA(p,d,q)(P,D,Q))s 

inkluderas i modellen.  Detta förfarande innebär även att modellen är betydligt lättare att använda 

då allt kan skattas i samma steg. I första hand används Minitab för att göra skattningarna. Vad gäller 

GARCH-modeller är detta inte möjligt och därför används R för dessa delar av uppsatsen. 

 I föregående delavsnitt redovisas vilka data som finns till förfogande för uppsatsen. Som 

nämnt finns elförbrukning tillgänglig för två geografiska områden samt två olika typer av kundprofil. 

Vid modellbyggnad konstrueras olika modeller som kan tänkas ge bra prognoser av elförbrukning. 

Varje modell testas på de fyra olika datamaterialen för att undersöka om modellidén fungerar på de 

båda geografiska områdena samt olika typer av kunder. I uppsatsen redovisas dock ej varje modell 

för alla fyra datamaterial för att begränsa uppsatsens längd. Vissa skiljaktigheter förekommer även 

emellan de olika modelltesten för respektive område samt kundprofil för att ytterligare testa olika 

idéer. 

 Denna uppsats kommer heller inte att gå in på modellering med neurala nätverk (ANN). 

Anledningen är att detta skulle medföra att projektet inte håller de tidsramar som satts, då metoden 

kräver inläsning och tar betydligt mer tid i modellbyggnadsfasen.75  

                                                           
73 ARIMA-funktionen återfinns i R-paketet stats.  
74 En liknande metod används i Ramanathan et al (1997) 
75 Se exempelvis Darbellay & Slama (2000) eller Zhang et al. (1998). 
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5. Modellbyggnad och Prognostisering 

5.1. Översikt 

I detta avsnitt redogörs för fem olika modeller att skatta elförbrukningen för privatkunder och 

industrikunder i Katrineholm respektive Linköping. Även prognostisering av respektive modell 

skildras.  

 Modell 1 utgår från antagandet om fullständig information vad gäller elförbrukning. Med detta 

menas att i tidpunkt t+1 finns information om elförbrukning i tidpunkt t. Denna modell är teoretiskt 

uppbyggd där en ARIMA-inspirerad modell anpassas på grund av förekomsten av autokorrelation. I 

regressionsmodellen används 50 376 observationer för samtliga modeller. 

 Modell 2 anpassas efter den information som finns tillgänglig hos företaget. Företaget samlar 

in information om tidigare elförbrukning två dygn efter förbrukningstillfället. Detta innebär att i 

tidpunkt t finns information om elförbrukningen 48 timmar tidigare, det vill säga t – 48. ARIMA-

modelleringen anpassas därmed efter tillgänglig information. 50 376 observationer används i 

regressionerna för samtliga modeller. 

 Modell 3 är en dygnsmodell där intentionen är att en modell för respektive veckodag 

konstrueras. I denna uppsats redovisas ej en modell för varje veckodag på grund av tidsbrist men 

avsikten med modellen framgår tydligt om enbart någon dag framförs. Med avseende på 

privatkunder genomförs en modell på onsdagar för Katrineholm respektive lördag för Linköping. Vad 

gäller industrikunder konstrueras en modell på onsdagar för Katrineholm respektive måndagar för 

Linköping. I denna modell filtreras röda dagar samt andra helgdagar ut från modellen. Detta görs för 

att elförbrukningen annars blir svår att prediktera då individers efterfrågan på el skiljer sig mellan 

exempelvis julafton och slumpmässigt vald arbetsdag. Elförbrukningen följer ett tydligare mönster 

hela julledigheten samlad än i relation till andra vardagar. Filtreringens konstruktion bestäms efter 

röda dagar, klämdagar, semester samt dagen före röd dag för att minska variationen i data. Tanken 

med modellen är med andra ord att visa hur elförbrukningen varierar över vanliga veckodagar.76 För 

privatkunder används 5 208 observationer för Katrineholm respektive 5 568 observationer för 

Linköping. Vad gäller industrikunder används 5 736 observationer för Katrineholm respektive 5 832 

observationer för Linköping. 

 Modell 4A respektive 4B är timvisa modeller. Modell 4A består av tre timmar i följd medan 4B 

bygger på en specifik timme. Syftet är att skapa en modell för varje tretimmarsintervall (Modell 4A) 

respektive en för varje entimmesintervall (Modell 4B). I denna uppsats skapas inte alla dessa 

modeller utan ett exempel på vardera modell illustreras. Urvalet av dagar är detsamma som för 

                                                           
76 I uppsatsen betecknas storhelger samt röda dagar som speciella dagar. Övriga dagar betecknas som vanliga 
dagar. Dessa definitioner används genomgående i uppsatsen. 
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Modell 3, det vill säga onsdagar för Katrineholm samt lördagar och måndagar för Linköping. I modell 

4A modelleras timmarna mellan klockan 7.00 och 10.00 för Katrineholm respektive timmarna mellan 

10.00 och 13.00 för Linköping. I modell 4B modelleras timme 8.00–9.00 för Katrineholm. Denna 

modell redovisas ej för Linköping. Även i dessa två modelltyper filtreras röda dagar samt andra 

helgdagar ut från modellen för att kunna estimera hur variationen ser ut under vanliga veckodagar. I 

modell 4A för privatkunder används 651 observationer för Katrineholm respektive 696 observationer 

för Linköping. I samma modell för industrikunder används 717 observationer för Katrineholm 

respektive 729 observationer för Linköping. I modell 4B används 217 observationer för privatkunder i 

Katrineholm respektive 239 observationer för industrikunder i Katrineholm.  

 Utifrån diskussionen ovan bör därmed en separat modell för röda dagar, semester med mera 

utformas. I modell 5 görs en regression där Y-variabeln är tidigare års elförbrukning för de dagar en 

prognos skall göras för. I detta fall kommer prognosen göras för julafton, juldagen och annandagen 

2010 och därmed används data från julafton, juldagen och annandagen under perioden 2005-2009 

som y-variabel i modellskattningarna. Detta ger 360 observationer att göra regressionsskattningarna 

på.  

 Några variabler testas endast i en modell, exempelvis temperatur över 20 grader samt en 

interaktion mellan röda dagar och lördagar. Om någon variabel utelämnas fångas denna effekt ofta 

upp av någon annan variabel. I de fall då stor vikt läggs vid tolkning av koefficienter är detta något 

som bör undvikas men då syftet i denna uppsats är att tillhandahålla bra prognoser är detta inte lika 

problematiskt.  

 För att erhålla en indikation huruvida modellen ifråga prognostiserar bra görs en mätning av 

det relativa felet, vilket definieras i ekvation (1) och det genomsnittliga relativa felet som beräknas 

enligt ekvation (2). Dessa mått används dels vid modellering och dels i prognostiseringsfasen. 

Skillnaden mellan dessa två användningsområden är att i första fallet används residualerna och i det 

andra fallet skillnaden mellan prognostiserat och verkligt värde för att beräkna det relativa felet.   

 Prognostisering görs under perioden mellan 24 december 2010 till 31 januari 2011 för modell 1 

och 2 med avseende på Linköpings kunder. För Katrineholms kunder prognostiseras samtliga 

modeller under perioden 1 oktober till 1 december 2010. Detta görs även för Linköpings kunder för 

modell 3 samt 4. Modell 5 prognostiseras för julhelgen 2010. Alla prediktionsintervall som redovisas i 

detta avsnitt är 95 procentiga. 

 Variansen i datamaterialet är inte konstant. I modell 1 tas detta i beaktande genom GARCH-

modellerade prediktionsintervall. I de andra modellerna bidrar ej GARCH-modellering till en ökad 

förståelse för variansen eftersom informationen angående föregående observationer ej finns 

tillgänglig vid modelleringstillfället. Då Bixia erhåller information om elförbrukning i efterhand finns 
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nödvändig information om föregående tidsperioder ej tillgänglig. Med anledning av detta måste 

prediktionsintervallen tolkas med viss försiktighet. 

 Vid prognostisering i denna uppsats används verkliga data för väder. Då prognoserna ämnas 

användas i verkligheten kommer dock prognoser av vädervariablerna att användas vilket medför att 

prognoser av elförbrukning behäftas med ytterligare osäkerhet. 
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5.2. Nya variabler 

Privatpersoner samt industrier förbrukar el annorlunda beroende på om det är helgdag eller inte 

samt beroende på om det är en röd dag. Industrier kan tänkas förbruka mindre el på helger då 

produktion enbart sker på vardagar. Privatpersoner kan dock tänkas förbruka mer el på helger 

eftersom de kan komma att vara hemma. Hänsyn bör därmed tas till speciella dagar såsom helgdagar 

samt jul och påsk vilket resulterar i att en storhelgsdummy skapas. I denna ingår helgdagar (det vill 

säga lördagar samt söndagar) samt röda dagar. 

 Vad gäller Bixias industrikunder kan kundantalet hos företaget förändras vid varje 

månadsskifte. I syfte att justera för detta skapas en dummyvariabel för varje månad. Då 

datamaterialet består av 73 månader används 72 dummyvariabler med september 2010 som 

referensmånad. Denna variabel används även för privatkunderna men av annan orsak. Även i dessa 

data återfinns stora variationer i elförbrukningsnivå mellan olika månader vilket inte kan modelleras 

med de variabler som finns tillgängliga. Denna variation består ej hela månader utan verkar 

förekomma i början av månaderna.  

  I modell 3 och 4 filtreras mycket data bort vilket gör det svårare att använda den vanliga 

månadsdummy som nämns i ovanstående stycke. Detta beror på att det är mer problematiskt att 

skatta månadsnivåerna då det finns få observationer. Av denna anledning skapas en glidande 

månadsdummy där föregående samt efterföljande månad läggs till i respektive månadsdummy. 

Denna variabel testas i modell 3 samt 4 för Linköpings privatkunder. 

 En dummyvariabel för varje högtid utformas. Denna indelning görs utifrån en teori om att 

privatpersoner samt industrier förbrukar någorlunda lika mycket el vid olika högtider från år till år. 

Detta undersöks även i data för att styrka denna hypotes. Det går att urskilja mönster vilket 

överensstämmer med teorin om att förbrukningen av el varierar mellan högtider snarare än inom en 

högtid. Följande variabler skapas: 

• Julledighet (Tidsperioden bestäms utifrån information tillhandahållen av Bixia.) 

• Jul  

• Sportlov (Tidsperioden bestäms utifrån sportlovet i grundskolan för respektive område.) 

• Påsk 

• Påsklov (Tidsperioden bestäms utifrån påsklovet i grundskolan för respektive område.)  

• Dagen före röd dag/högtid 

• Kristi Himmelsfärdshelgen  

• Pingst 

• Midsommar 

• Valborg 
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• Klämdagar  

• Röda dagar  

• Individsemester (Tidsperioden bestäms utifrån sommarlovet i grundskolan för respektive 

område.)  

• Industrisemester (Tidsperioden bestäms utifrån information tillhandahållen av Bixia.) 

Förbrukningen av el varierar över veckodagarna vilket diskuterades ovan. För att justera för 

helgdagar skapades en storhelgsdummy men elförbrukningen varierar även över vardagar. Detta 

leder till att en dummyvariabel för varje veckodag konstrueras.  

 Elförbrukningen varierar över dygnets timmar. Av denna anledning skapas en dummyvariabel 

för respektive timme, med timme 24 som referens. Timme 24 är timmen mellan klockan 23.00 och 

24.00, timme ett är mellan klockan 00.00 och 01.00 och så vidare. 

 Ibland kan det finnas en tidsförskjutning i sambandet mellan den beroende och de oberoende 

variablerna. Ett exempel på detta skulle kunna vara om elförbrukningen inte bara påverkas av 

temperaturen för tillfället utan också av temperaturen ett dygn eller kanske några timmar tidigare. 

För att kunna modellera denna typ av samband införs laggade vädervariabler.77 Att en vädervariabel 

har lagg 3 innebär att temperaturen/solinstrålningen/vinden som uppmättes tre timmar tidigare får 

förklara elförbrukningen denna timme. Att en variabel har lagg 24 innebär att väderdata för 24 

timmar tidigare används. I några av de senare modellerna inkluderas vädervariabler för fler tidssteg 

tillbaka i tiden (en veckas-, två veckors- respektive tre veckorslaggar). Tanken med detta förfarande 

är att modellen lättare skall kunna justera för snabba växlingar i väder. 

 I modelleringen testas också huruvida interaktioner mellan de olika vädervariablerna kan 

förklara skillnader i elförbrukning. Tanken bakom denna variabel är att kombinationer av 

vädervariabler tillsammans påverkar efterfrågan på el.78 Med detta menas exempelvis att givet en 

viss nivå på temperatur kan effekten av vind påverka elförbrukningen på olika sätt. Då det är 

minusgrader kan effekten av vind leda till att klimatet upplevs kallare relativt då det är plusgrader, 

vilket kan tänkas påverka elförbrukningen.  

 I flera tidigare studier används cooling degree days (CDD) och heating degree days (HDD)79, för 

att hantera ett icke-linjärt samband mellan temperatur och elförbrukning. Med en likande tanke 

testas variabeln Temperatur över 20 grader i en del modeller. Detta är med andra ord en 

dummyvariabel. Interaktioner mellan variabeln temperatur och sommarmånaderna testas också i en 

                                                           
77 För mer utförlig beskrivning se Cryer & Chan (2008).  
78 Tanken bygger på Taylor & Buizza, (2003) 
79 Se exempelvis Mirasgedisa et al (2006) eller Moral-Carcedoa & Vicéns-Oterob (2005) 
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av modellerna. Tanken bakom denna variabel är att människors beteendemönster är annorlunda 

under sommarmånaderna vilket till stor del kan tänkas återspeglas av temperaturen.80 

 Vid modellbyggnad elimineras förklaringsvariabler utifrån om dess effekt har en signifikant 

påverkan på tio procents signifikansnivå. 

  

                                                           
80 För exempel på kreativ variabelbildning se Ramanathan et al (1997) 
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5.3. Modell 1 

Modell 1 är som nämnt ovan en modell under antagandet om fullständig information vad gäller 

elförbrukning.  

5.3.1. Privatkunder 

En regressionsmodell konstrueras med de förklaringsvariabler som nämnts i föregående avsnitt. 

Eliminering av förklaringsvariabler sker utifrån den antagna signifikansnivån. Därefter undersöks 

residualerna med hjälp av tre olika grafer: 

• Residualer i ordningsföljd 

• PACF 

• ACF 

Den förstnämnda grafen undersöks för att kunna konstatera huruvida residualerna cirkulerar kring 

noll då detta är ett krav för att identifiera autokorrelation i PACF- samt ACF-graferna. Utifrån en 

PACF- samt ACF-graf kan det urskiljas om autokorrelation existerar i slumptermen.81 I enlighet med 

dessa grafer kan det urskiljas ett böljande mönster i ACF-grafen vilket tyder på att residualerna skall 

modelleras med AR-delar. I PACF-grafen ses signifikanta laggar vid 1, 2, 24, 25, 168 samt 169 vilket 

bekräftar att AR-delar ska inkluderas i modellen. Dessa laggar motsvarar en timme tidigare, två 

timmar tidigare, ett dygn tidigare(24 timmar), drygt ett dygn tidigare (25 timmar), en vecka tidigare 

(168 timmar) samt drygt en vecka tidigare (169 timmar). En hypotes är även att en lagg vid 8736 

samt 8737 är signifikanta då detta motsvarar ett år tidigare. Alla dessa laggar inkluderas i modellen. 

Skattningarna för denna modell ses i Tabell 5.1.  

 Alla koefficienter kommenteras ej i uppsatsen utan visas för att åskådliggöra koefficienternas 

riktningar i syfte att ge läsaren en inblick i hur elförbrukningen påverkas. En del koefficienter kan 

dock verka låga, som exempelvis interaktionstermerna. I detta sammanhang är det värt att notera att 

dessa variabler kan anta värden uppåt 1000 enheter vilket gör att dessa effekter kan komma att ha 

inverkan på elförbrukningen. Vad gäller koefficienterna till de laggade responsvariablerna följer de 

teorin vilken säger att interaktionerna mellan lagg 1 och säsongslaggarna (lagg 24, 168 samt 8736) 

har motsatt riktning på koefficienten i förhållande till de andra.82 Med detta menas alltså att lagg 25, 

169 samt 8737 har negativ påverkan på elförbrukningen medan lagg 1, 24,168 samt 8736 har positiv 

påverkan. Interaktionseffekterna med lagg 2 är ej signifikanta och är därav ej med i modellen. 

 

  

                                                           
81 PACF-graf för Katrineholm återfinns i Figur B1 i Bilaga 1. ACF-graf för Katrineholm finns i Figur B2 i Bilaga 1. 
Grafer för Linköping redovisas ej då dessa visar liknande utseende som de för Katrineholm. 
82 Se ekvation (18) samt (19) för teorin bakom detta. 
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Tabell 5.1. Skattningar 

  Linköping   Katrineholm  

Prediktor Koeff. Std. Koeff P Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 2,52920 0,125 0,000 0,66849 0,036 0,000 

Temperatur lagg 3  -0,06344 0,003 0,000 -0,02534 0,001 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,01705 0,003 0,000 -0,00380 0,001 0,000 

Temperatur lagg 24 0,02948 0,003 0,000 0,01158 0,001 0,000 

Vind lagg 3 0,03447 0,004 0,000 0,02229 0,001 0,000 

Vind lagg 24  - -  -  -0,00238 0,001 0,062 

Solinstrålning lagg 3 -0,00036 0,000 0,000 0,00016 0,000 0,000 

Solinstrålning lagg 12 -  -  -  0,00004 0,000 0,028 

Solinstrålning lagg 24 0,00049 0,000 0,000 0,00010 0,000 0,000 

Solinstrålning:Vind -0,00003 0,000 0,022 -0,00003 0,000 0,000 

Solinstrålning:Temperatur -0,00002 0,000 0,000 -0,00001 0,000 0,000 

Temperatur:Vind -0,00358 0,000 0,000 -0,00145 0,000 0,000 

Jul -0,59336 0,078 0,000 -0,11804 0,028 0,000 

Före röd dag/helgdag 0,15520 0,046 0,001  - -  -  

Midsommar -0,45390 0,086 0,000 - -  -  

Röda dagar (lördag) -0,25439 0,050 0,000  - -   - 

Storhelg -  -  -  -0,06000 0,015 0,000 

Julledighet -   - -  0,06240 0,013 0,000 

Lagg 1 (elförbrukning) 0,99425 0,003 0,000 1,10695 0,003 0,000 

Lagg 2 (elförbrukning) -0,12005 0,003 0,000 -0,18697 0,003 0,000 

Lagg 24 (elförbrukning) 0,23879 0,004 0,000 0,22510 0,004 0,000 

Lagg 25 (elförbrukning) -0,18422 0,004 0,000 -0,18711 0,004 0,000 

Lagg 168 (elförbrukning) 0,26926 0,004 0,000 0,26584 0,004 0,000 

Lagg 169 (elförbrukning) -0,25494 0,004 0,000 -0,26319 0,004 0,000 

Lagg 8736 (elförbrukning) 0,36000 0,004 0,000 0,32258 0,004 0,000 

Lagg 8737 (elförbrukning) -0,34325 0,004 0,000 -0,31925 0,004 0,000 

I modellen ingår även dummyvariabler för månaderna, veckodagarna samt för varje timma. För en komplett tabell som 

dessutom redovisar VIF och T-värden, se Bilaga 1, Figur B3 samt Figur B4 för Katrineholm respektive Linköping.  

Grafer över residualer indikerar att modellen är väntevärdesriktig. Processen har dock icke-konstant 

varians vilket leder till slutsatsen att variationen skall modelleras i en GARCH-modell.83 Det är viktigt 

att betona att punktskattningen ej påverkas av att variansen ej är konstant utan att GARCH görs för 

att tillhandahålla bättre intervallskattningar. Slumptermen tenderar att följa en normalfördelning.84 

85  

                                                           
83 Graf över residualer i ordningsföljd återfinns i Figur B5 samt Figur B6 i Bilaga 1. 
84 Histogram över residualer fås i Figur B7 respektive Figur B8 i Bilaga 1. 
85 Vilket innebär att detta antagande är uppfyllt för att Ordinary Least Squares (OLS) ska vara Best Linear 
Unbiased Estimator (BLUE). Processen har dock icke-konstant varians vilket gör att det kan komma att OLS ej är 
BLUE. För mer information se Fox, J (1997) Applied regression analysis, linear models, and related methods, 
Thousand Oaks, Kalifornien, SAGE Publications Inc samt Studenmund A.H. (2006) Using econometrics: A 
practical guide, Boston, Addison Wesley. 
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Justerad förklaringsgrad för modellen är 0,998 för Katrineholm respektive 0,996 för Linköping. 

Standardavvikelsen för modellen är 0,394 för Katrineholm respektive 1,234 för Linköping. Det är värt 

att notera att dessa skattningar befattas med osäkerhet eftersom processerna har icke-konstant 

variation. 

 En bedömning av vilken nivå GARCH-modelleringen bör ha görs och slutsatsen är att modellen 

för Katrineholm antar GARCH(2,2) samt GARCH(1,2) för Linköping.86 Efter en första indikation på hur 

många p- respektive q-parametrar som skall användas i modellen skattas parametrarna.87 I Tabell 5.2 

nedan är alpha1 och alpha2 skattningarna för de laggade residualerna (det vill säga de parametrar 

som ingår i en ARCH-modell), medan beta1 och beta2 är skattningarna för de laggade 

variansfunktionerna.  

 

Tabell 5.2 GARCH (2,2) – Katrineholm 

 Estimat Std T-värde P-värde 

omega 9,15E-03 3,94E-06 2323,2 <2e-16 *** 

alpha1 8,27E-02 8,16E-06 10131,6 <2e-16 *** 

alpha2 6,28E-02 2,54E-05 2471,1 <2e-16 *** 

beta1 4,04E-01 2,53E-03 159,5 <2e-16 *** 

beta2 3,89E-01 2,53E-03 153,5 <2e-16 *** 

 

Detta gör att variansfunktionen för Katrineholmsmodellen kan skrivas som 

 

 

 

 

ℎ� = 0,00915 + 0,0827M���* + 0,0628M��** + 0,404ℎ��� + 0,389ℎ��*. 
 

 

(31)  

I Tabell 5.3 återfinns skattningar för GARCH(1,2) med avseende på Linköping.  

 

Tabell 5.3 GARCH(1,2) – Linköping 

 Estimat Std T-värde P-värde 

omega 2,63E-01 1,25E-02 21,023 < 2e-16 *** 

alpha1 2,88E-01 9,36E-03 30,799 < 2e-16 *** 

beta1 3,81E-01 2,29E-02 16,668 < 2e-16 *** 

beta2 1,72E-01 2,32E-02 7,403 1,33e-13 *** 

 

Detta gör att variansfunktionen för Linköpingsmodellen kan skrivas som 

                                                           
86 För information om hur identifiering av GARCH görs se Bollerslev (1986). 
87 Garch-modellerna skattas i R, med hjälp av funktionerna i paketet fGarch. För mer detaljerad information se 
CRAN:s hemsida, http://cran.r-project.org/web/packages/fGarch/fGarch.pdf.  
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ℎ� = 0,263 + 0,288M���* + 0,381ℎ��� + 0,172ℎ��*. 
 

 

(32)  

Relativt fel beräknas för respektive modell för att ge en indikation på om modellen tillhandahåller bra 

prognoser. Dessa värden återfinns i Tabell 5.4 Relativt fel för Modell 1. Medelvärdet av relativt fel, 

GRF, är lågt vilket innebär att modellen kan komma att prediktera elförbrukningen på en önskvärd 

nivå. Tabellen visar dock även att modellen skattar någon/några observationer dåligt då maxvärdena 

är relativt höga. Då tredje kvartilerna ligger på ett relativt fel på ungefär 1,9 procent kan modellen 

ändå tänkas ge uttryck för att generellt sätt skatta elförbrukningen väl.  

 

Tabell 5.4 Relativt fel för Modell 1 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Linköping 0,015 0,016 0,000 0,005 0,011 0,020 1,139 

Katrineholm 0,015 0,024 0,000 0,005 0,011 0,019 2,594 

 

Prognostisering 

Prognoser för privatkunder görs enbart för Linköpingsdata. För Linköpingsmodellen görs en prognos 

från den 24 december 2010 till och med den 31 januari 2011. I Tabell 5.5 visas deskriptiv statistik för 

det relativa felet för denna period. Det genomsnittliga relativa felet ligger ungefär på 1,3 procent och 

medianen ligger på en procent. Med andra ord har modellen en bra förmåga att prognostisera och 

modellen beskriver data bra. Nämnas bör att relativt fel (RF) skiljer sig lite mellan approximationen 

och den för prognosen. 

 

Tabell 5.5 Relativt fel för prognos  

Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

0,013182 0,012 0,000 0,005 0,010 0,018 0,111 

 

I Figur 5.1 visas observerade värden samt prognoser för julafton och nästkommande sju dagar (det 

vill säga 24:e till 31:a december 2010). Kullarna på respektive dag motsvarar lunchtid och dalarna 

passar samman med nattetid. Den första dagen som visas i Figur 5.1 är julafton, dygnsprofilen ser 

annorlunda ut denna dag i förhållande till resterande dagar. Modellen fångar upp den huvudsakliga 

skillnaden i denna dygnsprofil men prognostiserar något fel runt middagstid. Julledigheten är 

generellt sett svårare att prediktera relativt vanliga dagar då individers beteendemönster är 

annorlunda. Detta återspeglas dock inte av Figur 5.1.  
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Figur 5.1 
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Som tidigare nämnt har processen ej konstant varians. Denna modell är konstruerad utifrån 

antagandet om fullständig information vilket gör att variansen för Linköpings privatkunder 

modelleras med en GARCH(1,1).88 

 I Figur 5.2  visas prediktionsintervallet som skattas med hjälp av GARCH-modellen för två dagar 

(juldagen och annandagen). Den betingade variansen är högre under juldagen med en genomsnittlig 

betingad standardavvikelse på 1,57, medan detta värde för annandagen ligger på ungefär 0,94.89 

Sammantaget ligger den betingade standardavvikelsen på mellan 0,8 och 3 under denna korta 

tidsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Variansfunktionen skattades tidigare i detta avsnitt. 
89 Detta kan jämföras med den standardavvikelse som skattades i modell 1, nämligen 1,234. 
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Figur 5.2  
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5.3.2. Industrikunder 

En modell för industrikunderna görs också. En regressionsmodell konstrueras. Även residualerna för 

denna modell undersöks för att kontrollera att antagandena för Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE) uppfylls. PACF- samt ACF-graferna visar att AR-delar skall modelleras.90 Samma laggade 

responsvariabler undersöks för industrikunder som för privatkunder i föregående delavsnitt.91 Nedan 

följer Tabell 5.6 Skattningar med skattningar för denna modell. Likt modellen med privatkunder fås 

väntade riktningar på koefficienterna för AR-delarna. 

 

Tabell 5.6 Skattningar 

  Katrineholm   Linköping  

Prediktor Koeff. Std. Koeff P-värde Koeff. Std. Koeff P-värde 

Konstant 0,20405 0,015 0,000 0,64200 0,035 0,000 

Temperatur lagg 3 -0,00242 0,000 0,000 -0,00519 0,001 0,000 

Temperatur Lagg 12 -0,00118 0,000 0,003 0,00265 0,001 0,002 

Vind lagg 12 0,00209 0,001 0,002 - - - 

Solinstrålning lagg 3 0,00003 0,000 0,015 - - - 

Solinstrålning lagg 24 - - - -0,00006 0,000 0,018 

Solinstrålning:Vind - - - -0,00003 0,000 0,000 

Solinstrålning:Temperatur - - - 0,00001 0,000 0,000 

Temperatur:Vind -0,00036 0,000 0,000 -0,00025 0,000 0,087 

Industrisemester -0,07700 0,006 0,000 -0,07552 0,013 0,000 

                                                           
90 PACF- samt ACF-grafer återfinns för Linköping i Figur B9 respektive Figur B10 i Bilaga 1. 
91 Dessa tas med givet att dess koefficienter är signifikanta på tio procent signifikansnivå.  
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Julledighet -0,04139 0,008 0,000 -0,10284 0,021 0,000 

Jul -0,08481 0,016 0,000 -0,24256 0,038 0,000 

Påsk -0,08228 0,012 0,000 -0,15199 0,028 0,000 

Kristi Himmelsfärdshelgen -0,07154 0,016 0,000 -0,13595 0,039 0,000 

Pingst -0,05584 0,013 0,000 - - - 

Midsommar -0,12478 0,015 0,000 -0,29094 0,035 0,000 

Storhelg -0,17406 0,010 0,000 -0,40743 0,027 0,000 

Före röd dag/storhelg - - - -0,10003 0,019 0,000 

Kläm - - - -0,07524 0,025 0,003 

Röda dagar (lördag) - - - -0,10254 0,024 0,000 

lagg 169 Storhelg - - - 0,01873 0,016 0,232 

lagg 169 Röda dagar 0,04721 0,014 0,001 - - - 

lagg 1 (elförbrukning) 1,02001 0,004 0,000 1,03418 0,004 0,000 

lagg 2 (elförbrukning) -0,12219 0,004 0,000 -0,07782 0,006 0,000 

lagg 3 (elförbrukning) - - - -0,03892 0,003 0,000 

lagg 24 (elförbrukning) 0,08291 0,003 0,000 0,10086 0,003 0,000 

lagg 25 (elförbrukning) -0,07585 0,003 0,000 -0,09794 0,003 0,000 

lagg 168 (elförbrukning) 0,24359 0,005 0,000 0,20395 0,004 0,000 

lagg 169 (elförbrukning) -0,22293 0,005 0,000 -0,18903 0,004 0,000 

lagg 336 (elförbrukning) 0,15488 0,005 0,000 0,15328 0,005 0,000 

lagg 337 (elförbrukning) -0,14685 0,005 0,000 -0,14614 0,005 0,000 

lagg 504 (elförbrukning) 0,13231 0,004 0,000 0,12069 0,004 0,000 

lagg 505 (elförbrukning) -0,11808 0,004 0,000 -0,10850 0,004 0,000 

lagg 8736 (elförbrukning) 0,27302 0,004 0,000 0,31221 0,004 0,000 

lagg 8737 (elförbrukning) -0,23871 0,004 0,000 -0,29169 0,004 0,000 

I modellen ingår även dummyvariabler för veckodagarna, timmarna samt alla månader. Dessa skattningar samt VIF och t-

värden återfinns i Figur B11 respektive Figur B12 i Bilaga 1 för Katrineholm samt Linköping. 

Vid betraktande av residualer över tid är det rimligt att anta att modellen är väntevärdesriktig för 

båda geografiska områden. Processen har dock ej konstant varians vilket medför att en GARCH-

modellering görs för att senare kunna konstruera mer tillförlitliga prediktionsintervall.92 

Slumptermen ser normalfördelad ut.93 

 För Katrineholmsdata skattas en standardavvikelse för modellen på 0,224 samt justerad 

förklaringsgrad 0,994. För Linköpingsdata fås en standardavvikelse för modellen på 0,488 samt 

justerad förklaringsgrad 0,997. Det är värt att notera att dessa skattningar befattas med osäkerhet 

eftersom processerna har icke-konstant variation. 

 Relativt fel beräknas för respektive modelltyp för att ge en indikation på om modellen 

tillhandahåller bra prognoser. Dessa värden återfinns i Tabell 5.7 Relativt fel för Modell 1 nedan. 

Tabellen visar att Linköpingsdata modelleras något bättre med denna modell än Katrineholmsdata. 

Medelvärdet av relativt fel, GRF, är lågt vilket innebär att modellen kan komma att prediktera 

                                                           
92 Residualplottar återfinnes i Figur B13 respektive Figur B14 i Bilaga 1 för Katrineholm respektive Linköping. 
93 Histogram över residualer finns i Figur B15 samt Figur B16 i Bilaga 1 för Katrineholm respektive Linköping. 
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elförbrukningen på en önskvärd nivå. Tabellen visar dock även att modellen skattar någon/några 

observationer dåligt då maxvärdena är någorlunda höga. Då tredje kvartilerna ligger på ett relativt fel 

på ungefär 1,4 respektive 2,4 procent är det rimligt att anta att modellen i de flesta fall skattar 

elförbrukningen väl. 

 

Tabell 5.7 Relativt fel för Modell 1 

 Medelvärde Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Linköping 0,011 0,013 0,000 0,004 0,008 0,014 0,944 

Katrineholm 0,018 0,019 0,000 0,006 0,013 0,024 0,530 

 

En bedömning av GARCH-modelleringens nivå görs och slutsatsen är att GARCH(1,1) används för 

både Katrineholm samt Linköping. Nedan följer Tabell 5.8 GARCH(1,1) – Katrineholm, vilken visar 

skattningarna för variansfunktionen. 

 

Tabell 5.8 GARCH (1,1) – Katrineholm 

 Estimat Std T-värde P-värde 

omega 0,01022 0,00033 30,910 <2e-16 *** 

alpha1 0,26177 0,00833 31,420 <2e-16 *** 

beta1 0,55489 0,01087 51,060 <2e-16 *** 

 

Detta gör att variansfunktionen skrivs 

 

 

 

 

ℎ� = 0,010 + 0,262M���* + 0,555ℎ���. 
 

 

(33)  

Parameterskattningarna för modellen med Linköpingsdata återfinnes i Tabell 5.9 GARCH(1,1) – 

Linköping nedan. 

 

Tabell 5.9 GARCH(1,1) – Linköping 

 Estimat Std T-värde P-värde 

omega 8,80E-02 1,99E-03 44,21 <2e-16 *** 

alpha1 4,24E-01 9,60E-03 44,19 <2e-16 *** 

beta1 2,00E-01 1,13E-02 17,80 <2e-16 *** 
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Detta gör att variansfunktionen skrivs 

 

 

 

 

ℎ� = 0,008 + 0,424M���* + 0,200ℎ���. 
 

 

(34)  

Dessa variansfunktioner används vid skattningar av prediktionsintervall. 

Prognostisering 

Katrineholm 

För Katrineholms industrikunder prognostiseras perioden från 1 oktober till och med 2 december 

2010. I Tabell 5.10 visas deskriptiv statistik för det relativa felet för den här perioden. Det 

genomsnittliga relativa felet ligger på 1,6 procent, medan medianen ligger på 1,2 procent. Modellen 

predikterar elförbrukningen bra, om än dock något sämre än modellen för Linköpings privatkunder. 

 

Tabell 5.10 Relativt fel för prognos – Modell 1 

Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

0,016556 0,020 0,000 0,006 0,012 0,022 0,474 

 

I Figur 5.3 visas predikterade och observerade värden för en vecka i oktober (måndag den fjärde till 

söndag den tionde oktober). Prediktioner och observationer följer varandra under hela perioden. 

Som tidigare nämnts, kan en tydlig skillnad ses mellan vardagar och helger då det gäller 

industrikunder. I Figur 5.3 kan utläsas att modellen fångar upp detta mönster. Kullarna är lunchtid 

och dalarna motsvarar nattetid.   
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Figur 5.3 
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Eftersom konstant varians inte kan antas, skattas residualerna med en GARCH(1,1).94 Med hjälp av de 

skattade parametrarna görs GARCH-justerade prediktionsintervall för de timvisa prognoserna under 

den första och andra oktober.  Den 1 oktober är en fredag och i Figur 5.4 ses tydligt skillnader i 

dygnsprofil mellan en vardag och en helgdag. Prediktionsintervallen är som bredast klockan 8.00–

10.00 och 12.00–15.00 under fredagen samt klockan 8.00-10.00 och klockan 18.00-22.00 under 

lördagen. Den genomsnittliga betingade standardavvikelsen är något lägre under fredagen (0,182) 

jämfört med lördagen (0,193).  

 

Figur 5.4 
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94 Variansfunktionen skattades tidigare i detta avsnitt. 
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Linköping 

För Linköpings industrikunder skattas perioden från 24 december 2010 till 31 januari 2011. I 

lådagrammet i Figur 5.5 visas spridningen på det relativa felet. De vanliga dagarna har betydligt lägre 

spridning än de speciella dagarna95. Säkerheten i prediktionerna blir med andra ord högre för vanliga 

dagar. Detta styrker en tes om att julledigheten är svårare att prediktera på grund av det förändrade 

beteendemönstret hos individer. Förändringen i beteendemönster är dock annorlunda för 

industrikunder relativt privatkunder. Förefaller exempelvis julafton på en lördag så förändras inte 

beteendemönstret märkvärt eftersom industrier inte är verksamma under helger. Om julafton istället 

hamnar på en veckodag är förändringen stor eftersom detta medför att verksamheten ej är igång när 

den i vanliga fall skulle varit det.   

     

Figur 5.5  
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I Figur 5.6 visas verkliga samt prognostiserade värden för julafton och sju dagar framåt (det vill säga 

året ut). De predikterade värdena för de första tre dagarna (julafton till annandagen) följer inte 

observationerna lika bra som resten av dagarna. Detta överensstämmer med de siffror som visades 

ovan, det vill säga att spridningen är större för speciella dagar. Den 24 december 2010 inföll en 

fredag. Modellen justerar att denna dag är annorlunda i förhållande till vanliga fredagar men klarar 

inte av att modellera hela förändringen.   

 

 

 

                                                           
95 Till speciella dagar räknas 24:e till 26:e december, 31:e-1:a januari samt 6:e januari. 
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Figur 5.6 
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Eftersom konstant varians inte kan antas skattas en variansfunktion med hjälp av en GARCH(1,1).96 I 

Figur 5.7 visas de prediktionerna för juldagen och annandagen. Prediktionsintervallet är justerat med 

hjälp av den betingade standardavvikelsen. Den genomsnittliga betingade standardavvikelsen är 

något högre under juldagen jämfört med annandagen (0,45 respektive 0,39). Början av perioden 

samt timmarna i övergången mellan juldag och annandag utmärker sig med ett bredare 

prediktionsintervall. Här är med andra ord osäkerheten i prognosen större.   

 

Figur 5.7 

Annandagen|Juldagen

26

25

24

23

22

21

20

19

18

Prediktioner i ordningsföljd

E
lf
ö
rb
ru
k
n
in
g

punk t
nedre
övre

Prognoser med GARCH-justerade prediktionsintervall

 

                                                           
96 Vilket gjordes tidigare i detta avsnitt. 
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5.4. Modell 2 

I Modell 2 tas hänsyn till vilka data som finns tillgängliga i verkligheten för elhandelsföretaget Bixia då 

de ska beställa el från Nord Pool. Som tidigare nämnt förfogar Bixia över data för elförbrukningen två 

dygn senare vilket leder till att denna modell utgår ifrån detta.  

5.4.1. Privatkunder 

En regressionsmodell konstrueras där eliminering av variabler sker utifrån en signifikansnivå på 0,1. 

PACF- samt ACF-graferna visar att AR-delar skall modelleras. Nedan följer Tabell 5.11 Skattningar 

med skattningar för denna modell. Till skillnad från modell 1 modelleras ej lika många laggade y-

variabler i denna modell med anledning av tillgänglig information. Då inga laggade y-variabler finns 

med för de första två dygnen resulterar detta i att flera andra variablers koefficienter blir 

signifikanta. Likt modell 1 kommenteras ej alla koefficienter i uppsatsen utan visas för att 

åskådliggöra koefficienternas riktningar i syfte att ge läsaren en inblick i hur elförbrukningen 

påverkas. Det är värt att notera att interaktioner mellan vädervariabler även här har låga värden på 

koefficienterna men då variablerna kan anta värden uppåt 1000 enheter medför detta att dessa 

effekter kan komma att ha inverkan på elförbrukningen. I modellen finns även variabeln Röda 

dagar(lördag) med. Denna variabel är en interaktion mellan röda dagar samt lördagar. Variabeln 

inkluderas i modellen då det kan hända att individer har ett annat beteendemönster med avseende 

på elförbrukning om en röd dag infaller på en lördag. 

 

Tabell 5.11 Skattningar 

  Linköping   Katrineholm  

Prediktor Koeff. Std. Koeff P Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 24,93860 0,232 0,000 11,79800 0,086 0,000 

Temperatur lagg 3 -0,56137 0,007 0,000 -0,30316 0,003 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,20407 0,006 0,000 -0,14246 0,002 0,000 

Temperatur lagg 24 -0,12428 0,006 0,000 -0,07628 0,002 0,000 

Vind lagg 3 0,16474 0,010 0,000 0,15305 0,005 0,000 

Solinstrålning lagg 3 -0,00618 0,000 0,000 -0,00107 0,000 0,000 

Solinstrålning lagg 12 -  -  -  0,00159 0,000 0,000 

Solinstrålning lagg 24 0,00067 0,000 0,000 -  -  -  

Solinstrålning:vind -0,00014 0,000 0,000 -0,00021 0,000 0,000 

Solinstrålning:temperatur 0,00020 0,000 0,000 0,00013 0,000 0,000 

Temperatur:vind -0,01064 0,001 0,000 -0,00419 0,000 0,000 

Julledighet 0,67290 0,123 0,000 0,63165 0,042 0,000 

Jul -6,60320 0,216 0,000 -1,87172 0,091 0,000 

Röda dagar (ej helg) -  -  -  -0,55010 0,105 0,000 

169 lagg röda dagar -  -  -  0,46043 0,076 0,000 

169 lagg klämdagar -  -   - 0,60046 0,048 0,000 
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Valborg -  -  -  0,71160 0,117 0,000 

Kristi Himmelsfärd 0,82230 0,227 0,000 0,87224 0,094 0,000 

Pingst -   - -  0,29945 0,070 0,000 

Sportlov -  -  -  0,49300 0,064 0,000 

Före röd dag/storhelg 0,63740 0,114 0,000  - -   - 

Midsommar -2,25290 0,208 0,000  - -  -  

Påsk -2,74910 0,148 0,000 -  -  -  

Klämdagar -0,36610 0,149 0,014 -  -  -  

Röda dagar (lördag) -2,30260 0,013 0,000  - -  -  

Storhelg -  -  -  -0,17712 0,061 0,004 

Lagg 72 (elförbrukning) 0,12534 0,003 0,000 0,15795 0,003 0,000 

lagg 168 (elförbrukning) 0,14318 0,003 0,000 0,15992 0,012 0,000 

lagg 169 (elförbrukning) -  -  -  -0,07745 0,012 0,000 

lagg 336 (elförbrukning) 0,11945 0,003 0,000 0,08554 0,003 0,000 

lagg 504 (elförbrukning) 0,10381 0,003 0,000 0,08042 0,003 0,000 

lagg 8736 (elförbrukning) 0,37988 0,006 0,000 0,32988 0,011 0,000 

lagg 8737 (elförbrukning) -0,15628 0,005 0,000 -0,20175 0,011 0,000 

I modellen ingår även dummyvariabler för månaderna, veckodagarna samt för varje timma. 

Residualplottar över tid indikerar väntevärdesriktighet för modellen. Slumptermen tenderar att följa 

en normalfördelning vilket medför att dessa antaganden är uppfyllda för att OLS ska vara BLUE.97 

Processen har dock icke-konstant varians, vilket ej kan modelleras. Anledningen till detta är att vid 

modellering av GARCH används allt som oftast observationerna just innan tidpunkt t för att skapa 

variansfunktionen. I detta fall då timvisa data används innebär detta att timmarna innan behövs för 

att skapa variansfunktionen vilket inte är möjligt då Bixia ej förfogar över dessa data. De 

prediktionsintervall som skapas bygger på att processen har konstant varians, vilket medför att 

försiktighet bör läggas vid dessa då de är mycket osäkra. 

 Modellen som bygger på Linköpingsdata har en justerad förklaringsgrad på 0,975 samt 

standardavvikelse 2,977. En modell med Katrineholmsdata har en justerad förklaringsgrad på 0,976 

samt standardavvikelse 1,248. På grund av att variansen ej är konstant är skattningen på 

standardavvikelserna osäkra. 

 Relativt fel beräknas för modellen vilket redovisas i Tabell 5.12 Relativt fel för Modell 2 nedan. 

Denna modell skattar Linköpingsdata bättre än Katrineholmsdata. Tabellen visar att maxvärdet för 

Katrineholmsmodellen är 16,559 vilket innebär att skattningen av modellen slår mycket fel på denna 

observation. 

 

 

 

                                                           
97 Residualplott samt histogram över residualer redovisas i Figur B17 respektive Figur B18 i Bilaga 2 för 
Linköping. Grafer för Katrineholm redovisas ej då dessa visar liknande utseende som de för Linköping. 
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Tabell 5.12 Relativt fel för Modell 2 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Linköping 0,041 0,035 0,000 0,015 0,033 0,058 0,766 

Katrineholm 0,055 0,114 0,000 0,019 0,041 0,075 16,559 

 

Prognostisering 

För Katrineholms privatkunder prognostiseras hela oktober. I Tabell 5.13 presenteras deskriptiv 

statistik för det relativa felet för denna period. Sammantaget för alla dagar blir GRF ungefär fyra 

procent, men det verkar också som om det är svårare för modellen att prognostisera helgdagar 

relativt vardagar.  

 

Tabell 5.13 Relativt fel för prognos  

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Alla dagar 0,041 0,032 0,000 0,015 0,033 0,058 0,183 

Helg 0,043 0,032 0,001 0,018 0,035 0,067 0,136 

Vardag 0,040 0,032 0,000 0,015 0,032 0,056 0,183 

 

I Figur 5.8 visas en prognos för den första veckan i oktober. I denna figur visas två kullar, den första är 

under lunchtid och den andra under kvälltid. Dalar motsvarar även här nattetid. Intressant att notera 

är att dygnsprofilen inte uppvisar de skillnader mellan vardag och helg som kunde urskiljas hos 

industrikunder.98 Däremot går förbrukningen upp under helgen för att sedan gå tillbaka igen när 

nästa vecka börjar. Modellen har svårt att ta upp hur mycket el privatkunder förbrukar under 

lunchtid då den systematiskt predikterar fel under denna tidsperiod. För denna vecka har modellen 

även svårt att prediktera uppgången i elförbrukning under söndag kväll, det vill säga den sista kullen i 

Figur 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Se Figur 5.3 för dygnsprofilen för industrikunder. 



46 
 

Figur 5.8  
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För perioden fjärde till åttonde oktober (måndag till fredag) visas den verkliga förbrukningen samt 

prediktionsintervallet för prognoserna i Figur 5.9. Även fast det förekommer vissa prognostiseringsfel 

är avvikelsen från den verkliga förbrukningen inte så pass stor att förbrukningen inte hamnar inom 

ett 95 procentigt prediktionsintervall. Detta intervall är dock osäkert då det inte är möjligt att 

konstruera GARCH-justerade prediktionsintervall.  

 

Figur 5.9 
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Linköping 

Under dessa förutsättningar görs även skattningarna med Linköpingsmodellen på perioden från och 

med 24 december 2010 till och med 31 januari 2011. I Tabell 5.14 visas mer detaljerad information 

över det relativa felet. För hela perioden erhålls med andra ord ett relativt fel på i genomsnitt 4,3 

procent. Om endast speciella dagar99 tas i beaktande blir det genomsnittliga relativa felet istället 

ungefär 5,9 procent. Modellering av speciella dagarna är något sämre relativt vanliga dagar även 

med avseende på standardavvikelsen för det relativa felet. Dessa värden påvisar att det är större 

variation i prediktionen av speciella dagar i jämförelse med vanliga dagar. Nämnas kan också att för 

den 24-26:e december är GRF 5,6 procent.  De vanliga dagarna verkar, som tidigare nämnt, något 

lättare att prognostisera då det genomsnittliga felet ligger på fyra procent.  

 

Tabell 5.14 Relativt fel för prognos  

 Medel  Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Speciella dagar 0,059 0,045 0,001 0,019 0,052 0,096 0,179 

Vanliga dagar 0,040 0,029 0,000 0,018 0,034 0,059 0,165 

Alla dagar 0,043 0,033 0,000 0,018 0,036 0,062 0,179 

 

I lådagrammet i Figur 5.10 visas att spridningen är större för helgdagarna, vilket nämndes ovan. 

Pricksäkerheten i prognosen är inte lika bra för dessa dagar. 

 

Figur 5.10 
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99 Som speciella dagar räknas i detta fall 24-26:e december, 31:a december, 1:a januari samt 6:e januari 
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I Figur 5.11 visas tidsperioden från den 24:e till den 31:a december 2010. Det är stor skillnad på hur 

väl modellen prognostiserar för de olika dagarna. Prediktionerna för den 27:e december (den fjärde 

kullen i Figur 5.11) verkar följa observationerna väl, medan prediktionerna för julafton (den första 

kullen) missar mycket på sina håll. Än en gång noteras att dygnsprofilen för julafton skiljer sig åt 

jämfört med de andra dagarna. Elanvändarna förbrukar särskilt mer el under lunchtid relativt de 

andra dagarna. Prognostiseringsfel görs även under lunchtid, nattetid samt kvällstid under hela 

veckan.  

 

Figur 5.11 
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Figur 5.12 visar prediktionsintervallen för skattningarna tillsammans med den verkliga förbrukningen 

(för dagarna 24:e till 26:e december). Det är här tydligt att det i första hand är julafton som är svår 

att prognostisera på grund av sin tydligt annorlunda dygnsprofil. Det är några av timmarna på 

julafton samt på natten mellan julafton och juldagen som den verkliga förbrukningen hamnar utanför 

det predikterade intervallet. Än en gång bör dock försiktighet läggas vid dessa intervall då de är 

osäkra. 
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Figur 5.12 
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5.4.2. Industrikunder 

Modell 2 görs även för industrikunder. Samma tendenser återfinns i denna modell som den för 

privatkunder med avseende på att flera andra variabelkoefficienter är signifikanta då de laggade y-

variablerna för de första två dygnen avlägsnas ur modellen. Skattningarna för modellen redovisas i 

Tabell 5.15 Skattningar nedan. Även i denna modell testas interaktionen mellan röd dag och lördagar 

vilken ger en signifikant koefficient i Linköpingsmodellen.  

 

Tabell 5.15 Skattningar 

  Linköping   Katrineholm 

Prediktor Koeff. Std. Koeff P Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 0,88472 0,089 0,000 1,46371 0,034 0,000 

Temperatur lagg 3 -0,03063 0,003 0,000 -0,03491 0,001 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,01313 0,003 0,000 -0,01447 0,001 0,000 

Temperatur lagg 24 0,01340 0,003 0,000 -0,00514 0,001 0,000 

Vind lagg 3 -0,01849 0,005 0,000 0,01058 0,002 0,000 

Vind lagg 12 -0,03176 0,005 0,000 - - - 

Vind lagg 24 -0,01267 0,004 0,003 -0,00314 0,002 0,082 

Solinstrålning lagg 3 -0,00042 0,000 0,000 0,00014 0,000 0,000 

Solinstrålning lagg 12 0,00101 0,000 0,000 0,00024 0,000 0,000 

Temperatur:Vind 0,00156 0,000 0,001 -0,00060 0,000 0,003 

Solinstrålning:Temperatur 0,00009 0,000 0,000 0,00001 0,000 0,000 

Solinstrålning:Vind -0,00018 0,000 0,000 -0,00004 0,000 0,000 

Industrisemester - - - -0,70374 0,015 0,000 

Julledighet -1,00370 0,060 0,000 -0,30511 0,025 0,000 
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Jul  -2,97910 0,111 0,000 -1,12999 0,044 0,000 

Påsklov - - - -0,20043 0,026 0,000 

Påsk -2,04451 0,082 0,000 -0,73893 0,039 0,000 

Valborg - - - 0,27884 0,055 0,000 

Kristihimmelsfärd -1,83390 0,113 0,000 -0,62049 0,048 0,000 

Pingst -0,55306 0,078 0,000 -0,58689 0,031 0,000 

Midsommar -3,31545 0,098 0,000 -1,01009 0,039 0,000 

Sportlov - - - -0,13315 0,028 0,000 

Klämdag -1,12753 0,073 0,000 -0,26321 0,031 0,000 

Röda dagar (ej helg) -0,78470 0,145 0,000 -0,13412 0,051 0,008 

Röda dagar (lördag) -0,97053 0,082 0,000 - - - 

storhelg -4,78874 0,089 0,000 -1,61920 0,032 0,000 

Före röd dag/storhelg -0,40483 0,053 0,000 -0,15133 0,022 0,000 

Röda dagar lagg 169 - - - 0,61939 0,035 0,000 

Kläm lagg 169 0,96600 0,055 0,000 0,19693 0,022 0,000 

lagg 169 storhelg 1,43450 0,045 0,000 - - - 

lagg 168 (elförbrukning) 0,33333 0,004 0,000 0,31736 0,011 0,000 

lagg 169 (elförbrukning) - - - -0,03096 0,011 0,006 

lagg 336 (elförbrukning) 0,14817 0,012 0,000 0,13805 0,011 0,000 

lagg 337 (elförbrukning) -0,04055 0,011 0,000 -0,03855 0,011 0,000 

lagg 504 (elförbrukning) 0,13202 0,011 0,000 0,15308 0,004 0,000 

lagg 505 (elförbrukning) 0,02416 0,011 0,034 - - - 

lagg 8737 (elförbrukning) 0,34193 0,003 0,000 0,30373 0,010 0,000 

lagg 8737 (elförbrukning) - - - 0,06338 0,010 0,000 

I modellen ingår även dummyvariabler för veckodagarna, timmarna samt alla månader. 

Studerande av graf över residualer antyder att modellen är väntevärdesriktig. Processen har icke-

konstant varians vilket likt privatkundsmodellen ej kan åtgärdas på grund av att informationen som 

behövs för detta ej finns tillgänglig.100 Försiktighet bör läggas vid prediktionsintervallen. Det är dock 

viktigt att notera att punktskattningen ej påverkas av att variationen inte är konstant.  

 En modell med Katrineholmsdata har en justerad förklaringsgrad på 0,961 samt 

standardavvikelse 0,559. Modellen som bygger på Linköpingsdata har en justerad förklaringsgrad på 

0,973 samt standardavvikelse 1,386. Det är värt att notera att skattningarna av standardavvikelsen 

befattas med osäkerhet eftersom processerna har icke-konstant variation. 

 Relativt fel beräknas för modellen vilket redovisas i Tabell 5.16 nedan. Modell 2 skattar 

Linköpingsdata bättre än Katrineholmsdata. 

 

 

 

 

                                                           
100 Residualplott samt histogram finns i Figur B19 samt Figur B20 för Katrineholm. Grafer för Linköping visas ej 
då dessa har liknande utseende som de för Katrineholm. 



51 
 

Tabell 5.16 Relativt fel för Modell 2 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3  Maximum 

Linköping 0,032 0,037 0,000 0,011 0,023 0,040 0,944 

Katrineholm 0,051 0,051 0,000 0,017 0,038 0,068 0,797 

 

Prognostisering 

En prognos görs på Katrineholms industrikunder för hela oktober 2010. I Tabell 5.17 presenteras 

deskriptiv statistik för det relativa felet denna period. Även i detta fall prognostiserar modellen 

vardagarna bättre än helgerna. Sammantaget är GRF nästan fem procent.  

 

Tabell 5.17 Relativt fel för prognos – Modell 2 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Alla dagar 0,049 0,042 0,000 0,021 0,039 0,067 0,470 

Helg 0,057 0,057 0,000 0,022 0,039 0,078 0,470 

Vardag 0,045 0,031 0,000 0,021 0,040 0,065 0,177 

 

På nästkommande sida presenteras Figur 5.13 som visar den verkliga och den prognostiserade 

förbrukningen för perioden fjärde till sjunde oktober, vilket är måndag till torsdag. Det verkar som 

om modellen överprognostiserar förbrukningen under vissa perioder. Detta sker speciellt nattetid 

men även under lunchtid. I övrigt verkar prognosen vara bra.  

 

Figur 5.13 
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I Figur 5.14  visas prediktionsintervallen för modellen tillsammans med den verkliga förbrukningen 

för samma period som i Figur 5.13. Den verkliga förbrukningen hamnar inom det givna intervallet, 

men under vissa perioder hamnar den betydligt närmare den nedre gränsen än den övre. Detta gäller 

under natten samt under tisdag och torsdag runt lunchtid. 

 

Figur 5.14 
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5.5. Modell 3 

I modell 3 filtreras röda dagar, ledigheter så som jul, påsk, Kristi Himmelsfärdshelgen med flera bort 

ur modellen. Detta görs för att elförbrukningen dessa dagar ser annorlunda ut relativt vanliga 

veckodagar. Syftet med denna modell är att estimera hur en vanlig veckodag ser ut med avseende på 

elförbrukning.  

 Modellen är en dygnsmodell där intentionen är att en modell för respektive veckodag 

konstrueras. Tanken är att måndagar i sig är mer lika varandra i jämförelse med resterande 

veckodagar. För privatkunder konstrueras en modell för onsdagar för Katrineholm samt en för 

lördagar för Linköping. För industrikunder modelleras onsdagar för Katrineholm samt måndagar för 

Linköping. 

 För Katrineholmsmodellen studeras tre olika modelltyper. I modell 3A inkluderas alla variabler 

med signifikanta koefficienter samt månadsdummyvariabeln. I modell 3B logaritmeras elförbrukning 

samt dess laggar och månadsdummyvariablerna exkluderas från modellen. Modell 3C är en 

kombination av dessa där elförbrukningen samt dess laggar är logaritmerade och 

månadsdummyvariablerna är inkluderade. Dessa modelltyper undersöks i syfte att få så bra 
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prognoser som möjligt. I uppsatsen redovisas modellskattningar dock enbart för Modell 3A då det 

annars kan tendera att bli utdraget. Prognosdugligheten jämförs mellan dessa tre modeller. 

5.5.1. Privatkunder 

En regressionsmodell skapas för onsdagar respektive lördagar.  Tabell 5.18 Skattningar redovisas 

nedan för dessa modeller. Olika variabler inkluderas i respektive modell. I Linköpingsmodellen 

inkluderas glidande månadsdummyvariabler medan Katrineholmsmodellen har de vanliga 

månadsdummyvariablerna. Katrineholmsmodellen inkluderar variabeln Temperatur över 20 grader. 

 

Tabell 5.18 Skattningar 

  Linköping   Katrineholm  

Prediktor Koeff. Std. Koeff P Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 37,92230 0,797 0,000 14,42310 0,206 0,000 

Temperatur lagg 3 -0,70822 0,018 0,000 -0,34226 0,008 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,24295 0,017 0,000 -0,17879 0,007 0,000 

Temperatur lagg 24 -0,19182 0,017 0,000 -0,09568 0,007 0,000 

Vind lagg 3  0,22885 0,027 0,000 0,17337 0,014 0,000 

Vind lagg 12  - - - 0,08678 0,013 0,000 

Vind lagg 24 0,11968 0,024 0,000 -0,02879 0,012 0,018 

Solinstrålning lagg 3 -0,01351 0,001 0,000 -0,00326 0,000 0,000 

Solinstrålning lagg 12 0,00336 0,000 0,000 0,00141 0,000 0,000 

Solinstrålning lagg 24 -0,00117 0,001 0,025 - - - 

Vind:Temperatur -0,00735 0,003 0,007 -0,00735 0,001 0,000 

Solinstrålning:Temperatur 0,00043 0,000 0,000 0,00003 0,000 0,062 

Solinstrålning:vind -0,00034 0,000 0,000 0,00013 0,000 0,011 

Temperatur över 20 grader - - - 1,19180 0,154 0,000 

Lagg 1 vecka elförbrukning 0,35611 0,016 0,000 0,23936 0,020 0,000 

Lagg 1 vecka +1 elförbrukning -0,16199 0,016 0,000 -0,11514 0,019 0,000 

Lagg 2 veckor elförbrukning 0,13488 0,008 0,000 0,14730 0,019 0,000 

Lagg 2 veckor +1 elförbrukning - - - -0,04910 0,019 0,011 

Lagg 3 veckor elförbrukning  - - - 0,10049 0,007 0,000 

Lagg 3 veckor +1 elförbrukning 0,08962 0,007 0,000 - - - 

I Linköpingsmodellen ingår utöver variablerna ovan dessutom dummyvariabler för timmarna samt ”glidande” 

dummyvariabler för månaderna. I Katrineholmsmodellen ingår timvariablerna samt de vanliga månadsdummyvariablerna 

som är specifika för varje månad.  

Modellen påvisar väntevärdesriktig. Icke-konstant varians förekommer dock i processen vilket likt 

privatkundsmodellen ej kan åtgärdas på grund av att informationen som behövs för detta ej finns 

tillgänglig.101 Försiktighet bör läggas vid prediktionsintervallen. Det är dock viktigt att notera att 

punkskattningen ej påverkas av icke-konstant varians.  

                                                           
101 I Linköpingsdata finns uteliggare den 12 januari 2009. 
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Justerad förklaringsgrad för Linköpingsmodellen är 0,977 samt standardavvikelse för modellen är 

2,896. För Katrineholmsmodellen är justerad förklaringsgrad 0,976 med en standardavvikelse på 

1,187. Det är värt att notera att skattningarna av standardavvikelsen befattas med osäkerhet 

eftersom processerna har icke-konstant variation. 

 Relativt fel beräknas för modellen i syfte att tillhandahålla en indikation på hur bra prognoser 

modellen kommer ge. Tabell 5.19 Relativt fel för Modell 3 redovisar detta nedan. Modellen fångar 

upp variationen i Linköpingsdata bättre än i Katrineholm. 

 

Tabell 5.19 Relativt fel för Modell 3 

 Medel Std  Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Linköping 0,039 0,033 0,000 0,016 0,031 0,055 0,284 

Katrineholm 0,046 0,042 0,000 0,016 0,034 0,062 0,326 

 

Prognostisering 

Katrineholm 

I Tabell 5.20 presenteras deskriptiv statistik över det relativa felet för de tre olika modellalternativen. 

Prognosen på alla tre modeller är gjord på de fyra onsdagarna i oktober 2010. Modell A, vilken har 

elförbrukningen som förklaringsvariabel samt innehåller månadsdummyvariabler predikterar dåligt 

med ett genomsnittligt relativt fel på drygt fjorton procent. Spridningen på det relativa felet är stort 

för denna modelltyp. Modell B, vilket är en modell utan månadsdummyvariabel men med 

logaritmerad förklaringsvariabel, prognostiserar betydligt bättre med ett GRF på ungefär 3,9 procent. 

Modell C, som förutom en logaritmerad förklaringsvariabel även inkluderar 

månadsdummyvariablerna presterar dock ännu bättre med ett GRF på 3,5 procent. Modell B och C 

har någorlunda lika spridning på det relativa felet. 

 

Tabell 5.20 Relativt fel för prognos – Modell 3 

  Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

A 0,144 0,077 0,006 0,079 0,140 0,210 0,342 

B 0,039 0,030 0,000 0,014 0,033 0,059 0,113 

C 0,035 0,024 0,001 0,013 0,031 0,052 0,101 

 

I Figur 5.15 visas den verkliga förbrukningen i samma figur som de olika modellernas prediktioner.102 

Här syns det tydligt att modell A missar markant på flera ställen. Både modell B och C följer den 

                                                           
102 Grafen visar de fyra onsdagarna i oktober. 
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verkliga förbrukningen betydligt bättre. Likt tidigare modeller (modell 1 och 2) gör även dessa 

prognostiseringsfel nattetid. Däremot verkar modellerna följa mönstret över lunchtid bättre. 

 

Figur 5.15 
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Att modell A ofta missar i sina prediktioner blir tydligt när Figur 5.16 studeras. Där visas 

prediktionsintervallen för modell 3A tillsammans med den verkliga förbrukningen. Modellen lyckas 

inte fånga upp den dygnsprofil som existerar. 

 

Figur 5.16 
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Däremot håller sig den verkliga förbrukningen inom de prediktionsintervall som modell B skattar. 

Detta visas i Figur 5.17. Modellen fångar upp att elförbrukningen successivt ökar under dessa fyra 

onsdagar. I Figur 5.17 kan även ses en antydan att dygnsprofilen tenderar att variera mellan 

veckorna, där vecka ett och tre liknar varandra respektive vecka två och fyra. Modellen kan tyckas 

urskilja denna trend till viss del. 

 

Figur 5.17  
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Även modell 3C fångar den verkliga förbrukningen inom sitt prediktionsintervall, vilket visas i Figur 

5.18. Värt att notera är dock att intervallet i denna modell är snävare än i det som modell 3B 

predikterar. Även denna modell tycks urskilja olikheter i dygnsprofil mellan veckorna.  

Prediktionsintervallen är dock osäkra på grund av att variationen inte är konstant. 
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Figur 5.18 
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Linköping  

För Linköpings privatkunder skattas endast den modell som i ovanstående avsnitt om 

Katrineholmsdata betecknas modell 3A. Prognoserna görs för de fyra första lördagarna i oktober 

2010. I Tabell 5.21 visas det relativa felet för prognosen. Det genomsnittliga relativa felet är ungefär 

5,8 procent för dessa fyra veckor. 

 

Tabell 5.21 Relativt fel för prognos – Modell 3 

Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

0,05825 0,034 0,001 0,031 0,057 0,077 0,163 

 

I Figur 5.19 presenteras den verkliga förbrukningen tillsammans med de prognostiserade värdena. 

Det ser ut som om modellen överprognostiserar under nattimmarna samt lunchtid. Det 

genomsnittliga relativa felet är som störst under den andra lördagen (på ungefär 7,4 procent) och 

lägst under den tredje (på 4,46 procent).   
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Figur 5.19 
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I Figur 5.20 kan skönjas att den verkliga elförbrukningen håller sig inom estimerat 

prediktionsintervall. Den verkliga förbrukningen är dock nära den undre gränsen av intervallet under 

flertalet perioder, exempelvis i uppgången efter lunchtid under första dagen. 

 

Figur 5.20 
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5.5.2. Industrikunder 

En regressionsmodell skapas med olika variabler för Katrineholm respektive Linköping. I 

Linköpingsmodellen exkluderas månadsdummyvariablerna då detta försämrar modellens förmåga att 
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estimera elförbrukningen. I denna modell inkluderas vädervariabler med laggar på en vecka, två 

veckor samt tre veckor. I Katrineholmsmodellen inkluderas månadsdummyvariabeln. I Tabell 5.22 

visas skattningar för Modell 3 med avseende på industrikunder för Linköping samt Katrineholm. 

 

Tabell 5.22 Skattningar 

Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Kolumn7 

 Linköping   Katrineholm   

Prediktor Koeff. Std. Koeff P Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 0,89270 0,145 0,000 3,40965 0,082 0,000 

Temperatur -0,04885 0,007 0,000 - - - 

Temperatur lagg 3 - - - -0,03851 0,002 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,03644 0,005 0,000 -0,02111 0,002 0,000 

Temperatur lagg 24 - - - -0,01226 0,002 0,000 

Vind lagg 3 -0,01981 0,010 0,049 0,01896 0,004 0,000 

Vind lagg 12 - - - 0,00781 0,004 0,044 

Solinstrålning -0,00193 0,000 0,000 - - - 

Solinstrålning lagg 3 -0,00083 0,000 0,000 - - - 

Solinstrålning lagg 12 - - - 0,00031 0,000 0,000 

Solinstrålning lagg 24 -0,00081 0,000 0,000 -0,00040 0,000 0,000 

Solinstrålning:Temperatur 0,00017 0,000 0,000 0,00001 0,000 0,001 

Solinstrålning:Vind -0,00019 0,000 0,000 -0,00004 0,000 0,001 

Temperatur:Vind 0,00344 0,001 0,004 - - - 

Sportlov -0,95650 0,102 0,000 - - - 

Temperatur lagg en vecka 0,04477 0,004 0,000 - - - 

Temperatur lagg två veckor 0,02158 0,004 0,000 - - - 

Temperatur lagg tre veckor 0,02462 0,004 0,000 - - - 

Vind lagg en vecka 0,03712 0,008 0,000 - - - 

Vind lagg två veckor 0,04205 0,008 0,000 - - - 

Solinstrålning lagg tre veckor -0,00065 0,000 0,000 - - - 

Lagg en vecka elförbrukning 0,63564 0,027 0,000 0,27390 0,011 0,000 

Lagg en vecka + 1 
elförbrukning 

0,11341 0,025 0,000 - - - 

Lagg två veckor elförbrukning 0,15389 0,016 0,000 0,15273 0,011 0,000 

lagg tre veckor elförbrukning 0,04973 0,013 0,000 0,12089 0,011 0,000 

I Katrineholmsmodellen ingår timvariablerna samt de vanliga månadsdummyvariablerna som är specifika för varje månad. I 

Linköpingsmodellen ingår timvariablerna. 

Indikationer finns för att modellerna är väntevärdesriktiga. Processen innehar icke-konstant varians 

samt tenderar att ha en normalfördelad slumpterm. En GARCH-modellering kan ej göras på grund av 

oåtkomlig information. Varsamhet bör tas vid prediktionsintervallen.  

 Modellen för Katrineholmsdata har en justerad förklaringsgrad på 0,984 samt 

standardavvikelse 0,373. Linköpingsmodellen ger en justerad förklaringsgrad på 0,983 samt 
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standardavvikelse 1,173. Det är värt att notera att skattningarna av standardavvikelsen befattas med 

osäkerhet eftersom processerna har icke-konstant variation. 

Prognostisering 

Katrineholm 

För Katrineholms industrikunder görs en prognos på tre onsdagar i oktober. I Tabell 5.23 visas 

deskriptiv statistik över det relativa felet. Medelvärdet för detta är ungefär 3,4 procent för dessa tre 

dagar.  

 

Tabell 5.23 Relativt fel för prognos 

Medelvärde Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

0,03442 0,022 0,001 0,017 0,031 0,051 0,084 

 

Det relativa felet per timme ligger under perioden på mellan 0,07 och 8,38 procent men i stort verkar 

de prognostiserade värdena följa de verkliga, vilket visas i Figur 5.21 nedan. Den verkliga 

förbrukningen hamnar inom det predikterade intervallet. För både industrikunder och privatkunder 

finns antydan till att modell 3 bättre fångar upp nivån på elförbrukningen under lunchtid och 

nattetid, i relation till modell 2. 

 

Figur 5.21 
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Linköping 

För Linköpings industrikunder görs prognosen på måndagarna i oktober 2010. I skattningarna som 

visas i Tabell 5.24 används inte månadsdummyvariablerna. Månadsdummyvariablerna testades i en 

annan version av modellen men denna hade högre relativt fel, vilket medför att modellen ej 

redovisas.103 I modellen utan dummyvariabler hamnade det genomsnittliga relativa felet på 1,17 

procent för dessa fyra måndagar. Spridningen på detta mått är relativt lågt. Med ett värde på tredje 

kvartilen på 1,63 procent indikerar detta att modellen predikterar den verkliga elförbrukningen bra. 

 

Tabell 5.24 Relativt fel på prognos 

Medelvärde Std Minimum        Q1     Median Q3 Maximum 

0,012 0,010 0,000 0,005 0,009 0,016 0,052 

 

I Figur 5.22 visas den verkliga förbrukningen tillsammans med de predikterade värdena och deras 

prediktionsintervall. Prognosen hamnar väldigt nära den verkliga förbrukningen och inom det 

skattade intervallet.  

 

Figur 5.22 
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5.6. Modell 4A 

Modell 4A är en tretimmarsmodell. Syftet är att skapa en modell för varje tretimmarsintervall 

alternativt ett glidande intervall över tre timmar. För privatkunder konstrueras en modell på 

                                                           
103 För samma fyra måndagar i oktober är det relativa felet 2,59 procent. 
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onsdagar klockan 7.00–10.00 för Katrineholm samt en på lördagar klockan 10.00–13.00 för 

Linköping. För industrikunder modelleras onsdagar klockan 7.00–10.00 för Katrineholm samt 

måndagar klockan 10.00–13.00 för Linköping. 

5.6.1. Privatkunder 

Då det är mycket mindre data i denna modell relativt modell 1 och 2 är det svårare att finna 

signifikanta variabelkoefficienter. Detta leder till att det blir en mindre komplicerad modell vilket är 

önskvärt i sig då en del av ändamålet är att få en så enkel modell som möjligt. Skattningar för 

Linköping respektive Katrineholm fås i Tabell 5.25 med avseende på privatkunder. Skillnader mellan 

Linköpingsdata och Katrineholmsdata är att i den tidigare ingår glidande månadsdummyvariabler 

samt timvisa dummyvariabler medan den senare innehåller vanliga månadsdummyvariabler. 

 

Tabell 5.25 Skattningar 

  Katrineholm   Linköping  

Prediktor Koeff. Std. Koeff P Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 17,71010 0,513 0,000 50,90000 1,798 0,000 

Temperatur lagg 3 -0,40779 0,022 0,000 -0,55555 0,058 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,16218 0,023 0,000 -0,27610 0,065 0,000 

Temperatur lagg 24 -0,11878 0,016 0,000 -0,22021 0,047 0,000 

Vind lagg 3 - - - 0,32451 0,058 0,000 

Solinstrålning lagg 3 - - - -0,01172 0,001 0,000 

Solinstrålning lagg 12 -0,00891 0,002 0,000 - - - 

Solinstrålning lagg 24 -0,00231 0,001 0,000 - - - 

Temperatur:Vind 0,00781 0,004 0,040 - - - 

Temperatur:Solinstrålning 0,00015 0,000 0,001 - - - 

Solinstrålning:Vind -0,00060 0,000 0,000 - - - 

Elförbrukning lagg 1 vecka 0,06115 0,019 0,001 0,08202 0,021 0,000 

Elförbrukning lagg 2 vecka 0,04546 0,017 0,009 0,08958 0,021 0,000 

Elförbrukning lagg 3 vecka 0,09236 0,018 0,000 0,15435 0,020 0,000 

I Linköpingsmodellen ingår, utöver ovan redovisade resultat, ”glidande” månadsdummyvariabler samt dummy variabler för 

timme 11 och 12 (timme 11-13 används i modellen). I Katrineholmsmodellen ingår månadsdummyvariabler. Dessutom är 

några uteliggare inkluderade i modellen. 

Grafer över residualer antyder en väntevärdesriktig modell. Processen har approximativt en 

normalfördelad slumpterm samt icke-konstant varians. Aktsamhet bör tas vid prediktionsintervallen 

då dessa är mycket osäkra. 

 Justerad förklaringsgrad för Katrineholmsmodellen är 0,983 med standardavvikelse 0,987. 

Linköpingsmodellen har en justerad förklaringsgrad på 0,988 med standardavvikelse 2,738. Det är 

värt att notera att skattningarna av standardavvikelsen befattas med osäkerhet eftersom 

processerna har icke-konstant variation. 
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Relativt fel beräknas för modellen och redovisas i Tabell 5.26. Linköpingsdata samt Katrineholmsdata 

estimeras i mångt och mycket lika bra med denna modell, endast små skillnader kan urskiljas. 

 

Tabell 5.26 Relativt fel för Modell 4A 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Linköping 0,032 0,026 0,000 0,012 0,028 0,045 0,157 

Katrineholm 0,033 0,030 0,000 0,011 0,025 0,043 0,163 

 

Prognostisering 

Katrineholm 

För Katrineholms privatkunder prognostiseras timmarna mellan klockan 7.00 och 10.00 under de fyra 

onsdagarna i oktober 2010. Det genomsnittliga relativa felet är 3,47 procent och i Figur 5.23 visas ett 

lådagram över RF. Median ligger på 2,45 procent och maxvärdet på 8,2 procent. Denna modell 

testades även utan månadsdummy men detta resulterar i att det genomsnittliga relativa felet är 

något högre (3,87 procent). Modellering utan månadsdummyvariablerna medför att prediktionerna 

ej är väntevärdesriktiga och därmed ej tillförlitliga. 

  

Figur 5.23  
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I Figur 5.24 ses den verkliga förbrukningen tillsammans med prognosen. Timme ett - tre tillhör första 

veckan i oktober, fyra - sex den andra och så vidare. På den tredje veckan (observation sju till nio) 

skiljer sig prognos och prediktion mest då det genomsnittliga relativa felet för dessa dagar är 6,39 

procent. Modellen fångar inte upp den skillnad som existerar denna vecka relativt vecka två utan 
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hanterar elförbrukningen som om den vore på samma nivå vecka tre som vecka två. I Figur 5.24 kan 

ses att detta inte är fallet utan att elförbrukningen under vecka tre är något lägre än under vecka två. 

Detta skulle kunna ses som att modellen missar att fånga upp existerande mönster i elförbrukningen. 

 

Figur 5.24 
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Alla observationer hamnar inom det estimerade prediktionsintervallet vilket kan ses i Figur 5.25. På 

den tredje veckan hamnar dock den verkliga förbrukningen väldigt nära den övre gränsen på detta 

intervall.  

 

Figur 5.25 
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I Tabell 5.27 jämförs det genomsnittliga relativa felet för timmarna mellan klockan 7.00 och 10.00, 

dels för de olika varianterna av modell 3 och dels för modell 4A. Modell 4A har, i likhet med modell 

3A, inte en logaritmerad förklaringsvariabel. Det genomsnittliga relativa felet är dock betydligt lägre i 

Modell 4A än i Modell 3A. Den modell med lägst genomsnitt på relativt fel för dessa timmar är dock 

fortfarande modell 3C.  

 

Tabell 5.27 

Modell GRF 

3A 0,143 

3B 0,035 

3C 0,030 

4A 0,035 

 

5.6.2. Industrikunder 

Även i modellen för industrikunder är det svårare att finna signifikanta effekter hos 

variabelkoefficienter på grund av färre data. Skattningar för Linköping respektive Katrineholm fås i 

Tabell 5.28 med avseende på industrikunder. Skillnader mellan Linköpingsdata och Katrineholmsdata 

är att i den tidigare ingår laggade vädervariabler medan den senare innehåller vanliga 

månadsdummyvariabler. 

 

Tabell 5.28 Skattningar 

 Linköping   Katrineholm   

Prediktor Koeff. Std. Koeff P Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 1,74260 0,570 0,002 11,40090 0,388 0,000 

Temperatur -0,11799 0,019 0,000 - - - 

Temperatur lagg 3 - - - -0,03058 0,007 0,000 

Temperatur lagg 12 - - - -0,04277 0,008 0,000 

Solinstrålning lagg 3 -0,00430 -6,290 0,000 - - - 

Solinstrålning lagg 24 - - - -0,00060 0,000 0,002 

Solinstrålning:Temperatur 0,00016 0,000 0,000 - - - 

Sportlov -2,09710 0,374 0,000 - - - 

Timme 11 -0,23580 0,174 0,175 - - - 

Timme 12 -0,15240 0,147 0,300 - - - 

Timme 8 - - - -1,00036 0,060 0,000 

Timme 9 - - - -0,16688 0,041 0,000 

Temperatur lagg en vecka 0,05265 0,015 0,001 - - - 

Temperatur lagg två veckor 0,04006 0,013 0,002 - - - 

Vind lagg en vecka 0,04732 0,027 0,075 - - - 

Vind lagg tre veckor 0,06494 0,026 0,014 - - - 

Lagg en vecka +1 elförbrukning 0,12322 0,045 0,007 - - - 
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Lagg en vecka elförbrukning 0,76722 0,036 0,000 0,07431 0,032 0,022 

Lagg tre veckor elförbrukning 0,06901 0,035 0,052 - - - 

I Katrineholmsmodellen ingår månadsdummyvariabler. 

Det finns indikationer att modellen är väntevärdesriktig. Processen har en slumpterm som verkar 

vara normalfördelad. Eftersom variansen ej är konstant måste prediktionsintervallen noteras med 

försiktighet.  

 Katrineholmsmodellen har en justerad förklaringsgrad på 0,956 med standardavvikelse 0,411. 

Linköpingsmodellen har en justerad förklaringsgrad på 0,927 samt standardavvikelse på 1,517. Det är 

värt att notera att skattningarna av standardavvikelsen befattas med osäkerhet eftersom 

processerna har icke-konstant variation. 

Prognostisering 

Katrineholm 

För Katrineholms industrikunder skattas elförbrukningen för timmarna mellan klockan 7.00 och 10.00 

under onsdagarna i oktober 2010. Det genomsnittliga relativa felet (som visas i Tabell 5.29) blir för 

dessa timmar 2,45 procent. Detta kan jämföras med 3,34 procent för samma timmar i Modell 3. 

Spridningen för måttet är någorlunda lågt vilket indikerar att prognoserna är bra.  

 

Tabell 5.29 Relativt fel 

Medelvärde Std Minimum Första kvartil Median Tredje kvartil Maximum 

0,025 0,017 0,001 0,011 0,027 0,036 0,062 

 

I Figur 5.26 ser det ut som om de prognostiserade värden följer den verkliga förbrukningen bra, men 

det är svårt att dra några säkra slutsatser då prognosen endast innehåller tolv observationer. Precis 

som för privatkunder tillhör timme ett - tre första veckan i oktober, fyra - sex den andra och så 

vidare. Med utgångspunkt i de undersökta observationerna tycks elförbrukningen vara på samma 

nivå mellan onsdagarna. 
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Figur 5.26 

121110987654321

20

15

10

5

0

Observationer/prediktioner i ordningsföljd

E
lf
ö
rb
ru
k
n
in
g

Verklig förbruk ning

Prognos
Nedre gräns
Övre gräns

Verklig förbrukning samt prognos med prediktionsintervall

 

 

Linköping 

För Linköpings industrikunder prognostiseras på timmarna 10.00–13.00 för måndagarna i oktober 

2010. Det genomsnittliga relativa felet (som åskådliggörs i Tabell 5.30) är 1,53 procent för dessa 

timmar. Detta kan jämföras med 1,19 procent för dessa timmar i modell 3. Spridningen för relativt fel 

är lågt för denna modell, i jämförelse med Katrineholm. 

 

Tabell 5.30 

Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

0,015 0,006 0,005 0,010 0,016 0,021 0,024 

 

I Figur 5.27 visas hur den verkliga förbrukningen håller sig till prognosen för dessa 12 timmar. 

Prognosen ser ut att pricka bra, men det är svårt att dra några säkra slutsatser med så få 

observationer. Ett annat typ av mönster kan urskiljas i denna figur relativt Figur 5.26 för 

industrikunder i Katrineholm. I senast nämnda figur ses ett böljande mönster för de tre timmarna 

under samma dag samt med en elförbrukning på samma nivå mellan veckorna. I Figur 5.27 nedan 

kan ett sådant mönster ej urskiljas bortsett från den sista veckan. Tendenser finns även att 

elförbrukningen skulle kunna tänkas öka mot slutet av månaden för kunder i Linköping.  
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Figur 5.27 
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5.7. Modell 4B 

Modell 4B är en entimmesmodell där syftet är att skapa en modell för varje entimmesintervall. För 

både privat- och industrikunder konstrueras en modell på onsdagar klockan 8.00–9.00 för 

Katrineholm. Denna modell redovisas ej för Linköping. 

5.7.1. Privatkunder 

En regressionsmodell konstrueras för Katrineholm. I modellen ingår månadsdummyvariabler, 

vädervariabler samt en tre veckors lagg på elförbrukning. Utöver detta är tre uteliggare modellerade 

i modellen.104 Tabell 5.31  visar skattningar för denna modell nedan. 

 

Tabell 5.31 Skattningar 

  Katrineholm  

Prediktor Koeff. Std. Koeff  P 

Konstant 19,74390 0,732 0,000 

Temperatur lagg 3 -0,43124 0,040 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,10444 0,048 0,032 

Temperatur lagg 24 -0,14364 0,031 0,000 

Vind lagg 3 0,33874 0,059 0,000 

Solinstrålning lagg 24 -0,00454 0,001 0,000 

Elförbrukning lagg 3 veckor 0,08583 0,031 0,007 

I modellen ingår månadsdummyvariabler. Dessutom är några uteliggare modellerade.  

                                                           
104 Uteliggarna är 7 juni 2006, 22 augusti 2007 samt 16 september 2009. 
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Graf över residualer antyder att modellen är väntevärdesriktig. Processen har en slumpterm som 

antyder en approximativ normalfördelning samt innehar icke-konstant varians. Prediktionsintervallen 

används med försiktighet. 

 Justerad förklaringsgrad är 0,982 och modellens standardavvikelse 1,018. Det är värt att notera 

att skattningen av standardavvikelse befattas med osäkerhet eftersom processen har icke-konstant 

variation. 

 Relativt fel beräknas för modellen och visas nedan i Tabell 5.32. Modellen verkar estimera 

Katrineholmsdata relativt bra. 

  

Tabell 5.32 Relativt fel för Modell 4B 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Katrineholm 0,028 0,029 0,000 0,007 0,018 0,040 0,161 

 

Prognostisering 

För Katrineholms privatkunder prognostiseras timmen 8.00–9.00 under sex onsdagar och det 

genomsnittliga relativa felet är 4,66 procent.    

 I Tabell 5.33 visas den verkliga förbrukningen tillsammans med de prognostiserade värdena 

samt prediktionsintervall i tabellform. Det ska nämnas att de prognostiserade värdena genomgående 

är högre än den verkliga förbrukningen. Elförbrukningen hamnar inom intervallet på alla skattningar, 

men i vissa fall väldigt nära den övre gränsen. Värt att notera är även att prediktionsintervallet är 

jämförelsevis brett. Det är dock svårt att dra några slutsatser om modellens generella pricksäkerhet 

då prognosen endast är gjord på sex observationer.  

 

Tabell 5.33 

    

Verklig Prognos Nedre gräns övre gräns 

16,378 17,003 11,566 22,440 

20,572 22,687 17,226 28,147 

19,818 21,026 15,627 26,426 

24,485 24,987 19,546 30,428 

19,126 21,303 15,936 26,670 

24,181 24,895 19,518 30,271 

 

I Tabell 5.34  visas GRF för oktobers skattningar av timma 8.00–9.00 för fem olika modeller. Även i 

detta fall visar det sig att det är modell 3C (den med logaritmerad förklaringsvariabel och 

månadsdummy) som prognostiserar bäst. 
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Tabell 5.34 

Modell  GRF oktober 

3A 0,145 

3B 0,035 

3C 0,030 

4A 0,035 

4B 0,046 

 

5.7.2. Industrikunder 

En modell görs även för industrikunder. I Tabell 5.35 kan skattningar för modellen utläsas. Endast tre 

vädervariabler samt månadsdummyvariablerna är inkluderade i modellen.  

 

Tabell 5.35 Skattningar 

 Katrineholm  

Prediktor Koeff. Std. Koeff P 

Konstant 12,25260 0,212 0,000 

Temperatur lagg 3 -0,04709 0,009 0,000 

Temperatur lagg 24 -0,02853 0,010 0,009 

Solinstrålning lagg 24 -0,00121 0,000 0,003 

I modellen ingår månadsdummyvariabler. 

Indikationer finns för att anta att modellen är väntevärdesriktig. Processen har icke-konstant varians 

samt en approximativt normalfördelad slumpterm. Modellen har en förklaringsgrad på 0,951 samt 

standardavvikelse 0,433. Det är värt att notera att skattningen av standardavvikelse befattas med 

osäkerhet eftersom processerna har icke-konstant variation. Relativt fel beräknas för modellen och 

redovisas i Tabell 5.36 nedan. Värdena på det relativa felet indikerar en modell som predikterar bra. 

 

Tabell 5.36 Relativt fel för Modell 4B 

Variabel Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Katrineholm 0,023 0,019 0,000 0,010 0,018 0,033 0,120 

 

Prognostisering 

Prognos görs för åtta veckor från början av oktober 2010. Det genomsnittliga relativa felet för de åtta 

veckorna är 8,3 procent, vilket får betraktas som högt. Det är dock svårt att dra några tillförlitliga 

slutsatser med så få observationer.  I Tabell 5.37 visas de verkliga och de prognostiserade värdena 

med prediktionsintervall. De prognostiserade värdena hamnar inom det predikterade intervallet, 
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men detta intervall är relativt brett. Värt att notera är att de prognostiserade värdena genomgående 

är högre än den verkliga förbrukningen. 

 

Tabell 5.37 

Verklig förbrukning Prognos Undre gräns Övre gräns 

11,8 12,633 9,656 15,610 

11,7 13,403 10,433 16,373 

12,1 13,230 10,259 16,201 

12,4 13,856 10,886 16,826 

11,6 12,904 9,935 15,872 

12,4 13,541 10,578 16,504 

13,7 13,853 10,883 16,822 

13,4 13,741 10,785 16,697 

 

5.8. Modell 5 

Då flera av ovan framtagna modeller filtrerat bort storhelger, finns det ett behov av att ta fram en 

modell som är särskilt lämpad för denna typ av dagar. Med grund i detta provas en storhelgsmodell 

som används för att prognostisera juldagarna (24:e till den 26:e december). Denna modell görs 

endast på Linköpingsdata.  

5.8.1. Privatkunder 

För privatkunderna skattas en modell som innehåller laggade vädervariabler, dummyvariabler för 

julafton och juldagen (annandagen är referens) samt elförbrukningen en respektive två veckor 

tidigare. Till regressionen används 360 observationer. Standardavvikelsen skattas till 4,017 och 

justerad förklaringsgrad beräknas till 0,902.  Exakt vilka variabler som ingår i modellen samt 

skattningarna av deras koefficienter presenteras i Tabell 5.38 nedan.  

 

Tabell 5.38 Skattningar 

  Linköping   

Prediktor Koeff. Std. Koeff P-värde 

Konstant 13,1920 1,391 0,000 

Temperatur -0,5722 0,131 0,000 

Temperatur lagg 12 -0,9376 0,129 0,000 

Vind 0,4153 0,164 0,012 

Vind lagg 12 0,8957 0,177 0,000 

Solinstrålning lagg 3 0,0345 0,01 0,001 

Solinstrålning lagg 12 0,0872 0,011 0,000 

Solinstrålning lagg 24 -0,0546 0,023 0,019 

Solinstrålning:vind -0,0251 0,007 0,000 
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Temperatur lagg 1 vecka 0,6969 0,095 0,000 

Solinstrålning lagg 2 vecka 0,0869 0,021 0,000 

Solinstrålning lagg 3 vecka 0,0594 0,022 0,008 

Julafton 0,4419 0,61 0,469 

Juldagen 1,0845 0,594 0,069 

Elförbrukning lagg 1 vecka  0,4858 0,057 0,000 

Elförbrukning lagg 2 vecka 0,1967 0,062 0,002 

 

Prognostisering 

Prognosen görs på julafton, juldagen och annandagen för Linköpingsdata. Deskriptiv statistik på det 

relativa felet visas i Tabell 5.39. Det genomsnittliga relativa felet för dessa tre dagar är ungefär 4,4 

procent, medan medianen ligger på lite drygt 3 procent. 

 

Tabell 5.39 Relativt fel 

Medel  Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

0,04433 0,03638 0,00043 0,01534 0,03241 0,06551 0,12635 

 

I Figur 5.28 presenteras den verkliga förbrukningen för de tre juldagarna med tillhörande 95-

procentigt prediktionsintervall. Dygnsprofilen på julafton skiljer sig en del jämfört med de andra två 

dagarna och den är därmed även svårast att prediktera. Dygnsprofilen fångas även knapphändigt upp 

under juldagen och annandagen. Dessa dagar tenderar att ha liknande profil som vanliga dagar105 

vilket modellens prognoser ej åskådliggör. Det ska dock nämnas att den verkliga förbrukningen i de 

flesta fall hamnar inom prediktionsintervallet. Variationen är dock inte konstant i processen vilket 

innebär att prediktionsintervallen bör tolkas med försiktighet. 

  

                                                           
105 Se exempelvis Figur 5.19 i avsnitt 5.5.1 för påminnelse om detta mönster. 
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Figur 5.28  
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I jämförelse med modell 2 som skattar alla dagar i samma modell, klarar denna modell att skatta 

juldagarna med ett lägre relativt fel.  I Tabell 5.40  jämförs genomsnittligt relativt fel för de två 

modellerna, dels det sammanlagda för alla tre dagar och dels individuellt för varje dag. Speciellt vad 

gäller julafton verkar modell 5 ha en bättre prediktionsförmåga än modell 2.  Anledningen till att 

modell 2 till synes predikterar juldagen samt annandagen bättre än modell 5 kan bero av att dessa 

dagar tenderar att likna vanliga dagar. 

 

Tabell 5.40  

Modell GRF GRF 24:e  GRF 25:e GRF 26:e 

Modell 5 0,044 0,041 0,055 0,038 

Modell 2 0,056 0,087 0,053 0,028 

 

I Figur 5.29 jämförs den verkliga elförbrukningen dels med modell 2 och dels med modell 5 (som 

kallas Julmodell i grafen).  Intressant att notera är att Julmodellen verkar fånga upp den första kullen 

på julafton, vilket modell 2 inte gör. Julmodellen prognostiserar dock även en extra kulle på juldagen 

och annandagen vilket är felaktigt. Dessa dagar ser som nämnt ovan ut som vanliga dagar. 
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Figur 5.29 
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5.8.2. Industrikunder 

För Linköpings industrikunder skattas två olika modeller. A-modellen innehåller laggad elförbrukning 

tre veckor tillbaka i tiden, vädervariabler, laggade vädervariabler samt dummyvariabler för juldagen 

och annandagen. Modell B innehåller med tillägg till detta laggad timförbrukning för tre lördagar 

tillbaka i tiden. Tanken med att inkludera denna variabel är att julafton (då människor i de flesta fall 

är lediga) är mer lik en lördag än den dag som den råkar inträffa på. I Tabell 5.41 kan skattningar 

samt samtliga använda variabler beskådas. 

 

Tabell 5.41 Skattningar 

  5A   5B  

Prediktor Koeff. Std. Koeff P-värde Koeff. Std. Koeff P-värde 

Konstant 15,75300 0,272 0,000 - - - 

Solinstrålning lagg 12 -0,00488 0,002 0,033 - - - 

Vind lagg 24 0,21903 0,030 0,000 0,13938 0,027 0,000 

Temperatur lagg 2 vecka -0,11215 0,027 0,000 -0,10773 0,023 0,000 

Temperatur lagg 3 vecka 0,11661 0,022 0,000 0,06960 0,020 0,001 

Vind lagg 2 vecka -0,09921 0,032 0,002 -0,09740 0,030 0,001 

Solinstrålning lagg 1 vecka -0,01939 0,004 0,000 -0,00982 0,002 0,000 

Temperatur:vind 0,03310 0,005 0,000 0,02372 0,004 0,000 

Solinstrålning:vind 0,00289 0,001 0,002 - - - 

Juldagen 0,49740 0,124 0,000 0,57830 0,108 0,000 

Annandagen 0,51440 0,134 0,000 0,93610 0,121 0,000 

lagg en lördag - - - -0,10728 0,063 0,091 
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lagg två lördagar - - - 0,76200 0,108 0,000 

lagg tre lördagar - - - -0,42630 0,114 0,000 

Elförbrukning lagg 1 vecka -0,91879 0,056 0,000 -0,52489 0,068 0,000 

Elförbrukning lagg 2 vecka  0,82630 0,110 0,000 0,32670 0,104 0,002 

Elförbrukning lagg 3 vecka 0,38527 0,089 0,000 0,43071 0,078 0,000 

 

Den skattade standardavvikelsen är 0,885 för modell 5A (med justerad förklaringsgrad på 0,947) och 

0,768 för modell 5B (med justerad förklaringsgrad på 0,961).  I Tabell 5.42 visas deskriptiv statistik 

över RF på skattningarna. Vid detta första modelltest ser det ut som om modell 5B är en bättre 

modell än 5A.  

 

Tabell 5.42 Relativt fel för Modell 5A samt 5B 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

5A 0,026 0,021 0,000 0,010 0,023 0,038 0,115 

5B 0,023 0,018 0,000 0,008 0,020 0,033 0,113 

 

Prognostisering 

I Figur 5.30 visas den verkliga förbrukningen med prediktionsintervallen för modell 5A. Den verkliga 

förbrukningen håller sig inom det skattade intervallet under större delen av perioden, men mot 

slutet missar prognosen. Modellen fångar upp mönstret som finns om än dock på fel nivå vid vissa 

tillfällen. Kullarna är även här lunchtid och dalarna är nattetid.  

 

Figur 5.30 
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I motsvarande graf för modell 5B som visas i Figur 5.31 missar prognoserna i början och i slutet av 

intervallet. Mönstret fångas dock upp även i denna modell. Precis som i Figur 5.30 är kullarna 

lunchtid och dalarna nattetid i Figur 5.31. 

 

Figur 5.31 
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För att jämföra vilken av modellerna som predikterar bäst jämförs de relativa felen på prognoserna i 

Tabell 5.43. Som kan utläsas av tabellen verkar det som om modell 5A predikterar bättre än 5B. 

Spridningen är dock högre på modell 5A i relation till modell 5B. 

 

Tabell 5.43 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

5A 0,034 0,031 0,000 0,011 0,023 0,057 0,140 

5B 0,044 0,026 0,001 0,025 0,041 0,061 0,115 

 

I Figur 5.32  visas hur de två modellerna förhåller sig till den verkliga elförbrukningen. Det ser ut som 

att det speciellt är prediktionen på julafton som modell 5A lyckas bättre med, medan modell 5B 

lyckas bättre med annandagen. 
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Figur 5.32 
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5.9. Sammanfattning av prognostisering 

Nedan återfinns en sammanfattning av hur bra prognoser varje modell ger för respektive 

kundgrupp.106  

 I Tabell 5.44 redovisas en sammanfattning av modellerna för privatkunder där relativt fel för 

prognostiseringen används. Vad gäller Katrineholm är modell 3C samt 4A de modeller som ger bäst 

prognoser. Dock ger även modell 2 samt 3B bra prognoser med relativt fel strax över de tidigare 

nämnda modellerna. Ett problem med modell 4 är att det endast är tolv observationer med i 

prognosen vilket gör det svårt att säga att modellen generellt sett ger bra prognoser. Det kan 

dessutom tänkas vara opraktiskt med så små modeller, då fler modeller behövs. För Linköping ger 

Modell 1 bäst prognoser av de prövade modellerna. Denna modell kan dock inte användas för 

prognostisering av Bixia då all information som behövs för denna modell ej finns tillgänglig. Av 

resterande modeller ger modell 2 bäst prognoser för Linköping. Det ska dock tilläggas att modell 3C 

samt 4A, vilka var de bästa för Katrineholm, ej testats på Linköpingsdata. Utifrån detta kan det tänkas 

att modell 2 eller modell 3C skulle ge bäst prognoser för både Katrineholm och Linköping, givet att en 

modell väljs för båda geografiska områden. 

 

 

                                                           
106 En påminnelse om modellerna: Modell 1 är en teoretisk modell. Modell 2 är en modell vilken tar hänsyn till 
tillgänglig information för Bixia samt inkluderar hela datamaterialet. Modell 3 är en dygnsmodell. Modell 4A är 
en tretimmarsmodell. Modell 4B är en entimmesmodell samt Modell 5 är en storhelgsmodell som i uppsatsen 
fokuserat på att prediktera julhelgen.   
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Tabell 5.44 Sammanfattning privatkunder 

Kolumn1 Kolumn2 Katrineholm Kolumn3 Kolumn4 Linköping Kolumn5 

 Medel Std Median Medel Std Median 

Modell 1 - - - 0,013 0,012 0,010 

Modell 2 0,0406 0,032 0,033 0,043 0,033 0,036 

Modell 3 - - - 0,058 0,034 0,057 

Modell 3A 0,1443 0,077 0,140 - - - 

Modell 3B 0,0391 0,030 0,033 - - - 

Modell 3C 0,0353 0,024 0,032 - - - 

Modell 4A 0,0347 0,028 0,025 - - - 

Modell 4B 0,0464 - - - - - 

Modell 5 - - - 0,044 0,036 0,032 

För modell 4B redovisas endast medelvärdet, då prognostiseringen endast innehåller sex observationer.   

I Tabell 5.45 visas en sammanfattning av modellerna för industrikunder. Med avseende på 

Katrineholm ger modell 1 bäst prognoser utav de modeller som redogörs för i denna uppsats. Då 

denna ej kan användas i realiteten eftersträvas en annan modell. Modell 4A ger bra prognoser med 

ett relativt fel på 2,5 procent men även modell 3 har ett relativt lågt värde på RF på 3,4 procent. Som 

nämndes ovan är det svårt att generellt sett göra uttalanden om huruvida Modell 4A ger bra 

prognoser i längden då det är få observationer med i prognostiseringen. Beträffande Linköpingsdata 

ger modell 3 samt 4A de bästa prognoserna med ett relativt fel på 1,2 respektive 1,5 procent.  Med 

utgångspunkt i detta finns indikationer på att modell 3 skulle ge bäst prognoser för industrikunder, 

oavsett geografiskt område. 

 

Tabell 5.45 Sammanfattning industrikunder 

  Katrineholm   Linköping  

 Medel Std Median Medel Std Median 

Modell 1 0,017 0,020 0,012 0,022 0,019 0,018 

Modell 2 0,049 0,042 0,039 - - - 

Modell 3 0,034 0,022 0,031 0,012 0,010 0,009 

Modell 4A 0,025 0,017 0,027 0,015 0,006 0,016 

Modell 4B 0,083 - - - - - 

Modell 5A - - - 0,034 0,031 0,023 

Modell 5B - - - 0,044 0,026 0,041 

För modell 4B redovisas endast medelvärdet, då prognostiseringen endast innehåller åtta observationer. 

I avsnitten ovan modelleras privatkunder och industrikunder i olika modeller. När elförbrukningen 

modelleras i realiteten läggs dock prognoserna för dessa två typer av kunder ihop och det relativa 

felet beräknas på dessa tillsammans. Om felen inte är kraftigt korrelerade kommer en del av 

felprognostiseringen för industrikunder att vägas upp av felprognostisering för privatkunder om 

dessa går i motsatt riktning. Ett exempel på detta redovisas för modell 2 med avseende på 
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Katrineholm. Prognoserna för industrikunder och privatkunder läggs ihop under oktober 2010 (744 

timvisa prognoser) och ett relativt fel för den sammantagna felprognostiseringen beräknas.107 Till att 

börja med kan påpekas att korrelationen mellan felprognostiseringen (Verklig förbrukning – 

prognostiserad förbrukning) för de två grupperna är 0,374, det vill säga det finns en positiv 

korrelation mellan felen under denna månad.    

 I Tabell 5.46 visas spridningen på det relativa felet. När skattningarna läggs ihop blir RF lägre än 

var för sig. Vid beräkning av det relativa felet för alla kunder tillsammans fås ett värde på 3,68 

procent, vilket kan jämföras med 4,1 procent för privatkunderna respektive 4,9 procent för 

industrikunderna. Denna procentsats är något högre än den elhandelsföretaget Bixia vill ha tillgång 

till. Det ska dock tilläggas att modell 2 gav ett relativt fel på 4 procent för Katrineholm vilket med 

andra ord innebär att bättre modeller finns. Denna beräkning kan dock inte göras för andra modeller 

då olika dagar har använts vid prognostisering. Olika dagar har valts på prognoserna för att 

undersöka om prognoserna fungerar under olika tidsperioder. Då en sammanvägning av prognoserna 

för privat- och industrikunder ej är det huvudsakliga syftet för uppsatsen värderas det högre att 

kunna få ytterligare säkerhet i att prognoserna som görs kan användas oavsett om det är oktober- 

eller januarimånad.  

 

Tabell 5.46 

 Medel Std Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Alla kunder 0,037 0,029 0,000 0,014 0,029 0,054 0,269 

Industri 0,049 0,042 0,000 0,021 0,039 0,067 0,470 

Privat 0,041 0,032 0,000 0,015 0,033 0,058 0,183 

  

                                                           
107 Bixias har ungefär 60 procent av privatkundsmarknaden i både Linköping och Katrineholm, men denna siffra 
varierar från månad till månad. 60 procent har använts som viktning vid uträkning av det gemensamma felet.   
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6. Diskussion och Slutsatser 

Den teoretiska modell som skattades är en regressionsbaserad modell med residualer baserade på 

en ARIMA-modell. Denna har väldigt bra prediktionsförmåga, men kan tyvärr inte användas för reella 

prediktioner då information om verklig förbrukning inte finns tillgänglig i realtid och prognoserna 

måste färdigställas en dag i förväg. En slutsats som kan dras är dock att datamaterialet för respektive 

område följer sin skattade modell 1 mycket bra.  

 Av de modeller som testades är det modell 3 för Linköpings industrikunder som predikterade 

bäst med ett genomsnittligt relativt fel på ungefär 1,17 procent för de undersökta dagarna. Det skall 

dock påpekas att modellen inte predikterade lika bra för Katrineholm, vilket skulle kunna bero på att 

den relativa variationen är högre i detta data. För Katrineholms industrikunder verkar det ha fungerat 

bra att dela upp dygnet i tretimmarsintervall, vilket gav ett GRF på ungefär 2,5 procent. Det bör dock 

noteras att prognoserna är gjorda på få dagar och därmed följer osäkerhet i prediktionerna. Det finns 

indikationer på att modell 3, oavsett geografiskt område, ger bäst prognoser för industrikunder. 

 Vad gäller privatkunder för Linköping predikterar modell 2 bäst med ett genomsnittligt relativt 

fel på 4,3 procent för den undersökta perioden. Modell 3C predikterar bäst för Katrineholm med ett 

genomsnittligt relativt fel på 3,5 procent. Det är värt att poängtera att modell 3C inte testades för 

Linköping och därmed kan det inte uteslutas att modellen hade gjort bra prognoser även för detta 

geografiska område. Med utgångspunkt i prognoserna kan det tänkas att modell 2 eller 3C ger bäst 

prognoser oavsett geografiskt område.  

 Modell 2 var den modell som skattades med hela datamaterialet. Denna gav ett genomsnittligt 

relativt fel på ca fyra procent för privatkunderna (för vanliga dagar), medan denna siffra för 

Katrineholms industrikunder blev nästan fem procent. Detta gjorde den till en av de bästa 

modellerna för privatkunderna, men en ganska dålig för industrikunderna. En av anledningarna till 

att den presterar sämre för industrikunder verkar vara att i detta datamaterial är skillnaden i 

dygnsprofil för olika veckodagar (helgdagar respektive vardagar) betydligt större än den är för 

privatkunder. För att justera för detta skulle interaktioner mellan de olika timmarna och 

veckodagarna kunna läggas till i modellen. Detta skulle innebära en modell med extremt många 

variabler, vilket gör modellen mer svåröverskådlig. 

 För att undvika problemet med en stor och komplicerad modell filtrerades data. Detta 

resulterade i modell 3 och 4. Dagar som förväntas störa prognoserna (exempelvis storhelger) 

sorteras bort och prognoserna görs med hjälp av historiska data på den aktuella veckodagen. I 

modell 4 användes enbart enskilda timmar. Möjligheten med filtret är att använda just det data som 

har en liknande dygnsprofil som den dag prognosen skall göras för.  Problem uppstår när en prognos 

skall göras för en dag där de föregående veckorna av någon anledning har filtrerats bort. Den 
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extrema uteliggaren som finns i modell 3 för Linköping den 12 januari 2009 uppkommer av denna 

anledning. Fördelen med att använda mindre datamängder är att det finns möjlighet att välja ut det 

data som är mest likt för att göra prognoser på, men nackdelen med detta förfarande är att 

parameterskattningarna som erhålls inte blir lika säkra. Det är även värt att notera att 

prognossäkerheten för olika timmar på dygnet varierar och det verkar som om vissa timmar är 

svårare att prognostisera än andra. Därför är det väldigt svårt att dra några slutsatser om huruvida 

modell 4 är bra eller inte.      

 Tanken med modell 5 är att modellera samt prediktera de dagar som filtrerats bort utifrån 

föregående resonemang. Denna modell gjordes för julhelgen för att undersöka om modellen i 

realiteten verkar fungera. För privatkunder fås ett genomsnittligt relativt fel på 4,4 procent vilket kan 

jämföras med modell 2:s genomsnittliga relativa fel på 5,6 procent på dessa dagar. På de undersökta 

dagarna gör modell 5 en betydligt bättre prognostisering än modell 2. De finns indikationer att en 

separat modell för speciella dagar predikterar bättre än en modell där alla dagar predikteras 

simultant. För industrikunder skattas två varianter av modell 5. Modell 5A bygger på samma princip 

som den för privatkunder medan modell 5B även innehåller timförbrukning för föregående tre 

lördagar. Modell 5A ger ett genomsnittligt relativt fel på 3,4 procent medan 5B ger 4,4 procent. 

Utifrån detta ges indikationer på att modell 5A predikterar bättre än modell 5B. Det vore dock 

intressant att undersöka huruvida dessa modeller predikterar annorlunda om julafton är på en 

helgdag. Detta är dock svårt att undersöka med detta datamaterial då antalet julaftnar är begränsat. 

Eftersom dygnsprofilen skiljer sig rejält mellan julafton å ena sidan samt juldagen och annandagen å 

andra sidan skulle det vara intressant att undersöka huruvida prognoserna för julafton blir bättre om 

dessa görs separat i en egen modell. Nackdelen med detta förfarande är att inte lika många 

observationer kan användas, men fördelen är att det möjliggör modelleringen av julaftons speciella 

karaktär.  

 Den skattade korrelationen i felprognostiseringar mellan industrikunder och privatkunder i 

Katrineholm är endast 0,374 under oktobermånad 2010. Detta medför att det relativa felet när 

prognoserna läggs ihop blir lägre än prognoserna är var för sig. Trots att modell 2 prognostiserar 

dåligt för industrikunderna108, blir det gemensamma genomsnittliga relativa felet endast 3,68 

procent.  Det är med andra ord värt att poängtera att den slutliga elbeställning som skickas iväg har 

en lägre felmarginal än modellerna har var för sig. 

  Ett mått som används i uppsatsen är relativt fel. Detta mått används dels för att undersöka 

residualerna i förhållande till de verkliga värdena och dels, för att i prognostiseringsfasen, beräkna 

skillnaden mellan prognostiserat värde och verkligt värde i andelar. Denna estimation för respektive 

                                                           
108 Det genomsnittliga relativa felet för industrikunderna blev 4,8 procent och för privatkunderna blev det 
genomsnittlga relativa felet 4 procent.  
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ändamål skiljer sig åt. I vissa fall är den lägre i modellbyggnadsfasen relativt prognostisering och vice 

versa. Detta skulle kunna vara en indikation på att detta mått inte är en bra uppskattning på om 

modellen är bra. Men det skulle även kunna bero på slumpen. Prognostisering i denna uppsats 

bygger på få observationer vilket gör det svårt att uttala sig om att detta mått är bra eller dåligt. Det 

kan inte uteslutas att om prognostisering görs för en längre period konvergerar det relativa felet vid 

prognostisering mot det värde som fåtts i modellbyggnadsfasen. Ett exempel är Modell 2 för 

privatkunder i Linköping. I denna modell, som är den som prognostiseras på flest timmar, fås ett 

relativt fel i modellbyggnadsfasen på 4,1 procent och ett relativt fel på 4,0 procent vid 

prognostisering. Detta skulle kunna tyda på att det närmar sig detta värde vid många observationer.  

 Ett problem vid modellering är att hantera att kundantalet förändras månadsvis. För att lösa 

detta konstruerades en månadsdummy för att kunna uppskatta vilken ny nivå elförbrukningen är på 

vid nytt månadsskifte. Denna variabel är dock inte helt optimal eftersom det behövs några 

observationer in i månaden för att kunna skatta var elförbrukningen hamnar. Denna variabel är därav 

särskilt svår att använda i de modeller där filtrering används eftersom det finns färre observationer 

initialt i modellen. Ett problem är dock att företrädesvis data för Katrineholm måste ha med denna 

variabel för att uppfylla kravet på stationaritet. Om tidserien ej är stationär är prognoserna ej 

tillförlitliga eftersom väntevärdet på prognostiseringen ej cirkulerar kring det sanna värdet. 

Resultaten indikerar att i de fall där variationerna mellan månaderna inte stör prognostiserar 

modellen bättre utan månadsdummyvariablerna. Detta visas på Linköpings industrikunder där 

modellen prognostiserar bättre på den utvalda perioden när månadsdummyvariabler exkluderats. En 

möjlighet är att en del av den variation som fångas upp av månadsdummyvariablerna förklaras av 

resterande variabler då dessa ej är med. Eftersom månadsdummynivån ej kan prognostiseras i förväg 

skulle det leda till säkrare prognoser utan månadsdummy. Detta blir dock inte fallet då processen 

inte är stationär utan månadsdummyvariablerna, vilket visas i Katrineholmsdata.  Frågan är om 

denna effekt kan fångas upp på annat vis genom variabler som inte finns tillgängliga i nuläget. Ett 

alternativ är att inkludera kundantal som förklaringsvariabel i modeller för industrikunder. Vad gäller 

privatkunderna är det svårare att identifiera orsaken till variationerna. Variationerna som finns är ej 

lika över samma månad varje år utan varierar från månad till månad. Med detta menas exempelvis 

att februarimånad ej tenderar att variera på samma vis från år till år. Variationen består ej hela 

månader utan verkar tendera att vara i början av varje månad. Utöver detta kan tilläggas att ingen 

linjär trend existerar.  

 Ett problem med månadsdummyvariabeln är att den endast justerar elprognosen med en 

konstant. I verkligheten verkar det dock rimligt att anta att effekten av exempelvis nya kunder 

snarare är multiplikativ och att timmar med högre förbrukning påverkas i högre grad än timmar med 

låg förbrukning. En idé för att komma tillrätta med detta är att lägga in interaktioner mellan 
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månadsdummyn och de olika timmarna på dygnet. Problemet med detta förfarande är dock att 

modellen riskerar att bli väldigt komplicerad med ett stort antal variabler. För de skattade 

modellerna har drygt 70 månadsdummy variabler använts och om interaktioner läggs till för 23 av 

dygnets timmar skulle detta innebära ungefär 1600 variabler. Ett alternativ skulle eventuellt kunna 

vara att slå ihop flera timmar i samma interaktion. Om timmarna i samma grupp ej påverkas på 

samma sätt finns dock en risk att modellen kompliceras mycket utan att fördelar fås.  

 I exempelvis Figur 5.13 i avsnitt 5.4.2 kan ses att modellen systematiskt överprognostiserar 

vissa timmar runt lunchtid och under natten i de undersökta dagarna. Dessa tendenser återfinnes 

även i andra modeller. Det skulle vara intressant att vidare undersöka vad detta beror på. Det skulle 

exempelvis kunna bero på en förändring från föregående veckor som modellen inte lyckas fånga. En 

annan möjlig förklaring är att modellen inte är tillräckligt bra vad gäller att ta hänsyn till att 

dygnsprofilen varierar över säsongerna.   

 Det finns skäl att tro att modell 2 har större prediktionspotential än vad som framkommit i 

uppsatsen, eftersom många modelleringsförfaranden som testats med framgång på andra modeller i 

denna uppsats ännu ej testats på denna modell. Ett alternativ är att logaritmera responsvariabeln 

och dess laggar. I modell 3A-C för Katrineholm kunde urskiljas en stor skillnad i prognostisering efter 

detta förfarande. Därmed finns en möjlighet att denna transformation även skulle kunna förbättra 

prognoserna för modell 2. En anledning till att det finns skäl att tro att denna transformation skulle 

fungera är att logaritmering gör att topparna i dygnsprofilen jämnas ut något, vilket underlättar 

användandet av veckodagsdummys. Många variabler som testats i modell 3-5 finns i nuläget inte 

med i modell 2. Detta gäller exempelvis veckovist laggade vädervariabler och temperatur över 20 

grader. Dessa exempel på variabler gav god effekt på respektive modell och skulle därmed också 

kunna testas i modell 2. En annan potentiell förbättringsmöjlighet är att lägga in interaktioner mellan 

helger och de timmar som avviker mest från veckodagar. I Tabell 6.5 i avsnitt 6.2.2. visas tydligt att 

modellens prediktionsförmåga skiljer sig mellan vardagar och helger. Under helg görs ett 

prediktionsfel på i genomsnitt 5,6 procent jämfört med prediktionsfelet under vardagar på 4,5 

procent. Detta skulle kunna hjälpa till att modellera de skillnader som finns mellan vardagar och 

helger. Ett ytterligare alternativ som skulle kunna förbättra prediktionsförmågan på modell 2 är att 

filtrera bort speciella dagar. Eftersom modell 5 visat sig ge betydligt bättre prediktioner på julhelgen 

än modell 2 verkar det rimligt att anta att det lönar sig att prediktera dessa dagar separat. Om detta 

görs måste dock extra försiktighet ges vid prognostisering av dagar efter långa bortfilteringsperioder, 

såsom jul. Speciellt för industrikunder kan det även vara en idé att göra enskilda modeller för helger 

respektive vardagar, eftersom förbrukningen för denna kundgrupp skiljer sig drastiskt mellan dessa 

typer av dagar. Detta kan ses som en kombination av modell 2 och 3.  
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Ett möjligt alternativ för att göra bättre prognoser är att inkludera utelämnade variabler vilka hjälper 

till att förklara kundprofilerna bättre. Icke-konstant varians i processen skulle kunna bero av 

utelämnade variabler. Det faktum att modellen i flera fall behöver månadsdummyvariabler för att 

inte systematiskt felprognostisera kan också tyda på utelämnade variabler eller att det finns variabler 

som inte finns att tillgå. Ett exempel, som nämnts ovan, är att inkludera kundantal. Det skulle även 

vara intressant att ha information om karaktäristika angående elanvändare inom de två 

kundgrupperna som nämns i denna uppsats. Till detta hör exempelvis vilken uppvärmning olika 

privatkunder har. Det är tänkbart att privatkunder som har inomhuskamin eller oljepanna tenderar 

att förbruka mindre el för uppvärmning relativt kunder som har eluppvärmning. En variabel för 

proportionen kunder som har eluppvärmning skulle vara intressant att inkludera i modellen. Om 

denna variabel varierar mycket över tid kan denna tänkas förklara mycket av variationen i 

elförbrukning. 

 En annan möjlig variabel är att testa en interaktion mellan sommarmånaderna och 

solinstrålning. Elförbrukning kan tänkas påverkas av att solen är uppe längre på kvällarna under 

sommarmånaderna. En annan variabel som skulle vara intressant att undersöka är elpriset, eftersom 

ett högre respektive lägre elpris systematiskt skulle kunna förändra individers beteendemönster. 

Vissa saker som påverkar elförbrukningen kan vara svåra att mäta. Till dessa tillhör exempelvis 

individers möjliga förändring i beteendemönster av en miljödebatt alternativt teknologiska framsteg 

som gör att elektrisk apparatur, så som kylskåp, förbrukar mindre el. Detta gör att delar av individers 

energikonsumtion är svåra att modellera.  

 GARCH-modellen kunde endast användas i modell 1 då den nödvändiga informationen ej finns 

tillgänglig tillräckligt snabbt för att kunna användas i de andra modellerna. I modell 1 verkar 

variationen variera både över och under processvariationen under samma dygn. Detta är intressant 

men kan tyvärr inte användas vid prognostisering av företaget och ingen större vikt läggs vid 

diskussion av detta. Det skulle dock förefalla intressant att modellera säsongsvariation i GARCH-

modellen då detta är något som kan användas av företaget vid prognostisering.    

 Då en process har icke-konstant varians är Ordinary Least Squares inte längre BLUE. Av denna 

anledning bör fundering kring annat val av estimationsmetod ske alternativt sätt att justera för icke-

konstant varians. GARCH-modellering är ett sätt att ta med icke-konstant varians i beräkningen då 

intervall konstrueras. En av de metoder som finns tillgänglig är att White-justera 

standardavvikelserna. En annan metod, som nämnts i uppsatsen, är Exponential smoothing.  

 Ett annat alternativ till modellering med regressionsbaserad metod och ARIMA är att använda 

ANN, Artificial Neural Networks. Denna metod lämpar sig för stora datamängder och är mer flexibel 

eftersom den inte bygger på linjära samband samt tillåter icke-linjära laggstrukturer.   
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Bilaga 1 
Modell 1 – Privatkunder 

 

Figur B1.   PACF för Katrineholms privatkunder 
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Figur B2.   ACF för Katrineholms privatkunder 
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Figur B3.   Fullständiga skattningar Katrineholm 

Prediktor Koefficient Std T P VIF 

Konstant 0,66849 0,036 18,440 0,000  

Temperatur lagg 3  -0,02534 0,001 -25,370 0,000 20,918 

Temperatur lagg 12 -0,00380 0,001 -4,670 0,000 13,854 

Temperatur lagg 24 0,01158 0,001 11,810 0,000 20,175 

Vind lagg 3 0,02229 0,001 15,110 0,000 2,103 

Vind lagg 24 -0,00238 0,001 -1,870 0,062 1,566 

Solinstrålning lagg 3 0,00016 0,000 6,830 0,000 6,853 

Solinstrålning lagg 12 0,00004 0,000 2,190 0,028 5,103 

Solinstrålning lagg 24 0,00010 0,000 4,330 0,000 6,442 

Solinstrålning:vind -0,00003 0,000 -5,410 0,000 5,485 

Solinstrålning:temp -0,00001 0,000 -4,910 0,000 6,604 

Temperatur:vind -0,00145 0,000 -10,290 0,000 5,374 

JUL -0,11804 0,028 -4,280 0,000 1,399 

Storhelg -0,06000 0,015 -3,950 0,000 13,164 

Julledighet 0,06240 0,013 4,960 0,000 1,577 

Lagg 1 (elförbrukning) 1,10695 0,003 332,770 0,000 - 

Lagg 2 (elförbrukning) -0,18697 0,003 -56,330 0,000 - 

Lagg 24 (elförbrukning) 0,22510 0,004 59,850 0,000 - 

Lagg 25 (elförbrukning) -0,18711 0,004 -51,500 0,000 - 

Lagg 168 (elförbrukning) 0,26584 0,004 66,490 0,000 - 

Lagg 169 (elförbrukning) -0,26319 0,004 -65,890 0,000 - 

Lagg 8736 
(elförbrukning) 

0,32258 0,004 81,540 0,000 - 

Lagg 8737 
(elförbrukning) 

-0,31925 0,004 -80,600 0,000 - 

dec-05 0,49338 0,087 5,640 0,000 1,132 

jan-06 0,49447 0,033 15,010 0,000 5,109 

feb-06 0,46106 0,033 13,910 0,000 4,675 

mar-06 0,39549 0,032 12,420 0,000 4,769 

apr-06 0,25721 0,025 10,100 0,000 2,957 

maj-06 0,14946 0,022 6,670 0,000 2,365 

jun-06 0,15838 0,023 6,980 0,000 2,349 

jul-06 0,06302 0,022 2,830 0,005 2,336 

aug-06 0,05115 0,022 2,370 0,018 2,188 

sep-06 0,03131 0,021 1,470 0,141 2,061 

okt-06 0,07988 0,022 3,650 0,000 2,259 

nov-06 0,14979 0,024 6,130 0,000 2,724 

dec-06 0,18967 0,027 7,090 0,000 3,372 

jan-07 0,18038 0,028 6,350 0,000 3,799 

feb-07 0,22717 0,030 7,650 0,000 3,757 

mar-07 0,08066 0,027 2,990 0,003 3,430 

apr-07 0,02384 0,023 1,030 0,305 2,460 

maj-07 0,00287 0,021 0,130 0,893 2,158 

jun-07 0,02136 0,022 0,980 0,325 2,143 
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jul-07 0,03693 0,021 1,740 0,081 2,113 

aug-07 0,07342 0,021 3,440 0,001 2,139 

sep-07 0,05269 0,021 2,520 0,012 1,992 

okt-07 0,09514 0,021 4,460 0,000 2,143 

nov-07 0,19790 0,024 8,320 0,000 2,575 

dec-07 0,25005 0,025 9,890 0,000 3,006 

jan-08 0,20147 0,026 7,900 0,000 3,063 

feb-08 0,16541 0,026 6,400 0,000 2,944 

mar-08 0,15088 0,024 6,370 0,000 2,638 

apr-08 0,05736 0,022 2,610 0,009 2,201 

maj-08 0,01152 0,021 0,550 0,586 2,103 

jun-08 0,03092 0,022 1,430 0,153 2,137 

jul-08 0,05582 0,022 2,580 0,010 2,198 

aug-08 0,05925 0,021 2,830 0,005 2,066 

sep-08 0,06410 0,021 3,060 0,002 1,998 

okt-08 0,10753 0,022 4,990 0,000 2,187 

nov-08 0,17634 0,024 7,300 0,000 2,661 

dec-08 0,26032 0,025 10,230 0,000 3,046 

jan-09 0,27348 0,027 10,150 0,000 3,417 

feb-09 0,23307 0,026 8,810 0,000 2,977 

mar-09 0,12859 0,024 5,310 0,000 2,757 

apr-09 0,00687 0,022 0,310 0,754 2,180 

maj-09 -0,02127 0,021 -1,000 0,316 2,115 

jun-09 -0,01058 0,021 -0,490 0,621 2,090 

jul-09 0,00528 0,021 0,250 0,805 2,142 

aug-09 0,02398 0,021 1,130 0,257 2,108 

sep-09 0,01050 0,021 0,500 0,617 2,011 

okt-09 0,06537 0,022 3,040 0,002 2,183 

nov-09 0,11890 0,023 5,150 0,000 2,432 

dec-09 0,28496 0,026 10,940 0,000 3,195 

jan-10 0,36476 0,030 12,000 0,000 4,347 

feb-10 0,25122 0,029 8,590 0,000 3,641 

mar-10 0,12370 0,025 4,900 0,000 3,004 

apr-10 0,03946 0,022 1,790 0,073 2,208 

maj-10 -0,00768 0,021 -0,370 0,714 2,064 

jun-10 -0,01465 0,021 -0,680 0,495 2,102 

jul-10 0,06314 0,022 2,870 0,004 2,270 

aug-10 0,02745 0,021 1,300 0,193 2,092 

Fredag 0,02077 0,007 2,870 0,004 1,721 

Lördag 0,01137 0,017 0,690 0,491 8,964 

Måndag 0,01757 0,007 2,410 0,016 1,740 

Onsdag -0,00069 0,007 -0,100 0,924 1,722 

Söndag 0,02018 0,017 1,220 0,222 8,964 

Tisdag -0,00029 0,007 -0,040 0,969 1,722 

tim_1 0,09003 0,014 6,480 0,000 2,063 

tim_2 0,01041 0,015 0,700 0,482 2,350 
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tim_3 -0,03669 0,016 -2,320 0,020 2,678 

tim_4 -0,11615 0,017 -7,000 0,000 2,944 

tim_5 -0,13187 0,017 -7,680 0,000 3,153 

tim_6 -0,05246 0,018 -2,930 0,003 3,443 

tim_7 -0,04120 0,019 -2,130 0,033 3,989 

tim_8 -0,16171 0,020 -8,140 0,000 4,224 

tim_9 -0,18930 0,019 -10,040 0,000 3,806 

tim_10 -0,01219 0,018 -0,670 0,501 3,512 

tim_11 -0,00934 0,018 -0,520 0,603 3,447 

tim_12 0,05619 0,018 3,100 0,002 3,515 

tim_13 0,01043 0,018 0,590 0,558 3,405 

tim_14 0,03746 0,017 2,160 0,031 3,231 

tim_15 0,11569 0,018 6,580 0,000 3,310 

tim_16 0,18776 0,019 10,130 0,000 3,678 

tim_17 0,24146 0,020 12,070 0,000 4,285 

tim_18 0,15154 0,021 7,310 0,000 4,607 

tim_19 -0,01362 0,020 -0,700 0,487 4,111 

tim_20 0,10015 0,018 5,550 0,000 3,491 

tim_21 0,08513 0,017 5,140 0,000 2,939 

tim_22 0,09826 0,015 6,480 0,000 2,464 

tim_23 -0,01640 0,014 -1,180 0,237 2,063 
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Figur B4.   Fullständiga skattningar Linköping 

Prediktor Koefficient Std T P VIF 

Konstant 2,52920 0,125 20,210 0,000  

Temperatur lagg 3  -0,06344 0,003 -19,990 0,000 19,735 

Temperatur lagg 12 -0,01705 0,003 -6,560 0,000 13,268 

Temperatur lagg 24 0,02948 0,003 10,310 0,000 16,027 

Vind lagg 3 0,03447 0,004 8,520 0,000 1,919 

Solinstrålning lagg 3 -0,00036 0,000 -4,420 0,000 8,025 

Solinstrålning lagg 24 0,00049 0,000 7,010 0,000 6,059 

Solinstrålning:vind -0,00003 0,000 -2,290 0,022 5,404 

Solinstrålning:temp -0,00002 0,000 -5,880 0,000 6,324 

Temp:vind -0,00358 0,000 -8,650 0,000 5,939 

JUL -0,59336 0,078 -7,620 0,000 1,140 

Före röd dag/helgdag 0,15520 0,046 3,410 0,001 1,120 

Midsommar -0,45390 0,086 -5,270 0,000 1,164 

Röda dagar (lördag) -0,25439 0,050 -5,130 0,000 1,070 

Lagg 1 (elförbrukning) 0,99425 0,003 310,210 0,000 - 

Lagg 2 (elförbrukning) -0,120051 0,003 -40,870 0,000 - 

Lagg 24 (elförbrukning) 0,238789 0,004 67,730 0,000 - 

Lagg 25 (elförbrukning) -0,184222 0,004 -52,630 0,000 - 

Lagg 168 (elförbrukning) 0,269262 0,004 71,040 0,000 - 

Lagg 169 (elförbrukning) -0,254936 0,004 -66,960 0,000 - 

Lagg 8736 
(elförbrukning) 

0,359998 0,004 99,420 0,000 - 

Lagg 8737 
(elförbrukning) 

-0,343254 0,004 -93,790 0,000 - 

dec-05 1,3191 0,268 4,910 0,000 1,089 

jan-06 0,87702 0,090 9,720 0,000 3,909 

feb-06 0,63491 0,090 7,070 0,000 3,499 

mar-06 0,48339 0,087 5,570 0,000 3,610 

apr-06 0,26134 0,072 3,630 0,000 2,411 

maj-06 0,12425 0,067 1,860 0,062 2,131 

jun-06 0,2792 0,068 4,120 0,000 2,132 

jul-06 0,32017 0,069 4,660 0,000 2,266 

aug-06 0,28205 0,067 4,210 0,000 2,152 

sep-06 0,21187 0,066 3,190 0,001 2,054 

okt-06 0,25108 0,068 3,710 0,000 2,199 

nov-06 0,32283 0,074 4,350 0,000 2,556 

dec-06 0,38554 0,080 4,820 0,000 3,077 

jan-07 0,28707 0,084 3,430 0,001 3,357 

feb-07 0,27579 0,086 3,220 0,001 3,193 

mar-07 -0,12649 0,079 -1,610 0,107 2,964 

apr-07 -0,11254 0,070 -1,610 0,108 2,277 

maj-07 0,05281 0,066 0,810 0,420 2,063 

jun-07 0,22717 0,067 3,380 0,001 2,102 

jul-07 0,13416 0,066 2,040 0,041 2,071 
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aug-07 0,32663 0,066 4,930 0,000 2,108 

sep-07 0,26227 0,066 3,990 0,000 2,009 

okt-07 0,22362 0,067 3,340 0,001 2,153 

nov-07 0,40043 0,073 5,470 0,000 2,487 

dec-07 0,54671 0,076 7,150 0,000 2,805 

jan-08 0,37323 0,077 4,830 0,000 2,867 

feb-08 0,10191 0,078 1,310 0,191 2,737 

mar-08 0,15481 0,072 2,140 0,032 2,511 

apr-08 0,00174 0,068 0,030 0,980 2,156 

maj-08 -0,0072 0,066 -0,110 0,913 2,063 

jun-08 0,0995 0,067 1,480 0,138 2,096 

jul-08 0,04236 0,067 0,630 0,526 2,139 

aug-08 0,09371 0,065 1,430 0,152 2,051 

sep-08 -0,01155 0,065 -0,180 0,860 1,992 

okt-08 0,03563 0,067 0,530 0,594 2,145 

nov-08 0,09738 0,073 1,340 0,180 2,451 

dec-08 0,29928 0,075 3,980 0,000 2,714 

jan-09 0,26594 0,077 3,430 0,001 2,883 

feb-09 0,15819 0,078 2,030 0,042 2,626 

mar-09 -0,05872 0,073 -0,810 0,420 2,541 

apr-09 -0,28906 0,068 -4,260 0,000 2,142 

maj-09 -0,17371 0,066 -2,630 0,008 2,089 

jun-09 -0,06087 0,067 -0,910 0,362 2,076 

jul-09 -0,03882 0,066 -0,590 0,558 2,113 

aug-09 0,05743 0,066 0,870 0,383 2,082 

sep-09 0,00138 0,066 0,020 0,983 2,002 

okt-09 0,05623 0,067 0,840 0,398 2,127 

nov-09 0,09837 0,070 1,410 0,159 2,273 

dec-09 0,48476 0,077 6,320 0,000 2,823 

jan-10 0,50803 0,086 5,930 0,000 3,527 

feb-10 0,15762 0,083 1,890 0,058 3,010 

mar-10 -0,08444 0,074 -1,130 0,257 2,664 

apr-10 -0,11843 0,067 -1,760 0,079 2,112 

maj-10 -0,11375 0,065 -1,740 0,081 2,045 

jun-10 -0,08146 0,067 -1,220 0,224 2,083 

jul-10 0,09718 0,068 1,430 0,151 2,203 

aug-10 0,12119 0,066 1,840 0,065 2,074 

Fredag 0,0192 0,023 0,850 0,397 1,719 

Lördag -0,13816 0,023 -5,980 0,000 1,789 

Måndag 0,08301 0,023 3,620 0,000 1,759 

Onsdag -0,01441 0,023 -0,630 0,526 1,733 

Söndag -0,06959 0,023 -3,030 0,002 1,774 

Tisdag 0,00401 0,023 0,180 0,860 1,737 

tim_1 0,1537 0,044 3,480 0,001 2,129 

tim_2 -0,0538 0,049 -1,110 0,268 2,572 

tim_3 -0,30553 0,053 -5,800 0,000 3,033 
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tim_4 -0,52417 0,055 -9,470 0,000 3,351 

tim_5 -0,59794 0,057 -10,550 0,000 3,512 

tim_6 -0,50874 0,058 -8,830 0,000 3,628 

tim_7 -0,32227 0,060 -5,380 0,000 3,927 

tim_8 -0,60102 0,061 -9,890 0,000 4,031 

tim_9 -0,67295 0,058 -11,680 0,000 3,625 

tim_10 -0,14826 0,055 -2,690 0,007 3,308 

tim_11 -0,14161 0,055 -2,570 0,010 3,315 

tim_12 0,04836 0,056 0,870 0,384 3,378 

tim_13 0,08234 0,055 1,490 0,137 3,341 

tim_14 0,09907 0,054 1,840 0,066 3,171 

tim_15 0,34128 0,054 6,300 0,000 3,208 

tim_16 0,55645 0,056 9,860 0,000 3,479 

tim_17 0,77209 0,061 12,710 0,000 4,035 

tim_18 0,82918 0,065 12,760 0,000 4,615 

tim_19 0,45857 0,063 7,240 0,000 4,388 

tim_20 0,51611 0,059 8,700 0,000 3,843 

tim_21 0,58388 0,055 10,600 0,000 3,312 

tim_22 0,41502 0,050 8,270 0,000 2,749 

tim_23 0,09952 0,044 2,250 0,025 2,139 
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Figur B5.   Residualer i ordningsföljd efter modellering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B6.   Residualer i ordningsföljd efter modellering 
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Figur B7.    Histogram over residualer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B8.     Histogram over residualer 
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Modell 1 - Industrikunder 

 

Figur B9. PACF för Linköpings industrikunder 
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Figur B10. ACF för Linköpings industrikunder 
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Figur B11. Fullständiga skattningar Katrineholm 

Prediktor Koeff. Std. Koeff T-värde P-värde VIF 

Konstant 0,20405 0,0145 14,07 0   

Temperatur lagg 3 -0,00242 0,000425 -5,68 0 11,738 

Temperatur Lagg 12 -0,00118 0,000397 -2,97 0,003 10,203 

Vind lagg 12 0,00209 0,000691 3,02 0,002 1,427 

Solinstrålning lagg 3 2,74E-05 1,13E-05 2,43 0,015 4,757 

Temperatur:Vind -0,00036 5,65E-05 -6,37 0 2,658 

Industrisemester -0,077 0,006348 -12,13 0 3,031 

Julledighet -0,04139 0,007518 -5,51 0 1,739 

Jul -0,08481 0,01618 -5,24 0 1,49 

Påsk -0,08228 0,01229 -6,69 0 1,428 

Kristi 
Himmelsfärdshelgen 

-0,07154 0,01593 -4,49 0 1,206 

Pingst -0,05584 0,0126 -4,43 0 1,129 

Midsommar -0,12478 0,01537 -8,12 0 1,123 

Storhelg -0,17406 0,01033 -16,85 0 18,783 

lagg 169 Röda dagar 0,04721 0,01399 3,37 0,001 1,115 

lagg 1 (elförbrukning) 1,02001 0,00377 270,2 0 - 

lagg 2 (elförbrukning) -0,12219 0,003529 -34,63 0 - 

lagg 24 (elförbrukning) 0,082911 0,003087 26,86 0 - 

lagg 25 (elförbrukning) -0,07585 0,003079 -24,63 0 - 

lagg 168 (elförbrukning) 0,243589 0,004723 51,57 0 - 

lagg 169 (elförbrukning) -0,22293 0,004747 -46,96 0 - 

lagg 336 (elförbrukning) 0,154884 0,004723 32,8 0 - 

lagg 337 (elförbrukning) -0,14685 0,004728 -31,06 0 - 

lagg 504 (elförbrukning) 0,132313 0,004475 29,57 0 - 

lagg 505 (elförbrukning) -0,11808 0,004482 -26,34 0 - 

lagg 8736 
(elförbrukning) 

0,273023 0,004301 63,48 0 - 

lagg 8737 
(elförbrukning) 

-0,23871 0,004352 -54,85 0 - 

dec-05 -0,03209 0,04824 -0,67 0,506 1,065 

jan-06 -0,03339 0,01285 -2,6 0,009 2,401 

feb-06 -0,05415 0,01317 -4,11 0 2,282 

mar-06 -0,06751 0,0131 -5,15 0 2,498 

apr-06 -0,05617 0,01223 -4,59 0 2,108 

maj-06 -0,05007 0,01192 -4,2 0 2,069 

jun-06 -0,04393 0,01228 -3,58 0 2,123 

jul-06 0,13432 0,01325 10,14 0 2,554 

aug-06 0,17155 0,01284 13,36 0 2,4 

sep-06 0,11578 0,01255 9,23 0 2,218 

okt-06 0,13097 0,0124 10,56 0 2,239 

nov-06 0,14628 0,01342 10,9 0 2,536 

dec-06 0,13123 0,0134 9,79 0 2,613 

jan-07 0,14712 0,01354 10,87 0 2,666 
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feb-07 0,0802 0,01424 5,63 0 2,669 

mar-07 0,01568 0,01298 1,21 0,227 2,452 

apr-07 0,03402 0,01244 2,73 0,006 2,181 

maj-07 0,06377 0,01231 5,18 0 2,204 

jun-07 0,05451 0,01243 4,38 0 2,177 

jul-07 -0,03563 0,01269 -2,81 0,005 2,342 

aug-07 0,04648 0,01265 3,67 0 2,329 

sep-07 -0,01833 0,01207 -1,52 0,129 2,052 

okt-07 -0,01869 0,01236 -1,51 0,131 2,224 

nov-07 -0,03885 0,01321 -2,94 0,003 2,461 

dec-07 -0,06585 0,0133 -4,95 0 2,576 

jan-08 -0,07297 0,01364 -5,35 0 2,708 

feb-08 -0,09663 0,01363 -7,09 0 2,531 

mar-08 -0,05659 0,01282 -4,41 0 2,392 

apr-08 -0,04755 0,0122 -3,9 0 2,098 

maj-08 -0,05493 0,01213 -4,53 0 2,143 

jun-08 -0,02872 0,01216 -2,36 0,018 2,085 

jul-08 -0,03532 0,01285 -2,75 0,006 2,403 

aug-08 0,03339 0,01239 2,69 0,007 2,234 

sep-08 -0,01227 0,01196 -1,03 0,305 2,016 

okt-08 -0,03225 0,01219 -2,65 0,008 2,164 

nov-08 -0,05697 0,01285 -4,43 0 2,328 

dec-08 -0,02103 0,01281 -1,64 0,101 2,389 

jan-09 -0,04034 0,01304 -3,09 0,002 2,473 

feb-09 -0,04666 0,01333 -3,5 0 2,341 

mar-09 -0,05039 0,01263 -3,99 0 2,321 

apr-09 -0,08454 0,01235 -6,84 0 2,15 

maj-09 -0,05076 0,01202 -4,22 0 2,101 

jun-09 -0,03697 0,01205 -3,07 0,002 2,047 

jul-09 -0,04682 0,01291 -3,63 0 2,425 

aug-09 0,01134 0,01248 0,91 0,364 2,268 

sep-09 -0,0714 0,01222 -5,84 0 2,103 

okt-09 -0,06434 0,01226 -5,25 0 2,188 

nov-09 -0,07485 0,01248 -6 0 2,195 

dec-09 -0,04847 0,01317 -3,68 0 2,525 

jan-10 -0,02334 0,01374 -1,7 0,089 2,746 

feb-10 -0,07538 0,01387 -5,43 0 2,533 

mar-10 -0,05442 0,01287 -4,23 0 2,409 

apr-10 -0,0441 0,01223 -3,61 0 2,107 

maj-10 -0,02926 0,01194 -2,45 0,014 2,075 

jun-10 -0,02451 0,01204 -2,04 0,042 2,043 

jul-10 0,03282 0,01271 2,58 0,01 2,352 

aug-10 0,04458 0,01246 3,58 0 2,258 

Timme 1  -0,01492 0,007639 -1,95 0,051 1,931 

Timme 2 -0,01003 0,00768 -1,31 0,192 1,953 

Timme 3 -0,01669 0,007723 -2,16 0,031 1,975 
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Timme 4 -0,01953 0,007756 -2,52 0,012 1,992 

Timme 5 -0,01976 0,007794 -2,54 0,011 2,012 

Timme 6 0,011202 0,008043 1,39 0,164 2,142 

Timme 7 0,11537 0,01048 11,01 0 3,637 

Timme 8 -0,01016 0,0106 -0,96 0,338 3,718 

Timme 9 -0,04554 0,01006 -4,52 0 3,354 

Timme 10 0,001719 0,009604 0,18 0,858 3,054 

Timme 11 0,058198 0,009701 6 0 3,116 

Timme 12 0,012704 0,009723 1,31 0,191 3,13 

Timme 13 0,09521 0,009907 9,61 0 3,25 

Timme 14 0,06746 0,00991 6,81 0 3,252 

Timme 15 0,034247 0,009941 3,45 0,001 3,272 

Timme 16 0,05444 0,009819 5,54 0 3,193 

Timme 17 -0,05017 0,01012 -4,96 0 3,393 

Timme 18 0,088558 0,009285 9,54 0 2,855 

Timme 19 0,048036 0,008465 5,67 0 2,373 

Timme 20 0,033976 0,008069 4,21 0 2,156 

Timme 21 0,011253 0,007841 1,44 0,151 2,036 

Timme 22 -0,00835 0,00773 -1,08 0,28 1,979 

Timme 23 -0,00986 0,007648 -1,29 0,197 1,937 

Fredag -0,00182 0,004157 -0,44 0,661 1,75 

Lördag 0,11658 0,01107 10,54 0 12,44 

Måndag 0,01114 0,004931 2,26 0,024 2,47 

Onsdag -0,00414 0,00415 -1 0,318 1,75 

Söndag 0,12337 0,01131 10,91 0 12,994 

Tisdag -0,00136 0,004166 -0,33 0,744 1,763 
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Figur B12. Fullständiga skattningar Linköping 

Prediktor Koeff. Std. Koeff T-värde P-värde VIF 

Konstant 0,64200 0,035 18,310 0,000   

Temperatur lagg 3 -0,00519 0,001 -5,430 0,000 11,453 

Temperatur Lagg 12 0,00265 0,001 3,170 0,002 8,787 

Solinstrålning lagg 24 -0,00006 0,000 -2,360 0,018 5,382 

Solinstrålning:Vind -0,00003 0,000 -5,000 0,000 5,069 

Solinstrålning:Temperatur 0,00001 0,000 7,810 0,000 5,035 

Temperatur:Vind -0,00025 0,000 -1,710 0,087 4,776 

Industrisemester -0,07552 0,013 -5,930 0,000 2,578 

Julledighet -0,10284 0,021 -4,830 0,000 2,947 

Jul -0,24256 0,038 -6,430 0,000 1,711 

Påsk -0,15199 0,028 -5,500 0,000 1,524 

Kristi Himmelsfärdshelgen -0,13595 0,039 -3,520 0,000 1,498 

Midsommar -0,29094 0,035 -8,370 0,000 1,212 

Storhelg -0,40743 0,027 -15,050 0,000 27,276 

Före röd dag/storhelg -0,10003 0,019 -5,320 0,000 1,224 

Kläm -0,07524 0,025 -2,990 0,003 2,257 

Röda dagar (lördag) -0,10254 0,024 -4,230 0,000 1,631 

lagg 169 Storhelg 0,01873 0,016 1,200 0,232 9,128 

lagg 1 (elförbrukning) 1,03418 0,004 256,900 0,000 - 

lagg 2 (elförbrukning) -0,07782 0,006 -13,100 0,000 - 

lagg 3 (elförbrukning) -0,03892 0,003 -12,230 0,000 - 

lagg 24 (elförbrukning) 0,10086 0,003 38,510 0,000 - 

lagg 25 (elförbrukning) -0,09794 0,003 -37,490 0,000 - 

lagg 168 (elförbrukning) 0,20395 0,004 50,580 0,000 - 

lagg 169 (elförbrukning) -0,18903 0,004 -46,730 0,000 - 

lagg 336 (elförbrukning) 0,15328 0,005 32,950 0,000 - 

lagg 337 (elförbrukning) -0,14614 0,005 -31,410 0,000 - 

lagg 504 (elförbrukning) 0,12069 0,004 28,170 0,000 - 

lagg 505 (elförbrukning) -0,10850 0,004 -25,270 0,000 - 

lagg 8736 (elförbrukning) 0,31221 0,004 82,260 0,000 - 

lagg 8737 (elförbrukning) -0,29169 0,004 -76,070 0,000 - 

dec-05 0,20300 0,106 1,910 0,056 1,094 

jan-06 0,34291 0,030 11,610 0,000 2,682 

feb-06 0,18310 0,030 6,120 0,000 2,487 

mar-06 0,21768 0,029 7,390 0,000 2,667 

apr-06 0,20081 0,028 7,300 0,000 2,254 

maj-06 0,23818 0,027 8,800 0,000 2,252 

jun-06 0,20090 0,028 7,300 0,000 2,253 

jul-06 0,14636 0,029 5,010 0,000 2,624 

aug-06 0,21859 0,027 8,050 0,000 2,268 

sep-06 0,22429 0,027 8,360 0,000 2,142 

okt-06 0,28474 0,027 10,550 0,000 2,239 

nov-06 0,34526 0,029 12,110 0,000 2,418 



o 
 

dec-06 0,33786 0,029 11,660 0,000 2,579 

jan-07 0,55676 0,030 18,270 0,000 2,856 

feb-07 0,45674 0,033 13,940 0,000 2,985 

mar-07 0,38711 0,030 12,750 0,000 2,834 

apr-07 0,35204 0,029 11,990 0,000 2,567 

maj-07 0,34557 0,028 12,240 0,000 2,451 

jun-07 0,34226 0,029 11,750 0,000 2,523 

jul-07 0,22641 0,029 7,730 0,000 2,639 

aug-07 0,45714 0,029 15,800 0,000 2,574 

sep-07 0,38792 0,029 13,490 0,000 2,462 

okt-07 0,43108 0,029 14,740 0,000 2,63 

nov-07 0,43345 0,030 14,270 0,000 2,747 

dec-07 0,39851 0,031 12,950 0,000 2,91 

jan-08 0,30095 0,029 10,300 0,000 2,623 

feb-08 0,19717 0,029 6,720 0,000 2,477 

mar-08 0,19878 0,029 6,930 0,000 2,531 

apr-08 0,18116 0,028 6,580 0,000 2,254 

maj-08 0,12999 0,027 4,850 0,000 2,208 

jun-08 0,12420 0,027 4,550 0,000 2,216 

jul-08 0,10559 0,029 3,690 0,000 2,521 

aug-08 0,27380 0,027 10,030 0,000 2,29 

sep-08 0,29935 0,028 10,810 0,000 2,281 

okt-08 0,32132 0,028 11,360 0,000 2,46 

nov-08 0,36335 0,030 12,210 0,000 2,634 

dec-08 0,32514 0,030 10,680 0,000 2,851 

jan-09 0,01497 0,029 0,520 0,604 2,553 

feb-09 0,04626 0,029 1,590 0,112 2,351 

mar-09 0,04897 0,027 1,790 0,074 2,303 

apr-09 -0,00817 0,027 -0,310 0,759 2,116 

maj-09 0,03127 0,026 1,200 0,231 2,091 

jun-09 0,01759 0,026 0,670 0,505 2,068 

jul-09 -0,00786 0,028 -0,280 0,779 2,42 

aug-09 0,06844 0,027 2,570 0,010 2,179 

sep-09 -0,03398 0,027 -1,270 0,204 2,132 

okt-09 -0,01442 0,027 -0,530 0,596 2,277 

nov-09 -0,03658 0,028 -1,300 0,192 2,341 

dec-09 0,02846 0,029 0,970 0,332 2,643 

jan-10 0,20366 0,030 6,750 0,000 2,797 

feb-10 0,07461 0,030 2,530 0,011 2,42 

mar-10 0,05633 0,027 2,060 0,040 2,301 

apr-10 0,08358 0,027 3,150 0,002 2,091 

maj-10 0,03303 0,026 1,280 0,201 2,055 

jun-10 0,00266 0,026 0,100 0,919 2,057 

jul-10 -0,00351 0,028 -0,130 0,899 2,345 

aug-10 0,01453 0,027 0,550 0,584 2,161 

Timme 1  -0,05719 0,017 -3,410 0,001 1,967 



p 
 

Timme 2 -0,06372 0,017 -3,770 0,000 2 

Timme 3 -0,11817 0,017 -6,860 0,000 2,074 

Timme 4 -0,11969 0,018 -6,840 0,000 2,142 

Timme 5 -0,14331 0,018 -8,090 0,000 2,193 

Timme 6 -0,10281 0,018 -5,650 0,000 2,312 

Timme 7 0,07144 0,022 3,270 0,001 3,336 

Timme 8 0,06180 0,027 2,320 0,021 4,98 

Timme 9 -0,46321 0,026 -17,910 0,000 4,68 

Timme 10 -0,35592 0,026 -13,900 0,000 4,587 

Timme 11 0,04715 0,024 1,960 0,050 4,055 

Timme 12 0,08383 0,024 3,550 0,000 3,897 

Timme 13 0,13521 0,024 5,750 0,000 3,868 

Timme 14 0,20030 0,023 8,610 0,000 3,787 

Timme 15 0,19464 0,023 8,510 0,000 3,658 

Timme 16 0,18528 0,022 8,390 0,000 3,407 

Timme 17 0,08084 0,021 3,810 0,000 3,149 

Timme 18 0,25571 0,020 12,870 0,000 2,759 

Timme 19 0,26013 0,019 13,520 0,000 2,591 

Timme 20 0,13755 0,018 7,510 0,000 2,348 

Timme 21 0,08843 0,018 5,050 0,000 2,142 

Timme 22 0,01489 0,017 0,870 0,384 2,049 

Timme 23 -0,05278 0,017 -3,140 0,002 1,975 

Fredag -0,03206 0,009 -3,520 0,000 1,776 

Lördag 0,18634 0,031 6,100 0,000 20,043 

Måndag -0,00649 0,011 -0,570 0,566 2,743 

Onsdag -0,02069 0,009 -2,290 0,022 1,745 

Söndag 0,17690 0,032 5,520 0,000 22,017 

Tisdag -0,02164 0,009 -2,390 0,017 1,757 
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Figur B13. Residualer i ordningsföljd efter modellering 
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Figur B14. Residualer i ordningsföljd efter modellering 
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Figur B15. Histogram over residualer 

6,85,13,41,70,0-1,7-3,4-5,1

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Residual

Fr
e
k
v
e
n
s

Histogram över residualer
Katrineholms industrikunder

 

Figur B16. Histogram over residualer 
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Bilaga 2 
 

Modell 2 - privatkunder 

 

Figur B17. Residualer i ordningsföljd efter modellering 
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Figur B18. Histogram over residualer 
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Modell 2 – Industrikunder 

 

Figur B19. Residualer i ordningsföljd efter modellering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B20. Histogram över residualer 
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