
e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

42 sune karlsson, tamás kiss, hoang nguyen och pär öster holm

SUNE 
KARLSSON, 

TAMÁS KISS, 
HOANG NGUY-

EN OCH PÄR 
ÖSTER HOLM

Sune Karlsson är 
professor i statistik 

vid Handelshög- 
skolan vid Örebro 

universitet. 
sune.karlsson@oru.se

Tamás Kiss är forskare 
i nationalekonomi 

vid Handelshög- 
skolan vid Örebro 

universitet. 
tamas.kiss@oru.se 

Hoang Nguyen är 
forskare i statistik 
vid Handelshög- 

skolan vid Örebro 
universitet. 

hoang.nguyen@
oru.se

Pär Österholm är 
professor i national- 

ekonomi vid Han-
delshögskolan vid 

Örebro universitet 
och gästforskare vid 

Konjunkturinstitutet. 
par.osterholm@oru.se

Författarna vill 
uttrycka sin tack-

samhet till Jan Wal-
landers och Tom 
Hedelius stiftelse 

samt Tore Browaldhs 
stiftelse (anslag num-
mer Bv18-0018, P18-
0201 och W19-0021) 

för finansiellt stöd.

Svensk ekonomi är inte normal (och
oberoende) – fakta om makroekono-
miska variablers tidsserieegenskaper

Att de störningar som drabbar makroekonomin är normalfördelade och har 
konstant varians är två antaganden som allt oftare har övergivits i den inter-
nationella forskningslitteraturen under de senaste två decennierna. I denna 
artikel undersöks om detta är relevant för ett antal nyckelvariabler i svensk mak-
roekonomi. Sammantaget tyder våra resultat på att forskare och policyekonomer 
som modellerar svenska makroekonomiska variabler – t ex i syfte att beskriva 
riskbilden kring dem – har påtaglig anledning att åtminstone överge antagandet 
om konstant störningsvarians. Ett konkret problem som annars kan uppstå är att 
prognososäkerhet överskattas i lugna tider och underskattas i turbulenta tider.

På mindre än ett och ett halvt decennium har ett antal allvarliga ekonomis-
ka kriser drabbat såväl Sverige som vår omvärld. I ljuset av dessa kriser har 
frågan om hur störningar till makroekonomin ska modelleras ytterligare 
aktualiserats – en fråga som inte bara handlar om hur man modellerar data 
på bästa sätt utan även om att ”rätt” modeller kan leverera extra informa-
tion av betydelse för ekonomiska beslutsfattare.

En del av denna diskussion berör det faktum att makroekonomisk vola-
tilitet inte förefaller vara konstant över tiden. Viktig forskning som beakta-
de detta kom redan innan finanskrisen 2008 – t ex Cogley och Sargent 
(2005), Primiceri (2005) och Stock och Watson (2007) – och hade då delvis 
sitt ursprung i den skillnad i volatilitet som makroekonomin uppvisade 
under det relativt skakiga 1970-talet och den stabila era som ofta benämns 
The Great Moderation.1 Senare analyser – såsom Clark (2011), Cúrdia m fl 
(2014), Clark och Ravazzolo (2015) och Kiss och Österholm (2021) – 
anknyter av naturliga skäl ofta till de mer närtida kriserna. Dessa studier 
understryker vikten av tidsvarierande volatilitet för makrovariablerna.2 
En annan del av diskussionen fokuserar i stället på att stora störningar ten-
derar att komma oftare än vad som skulle vara fallet om de var normalför-
delade; se t ex Chiu m fl (2017), Liu (2019) och Kiss och Österholm (2020). 
Slutsatserna från denna litteratur är inte entydiga, men det finns tecken på 
att det i vissa fall kan vara lämpligt att använda sig av fördelningar med mer 
sannolikhetsmassa i svansarna – ”fetare svansar” – än normalfördelningen, 
såsom t-fördelningen; se t ex Cúrdia m fl (2014), Chan (2020), Carriero 

1  The Great Moderation har ingen exakt definition men ofta avses en period från mitten av 
1980-talet fram till 2007 när finanskrisen inleddes; se t ex Hakkio (2013).
2  För ytterligare studier som belägger detta, se Karlsson och Österholm (2019, 2020b, 2020c, 
2022) samt Javed m fl (2022).
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m fl (2021) och Javed m fl (2022).3
Viss analys finns när det gäller frågor av denna typ ur ett svenskt pers-

pektiv, men det får ändå sägas råda en brist på studier som kan ge vägled-
ning kring hur viktigt det är att beakta heteroskedasticitet och feta svan-
sar när svenska makroekonomiska tidsserier ska modelleras.4 Syftet med 
denna artikel är därför att bidra till kunskapsstocken kring svenska mak-
roekonomiska tidsseriers empiriska egenskaper. Vi gör detta genom att 
skatta univariata autoregressiva modeller med ett antal olika antaganden 
rörande störningstermens egenskaper i termer av oberoende över tid och 
fördel ning. Modellerna skattas med bayesianska metoder och jämförs sedan 
med formella utvärderingsmått; vi gör därmed en stringent utvärdering av 
mo dellernas empiriska förankring.

Varför ska då policyekonomer eller empiriskt inriktade akademiska 
makroekonomer i Sverige bry sig om huruvida störningstermerna uppfyller 
de traditionella antagandena om att vara oberoende normalfördelade och 
ha konstant varians över tiden? Är detta inte bara teknikaliteter för de när-
mast sörjande? Här menar vi att frågan inte bara är av ”akademiskt intres-
se”. För det första kan det, ur ett mer generellt perspektiv, noteras att felak-
tiga antaganden och felaktigt specificerade modeller kan medföra att såväl 
skattade samband som inferens rörande exempelvis modellparametrar inte 
blir korrekta. Hur betydelsefullt detta är i praktiken kan naturligtvis variera 
påtagligt beroende på modell och frågeställning, men att det finns en med-
vetenhet om frågan – så att man gör ett välinformerat val rörande om och 
hur det bör hanteras – är i vår mening viktigt. För det andra finns det mycket 
som tyder på att när prognososäkerhet ska beaktas så är störningstermernas 
egenskaper en fråga av påtaglig praktisk vikt; och eftersom prognososäker-
het – vilket huvudsakligen diskuteras via fördelningsprognoser – under de 
senaste decennierna har blivit allt viktigare för ekonomiskpolitiska besluts-
fattare så är störningstermernas egenskaper en högst relevant fråga för mån-
ga aktörer.5 Detta gäller både vid modellering av tidsserier – så att man har 
modeller som fångar såväl medelvärdet som hela fördelningen på ett bra sätt 
–  och kommunikation av de övergripande ekonomiska frågeställningarna.

3  Det finns också en litteratur som undersöker användbarheten av skeva fördelningar; se 
t ex Neftci (1984), Bekaert och Popov (2019), Karlsson m fl (2023), Kiss, Mazur och Nguyen 
(2022), Kiss, Mazur, Nguyen och Österholm (2022), och Kiss, Nguyen och Österholm (2022a, 
2022b). Även här är resultaten blandade, men mycket tyder på att skevhet är mindre viktigt att 
beakta än feta svansar; i denna artikel fokuserar vi därför på det senare.
4  Karlsson och Österholm (2020a, 2020d, 2021) visar att heteroskedasticitet tenderar att 
finna empiriskt stöd när Phillipskurvan och Okuns lag modelleras i bayesianska VAR- 
modeller. Karlsson och Mazur (2020) finner stöd för t-fördelade störningstermer i en bayes-
iansk VAR-modell för svensk inflation, arbetslöshet och ränta.
5  I början var fördelningsprognoser – i form av s k fan charts – nästan uteslutande ett verktyg 
för centralbanker med inflationsmål att kommunicera osäkerheten kring sina inflationsprog-
noser; se t ex Sveriges riksbank (2007). På senare år har dock intresset för fördelningsprognos-
er breddats och blivit centralt också i diskussioner vad gäller BNP-tillväxt och andra realekon-
omiska variabler. Till exempel har Internationella valutafonden diskuterat konceptet growth-
at-risk (Adrian m fl 2019; Prasad m fl 2019) – dvs sannolikheten för svaga utfall i BNP-tillväxt 
–  i sina prognoser.
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För att kort redogöra för våra resultat hittar vi tydligt stöd för mer flexibel 
modellering av störningstermen i samtliga fall. Särskild viktig är tidsvaria-
tionen i störningsvariansen; denna leder till förbättrade modeller för åtta 
utav de tio variablerna som vi analyserar. En fördelning med fetare svansar 
för störningstermen är även det fördelaktigt för de flesta variablerna, men 
den kvantitativa effekten på utvärderingsmåttet är mer beskedlig jämfört 
med att tillåta för heteroskedasticitet. Alla våra resultat tyder på att anta-
gandena om normalfördelning samt konstant varians inte finner empiriskt 
stöd och man kan med fördel överge dem för mer flexibla specifikationer för 
i princip alla makroekonomiska variabler vi analyserar. Utav de två aspek-
terna är dock tidsvariation i volatiliteten viktigast.

Den resterande delen av artikeln är disponerad på följande sätt: I avsnitt 
1 presenteras data och deras egenskaper, samt det empiriska ramverk som 
vi använder för vår analys. I avsnitt 2 redovisar vi resultaten från våra skat-
tningar och illustrerar via en jämförelse av fördelningsprognoser vilken 
betydelse olika antaganden kan ha i praktiken. Artikeln avslutas i avsnitt 3 
med en diskussion.

1. Data och empiriskt ramverk
Vi analyserar flera tidserier som beskriver olika aspekter av den svenska 
ekonomin och som ofta används av policyinstitutioner i deras prognos-
modeller. Vi tittar på sammanlagt tio variabler som kan delas i olika grup-
per. Vi analyserar de realekonomiska variablerna BNP-tillväxt (procen-
tuell förändring från föregående kvartal av fastprisberäknad och säsongs-
rensad BNP), arbetslöshetsgrad (åldersgruppen 15–74 år, säsongsrensad) 
och procentuell tolvmånadersförändring i säsongsrensat industriproduk-
tionsindex. En mer övergripande indikator på konjunkturens utveckling, 
Konjunkturinsti tutets Barometerindikator, analyseras också. Vad gäller 
nominella variabler behandlas i första hand inflationen där den procentuel-
la tolvmånadersförändringen i KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) 
används. KPIF är inte bara ett vanligt använt inflationsmått i den svenska 
ekonomin i dagsläget, det är också målvariabeln för Riksbankens penning-
politik. Dessutom analyserar vi ett antal finansiella variabler. Fastighetspri-
sutvecklingen representeras av den procentuella tolvmånadersförändrin-
gen i det ledande fastighetsprisindexet HOX.6 På räntemarknaden väljer vi 
räntan på tremånaders statsskuldväxel, räntan på en femårig statsobligation 
samt skillnaden mellan dem, dvs lutningen på avkastningskurvan, som även 
kallas spread. Slutligen analyseras den procentuella förändringen i KIX- 
index jämfört med föregående månad. KIX är ett växelkursindex som uttry-
cker den svenska kronans förhållande mot en handelsviktad korg av valutor 
som används i Sveriges viktigaste handelspartner.

Som datakälla används Macrobond för alla variabler förutom 
industriproduktionsindex där data hämtades från Statistiska central-

6  Tolvmånadersförändring i fastighetspriser används av bl a Kiss m fl (2021).
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byråns hemsida. Vi använder månadsfrekvens för alla variabler förutom 
BNP-tillväxt, där vi använder kvartalsfrekvens. För finansiella variabler 
som finns tillgängliga på högre frekvens än månad (såsom räntevari-
abler och KIX) räknas data om till månadsdata genom att ta första 
observationen i månaden. Vi har valt januari 1995 (första kvartalet för 
BNP tillväxt) som början av samplet, eftersom inflationsmålet började 
gälla i Sverige vid denna tidpunkt.7 Detta medförde – åtminstone för vis-
sa variabler – ett strukturellt brott med ett nivåskifte och/eller en förän-
drad volatilitet jämfört med tidigare perioder. För tidsserierna som börjar 
senare än januari 1995 används hela den tillgängliga tidsperioden. Detta 
innebär att data för Barometerindikatorn börjar i juli 1996; för HOX-in-
dex, som börjar i januari 2005, kan tolvmånadersförändringen beräknas 
fr o m  januari 2006. 

Figur 1a och 1b visar tidsserierna för samtliga variabler, tillsammans 
med fördelningsdiagram. Man ser tydligt att de flesta variablerna inte är 
normalfördelade. Detta är särskilt påtagligt vad gäller svansarna på för-
delningen; för de flesta variablerna finns fler observationer långt bort från 
medelvärdet än vad normalfördelningen skulle förutspå. Figurerna indi-
kerar att det kan finnas utrymme att modellera icke-normalitet för dessa 
variabler. 

För att reda ut källan till icke-normalitet i de olika variablerna skat-
tas univariata autoregressiva (AR) modeller under de olika antagandena 
rörande störningstermen. Först antar vi att störningstermen är normalför-
delad, vilket under milda villkor om den autoregressiva dynamiken implic-
erar att variabeln är normalfördelad. Sedan tillåter vi antingen en icke-nor-
mal fördelning i störningstermen (som modelleras med en t-fördelning, 
andra specifikationen) eller tidsvariation i störningstermens varians (het-
eroskedasticitet, tredje specifikationen). Båda kan orsaka icke-normalitet i 
den obetingade fördelningen av variabeln. Slutligen analyserar vi specifika-
tionen med både feta svansar i störningstermens fördelning och heteroske-
dasticitet. Genomgående modelleras heteroskedasticiteten genom s k sto-
kastisk volatilitet (SV). En grundlig genomgång av modellspecifikationen 
ges i Karlsson m fl (2023), där även de bayesianska skattningsmetoder som 
vi använder redogörs för.

Antal laggar för ekvationen för medelvärdet bestäms med hjälp av 
Schwarz (1978) informationskriterium baserat på en homoskedastisk 
modell (under normalfördelningsantagande).8 Eftersom vi är intresse-
rade av vilka av antagandena som är bäst lämpade för empirisk modeller-
ing av variablerna behöver vi också ett mått för att utvärdera modellens 
anpassning till data (goodness-of-fit). För detta använder vi logaritmen av 
den marginella likelihooden. Marginell likelihood är ett anpassningsmått för 
modeller skattade med bayesianska metoder. Liksom t ex justerat R2 vid 
vanlig regressionsanalys eftersträvas ett så högt värde som möjligt; en 

7  Se Sveriges riksbank (1993).
8  Vi väljer mellan modellerna med minst noll till högst tio laggar.
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högre marginell likelihood betyder att modellen har en bättre anpassning till 
data. Detaljer gällande beräkningen av marginell likelihood beskrivs i Karls-
son m fl (2021).

Figur 1a
Tidsserier och fördel-

ning för variabler

Anm: BNP-tillväxt är procentuell förändring från föregående kvartal. Industriproduktions-
tillväxten och KPIF-inflationen ges som procentuell förändring från tolv månader tidigare.
Källa: Macrobond, Statistiska centralbyrån (SCB).
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Figur 1b
Tidsserier och fördel-
ning för variabler

Anm: HOX-tillväxten ges som procentuell förändring från tolv månader tidigare. Tremånad-
ers SSVX är räntan på en statsskuldväxel med tre månaders löptid. Femårig statsobligation är 
räntan på en statsobligation med fem års löptid. Spread är differensen i procentenheter mellan 
räntan på en femårig statsobligation och statsskuldväxel med tre månaders löptid. KIX ges 
som procentuell förändring från föregående månad.
Källa: Macrobond.
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2. Resultat
I första kolumnen i tabell 1 redovisas Jarque-Bera-teststatistikan för samtli-
ga variabler. Nollhypotesen för Jarque-Bera testet är att data är normalför-
delade och man förkastar nollhypotesen om test-statistikan ligger över det 
kritiska värdet, som är lika med 5,99 (på femprocentsnivån). Den starkaste 
evidensen är för BNP-tillväxt och industriproduktionstillväxt som har 
mycket höga värden på teststatistikan. De finansiella variablerna (särskilt 
förändring i HOX-index) har lägre värden på Jarque-Bera-teststatistikan, 
men det kan noteras att för samtliga variabler förkastas nollhypotesen att 
data är normalfördelade. Detta ger formellt stöd för det visuella in  tryck 
om en avvikelse från normalfördelning som figur 1a och 1b gav. Andra 
kolumnen i tabell 2 redovisar lagglängden som används för de olika vari-
ablerna. BNP-tillväxten och förändring i KIX kräver ingen lagg för att 
modellera det betingade medelvärdet; det är i linje med tidigare empiriska 
fakta att BNP-tillväxten har låg seriekorrelation samt med slumpvandrings-
hypotesen för växelkursen. Däremot kräver arbetslösheten fyra laggar. För 
alla de andra variablerna ligger antal laggar mellan de extrema värdena och 
de flesta variablerna modelleras bäst med två laggar.

Våra huvudresultat redovisas i tabell 2, som visar logaritmen av den mar-
ginella likelihooden för alla variablerna och alla fyra specifikationerna. Resul-
taten är väldigt enhetliga oavsett variabel. Modellen med homoskedastiska 
och normalfördelade störningstermer – som redovisas i första kolumnen 
–  har den lägsta marginella likelihooden i samtliga fall. Modellen baserad 

Tabell 1
Jarque-Bera-test 

och lagglängd i AR-
modeller

Jarque-Bera  Lagglängd                  Period

BNP-tillväxta 1642,108 0 1995Q1–2021Q4 

Arbetslöshetsgrad 22,185 4 1995M1–2022M3 

Industriproduktionstillväxtb 238,888 2 1995M1–2022M2 

KPIF-inflationb 136,576 1 1995M1–2022M3 

Barometerindikatorn 54,077 2 1996M7–2022M4 

HOX-tillväxtb 7,944 2 2006M1–2022M3 

Tremånaders SSVX 45,776 3 1995M1–2022M4 

Femårig statsobligation 22,384 2 1995M1–2022M4 

Spread 31,446 2 1995M1–2022M4 

KIXc 26,950 0 1995M1–2022M4 

Anm: Jarque-Bera ger test-statistikan från Jarque-Bera-testet för normalfördelning. Lagg-
längd har bestämts med hjälp av Schwarz (1978) informationskriterium.a BNP-tillväxten ges 
som procentuell förändring från föregående kvartal. b Industriproduktionstillväxten, KPIF-
inflationen och HOX-tillväxten ges som procentuell förändring från tolv månader tidigare.c 
KIX ges som procentuell förändring från föregående månad.
Källa: Författarnas egna beräkningar.
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på t-fördelade störningstermer och homoskedasticitet har högst marginell 
likelihood för fastighetsprisförändringen (HOX-index) och förändringen i 
KIX-index. Det betyder att för de här två variablerna räcker det att anta en 
mer flexibel fördelning för att modellera störningstermen och tidsvariation 
i störningsvariansen är mindre viktig. För alla andra variabler är en modell 
med heteroskedasticitet det föredragna alternativet. För arbetslöshet räcker 
det med heteroskedasticitet, medan för majoriteten av variablerna föreslår 
marginell likelihood-beräkningarna både heteroskedasticitet och t-fördel-
ning.

Det bör dock noteras att den kvantitativa skillnaden mellan de olika 
modellernas marginella likelihood ofta är ganska liten när det gäller de två 
specifikationerna med heteroskedasticitet.9 Däremot kan man konstatera 
att skillnaden mellan den minst flexibla och den mest flexibla modellen 
(alltså mellan första och fjärde kolumnen) är kvantitativt stor för de flesta 
variablerna.10 Sammantaget finns det tydligt stöd för att överge antagan-
dena om normalfördelning och konstant varians om man vill modellera 
dessa makroekonomiska variabler empiriskt.

9  En skala som ofta används vid modelljämförelser är två gånger differensen i logaritmen av 
marginell likelihood. Om denna är mellan noll och två är stödet ”knappt värt att nämna”, för 
värden mellan två och sex är det ”positivt”, mellan sex och tio ”starkt” och över tio ”mycket 
starkt” [egen översättning]; se Kass och Raftery (1995) för ytterligare detaljer.
10  Undantag är den procentuella förändringen i HOX- och KIX-indexen där skillnaderna 
mellan den minst och mest flexibla modellen är liten. Noteras kan att för båda dessa variabler 
är modellen med homoskedasiticet och t-fördelning den bästa enligt den marginella likeli-
hooden.

Tabell 2
Logaritmen av mar-
ginell likelihood för 
skattad univariat 
autoregressiv modell

    Normal                t    SV-Normal          SV-t              Period

BNP-tillväxta – 187,730 – 152,369 – 149,566 –148,891 1995Q1–2021Q4 

Arbetslöshetsgrad – 83,876 – 82,506 –70,999 – 71,268 1995M1–2022M3 

Industriproduktionstillväxtb – 853,342 – 835,190 -833,485 –832,678 1995M1–2022M2 

KPIF-inflationb – 111,716 – 103,734 – 96,224 –95,421 1995M1–2022M3 

Barometerindikatorn – 792,052 – 735,645 – 729,173 –727,291 1996M7–2022M4 

HOX-tillväxtb – 341,441 –338,273 – 340,253 – 340,067 2006M1–2022M3 

Tremånaders SSVX 94,632 127,231 192,092 196,209 1995M1–2022M3 

Femårig statsobligation – 28,275 – 24,863 – 2,494 –2,427 1995M1–2022M4 

Spread – 6,872 – 4,419 11,916 12,531 1995M1–2022M4 

KIX – 631,821 –628,367 – 634,777 – 634,495 1995M1–2022M4 

Anm: a BNP-tillväxten ges som procentuell förändring från föregående kvartal. b Industripro-
duktionstillväxten, KPIF-inflationen och HOX-tillväxten ges som procentuell förändring 
från tolv månader tidigare. Modell med högst marginell likelihood indikeras med fet stil.
Källa: Författarnas egna beräkningar.
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Slutligen visar figur 2 den skattade volatiliteten för modellerna med 
hetero skedasticitet. Först visar bilderna klart att volatiliteten ökar dras-
tiskt i turbulenta ekonomiska tider, såsom under finanskrisen 2008–09 och 
under den ekonomiska krisen kopplad till coronapandemin under 2020. 
Det är intressant att notera att de realekonomiska och finansiella variabler-
na reagerade olika på de här två kriserna. För de realekonomiska variabler-
na (BNP-tillväxt, arbetslöshetsgrad och förändring i industriproduktion) 
och Barometerindikatorn ökade volatiliteten mycket snabbare och till en 
mycket högre nivå under den senaste coronakrisen. Däremot var ökningen 
brantare för de finansiella variablerna (särskilt för räntan på statsskuldväx-
eln och KIX index) under finanskrisen. Detta illustrerar att karaktären av 
de två kriserna var väldigt annorlunda. Lågkonjunkturen under finanskris-
en härstammade från stora problem och osäkerhet kopplade till den finan-
siella marknaden, medan den ekonomiska störningen under coronakrisen 
huvudsakligen kom exogent från nedstängningarna och restriktionerna 
kopplade till åtgärder för att motverka pandemins folkhälsoeffekter.

Figur 2 tydliggör också effekten av att modellera störningstermen med 
en flexibel fördelning även efter att man kontrollerat för hetero skedasticitet. 
Den streckade linjen som visar den skattade volatiliteten för modellen med 
heteroskedasticitet och t-fördelad störningsterm ligger under den heldrag-
na linjen, alltså volatiliteten enligt den heteroskedastiska modellen med 
normalfördelning. Skillnaden är tydligast under kristider, där stora stör-
ningar påverkar variablerna. De här stora störningarna absorberas helt i 
volatiliteten om störningstermen är begränsad till att vara normalför delad. 
Däremot kan en sådan störning betraktas som en realisation från en för-
delning med feta svansar för störningstermen om man tillåter detta. I detta 
fall dämpas störningens effekt på volatiliteten, som resulterar i lägre skattad 
volatilitetsnivå för modellen med heteroskedasticitet och t-fördelad stör-
ningsterm.

I syfte att på ett enkelt sätt illustrera vilken betydelse olika antaganden 
kan ha i praktiken visar vi avslutningsvis ett antal fördelningsprognoser. 
Dessa kan ses som modellbaserade osäkerhetsmått som kan användas för att 
beskriva prognososäkerhet. De liknar därmed de fördelningsprognoser som 
bl a Riksbanken använder för kommunikation kring prognososäkerhet.

Figur 3 ger fördelningsprognoser för tillväxten i industriproduktion 
fr o m mars 2022 t o m februari 2023 för de fyra modellerna. Här kan det 
noteras att vi väljer att fokusera på tillväxten i industriproduktion då det för 
denna variabel finns en påtaglig skillnad mellan vissa av de olika modeller-
na, vilket är tilltalande ur ett pedagogiskt perspektiv; skillnaderna mellan 
fördelningsprognoserna är inte lika påtagliga för alla variabler.

Av figuren framgår att antagandena kan spela påtaglig roll. Om vi t ex 
jämför bredden på det 90-procentiga trovärdiga intervallet mellan den 
heteroskedastiska modellen med t-fördelad störningsterm (som var den 
föredragna enligt marginell likelihood) och den homoskedastiska modellen 
med normalfördelad störningsterm (vilket kan ses som en standardmäs-
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Figur 2
Skattad stokastisk 
volatilitet

Anm: Den heldragna linjen och det grå bandet visar den skattade volatiliteten och dess 50 
procentiga trovärdiga intervall (bayesianska konfidensintervall).  enligt den heteroskedastiska 
modellen med normalfördelad störningsterm. Den streckade linjen visar den skattade volatili-
teten enligt den heteroskedastiska modellen med t-fördelad störningsterm.
Källa: Egna beräkningar.
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sig utgångspunkt vid empiriskt arbete) är den senare modellens intervall 
väldigt mycket smalare. Skillnaden mellan den heteroskedastiska modellen 
med normalfördelad störningsterm och den heteroskedastiska modellen 
med t-fördelad störningsterm är mindre påtaglig, om än inte försumbar; 
på motsvarande sätt är skillnaden mellan den homoskedastiska model-
len med normalfördelad störningsterm och den homoskedastiska model-
len med t-fördelad störningsterm relativt blygsam. Men det övergripande 
budskapet är tydligt: När osäkerheten i prognosen ska beskrivas så är de 
underliggande antagandena en fråga som har påtaglig praktisk betydelse. 
Och som vi påpekade inledningsvis är detta alltså inte bara en fråga om hur 
man modellerar data på bästa sätt; modellerna med tidsvarierande volati-
litet och osäkerhet kan också leverera extra information som är relevant för 
ekonomiska beslutsfattare.

Figur 3
Fördelningsprog-

noser för industri-
produktionstillväxt, 

fr o m mars 2022 
t o m februari 2023

Anm: Procent på vertikal axel. Prognoserna baseras på modeller skattade på data t o m febru-
ari 2022. Mörkgrått/mellangrått/ljusgrått område indikerar 50/75/90-procentigt trovärdigt 
intervall (bayesianskt konfidensintervall).
Källa: Egna beräkningar.
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3. Avslutande kommentarer
Normalfördelningsantagandet och antagandet om konstant varians i 
störningstermen, som har varit normen vid empirisk modellering av mak-
roekonomiska variabler, har mer och mer ifrågasatts inom den empiriska 
makroekonomiska litteraturen. Detta har sin grund i att såväl tidsvariation 
i volatilitet som feta svansar i störningstermens fördelning har dokumen-
terats. Vårt bidrag till denna litteratur i den här artikeln är att analysera 
svenska makroekonomiska data ur detta perspektiv och se om det är värt 
att överge antagandena om normalfördelning och konstant varians när 
svenska makroekonomiska tidsserier ska modelleras. 

Genom att skatta autoregressiva modeller med flexibel störningsterms-
struktur hittar vi generellt sett evidens för icke-normalitet. För de flesta 
variablerna är den bästa modellen den som tillåter både heteroskedasticitet 
och feta svansar. Utav de två aspekterna är tidsvariation i variansen vik-
tigast. För nästan alla variabler uppvisas en betydlig bättre anpassning i 
termer av marginell likelihood om vi tillåter för heteroskedasticitet. 

Förutom det akademiska bidraget är våra resultat viktiga också ur ett 
mer tillämpat perspektiv. Våra resultat tyder på att normalfördelningsan-
tagandet och antagandet om konstant varians är för restriktiva för de flesta 
svenska makroekonomiska nyckelvariabler. Vi finner att man bör modellera 
störningstermerna mer flexibelt, där åtminstone antagandet om konstant 
varians bör överges. Det betyder t ex att de prognostiserade fördelningar-
na av olika makroekonomiska variabler kan vara väldigt olika jämfört med 
motsvarande fördelningar baserade på ett antagande om konstant varians. 
Om inte modeller med sådan ökad flexibilitet nyttjas finns t ex en påtaglig 
risk att osäkerheten överskattas i lugna tider och underskattas i turbulenta 
tider; detta är av relevans för t ex Riksbanken, som i dagsläget regelbundet 
kommunicerar fördelningsprognoser för vissa variabler.

Sammanfattningsvis kan vi alltså notera att de slutsatser som studier 
baserade på internationella data dragit också visar sig gälla i den svenska 
kontexten.
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