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I denna kommentar 
utvärderar vi riksban-
kens omvärldsprog-
noser för BnP-tillväxt, 
inflation och styr-
ränta under perioden 
2007–2015. riksban-
ken har i genomsnitt 
tenderat att överskatta 
BnP-tillväxten och 
styrräntan samt un-
derskattat inflationen 
i omvärlden. Under-
skattningen har dock 
varit liten. Progno-
serna är förhållandevis 
träffsäkra på kort sikt, 
de närmaste kvarta-
len, men försämras 
vartefter. En jämförelse 
med andra bedömare 
visar att riksbankens 
förmåga att göra om-
världsprognoser ligger 
nära genomsnittet.

En preliminär analys 
visar att träffsäkerhe-
ten i prognoserna för 
svensk BnP-tillväxt, 
inflation och styrränta 
i genomsnitt hade 
kunnat vara omkring 
50 procent bättre om 
det inte funnits fel i 
omvärldsprognoserna. 
Den faktiska storleken 
på förbättringen beror 
dock på hur riksban-
ken har tagit hänsyn 
till omvärlden i sitt 
prognosarbete.

en utvärdering av riksbankens 
omvärldsprognoser
ted aranki och andré reslow1

Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik

riksbankens omvärldsprognoser spelar en central roll för de 
inhemska prognoserna
sverige är en liten öppen ekonomi och påverkas i hög grad av utvecklingen i om-
världen. när riksbanken tar fram en konjunkturprognos börjar därför arbetet med en 
bedömning av den internationella konjunktur- och inflationsutvecklingen, med särskilt 
fokus på utvecklingen i europa och Usa. korrelationerna mellan svensk och utländsk 
(kiX-viktad) bnP-tillväxt, inflation och styrränta sedan 1980-talet ligger alla över 0,8. 
Detta tyder på att en mycket stor del av variationen i den svenska konjunkturen här-
stammar från utlandet (se diagram 1). 

riksbankens omvärldsprognoser är därmed centrala för bedömningen av den fram-
tida ekonomiska utvecklingen i sverige. ett stort fel i omvärldsprognoserna kan lätt 
återspeglas i prognosfel för de inhemska variablerna. Det är därför angeläget att om-
världsanalyserna är tillförlitliga och att träffsäkerheten i prognoserna är god. 

i denna kommentar utvärderar vi riksbankens omvärldsprognoser under perioden 
2007–2015. De variabler som analyseras är bnP-tillväxt, inflation och styrränta.2 Ut-
värderingen visar att riksbanken i genomsnitt tenderat att överskatta bnP-tillväxten 
och styrräntan samt underskattat inflationen i omvärlden. Underskattningen har dock 
varit liten. Prognoserna är förhållandevis träffsäkra på kort sikt, de närmaste kvar-
talen, men försämras vartefter. vidare har träffsäkerheten i riksbankens prognoser 
över omvärldsutvecklingen gradvis förbättrats sedan den globala finansiella krisen. en 
jämförelse med andra bedömare visar att riksbankens förmåga att göra omvärlds-
prognoser ligger nära genomsnittet. avslutningsvis analyserar vi vilken betydelse felen 
i omvärldsprognoserna har för träffsäkerheten i de svenska prognoserna. analysen 
tyder på att träffsäkerheten i prognoserna för svensk bnP-tillväxt, inflation och styr-
ränta i genomsnitt hade kunnat vara omkring 50 procent bättre om det inte funnits fel 
i omvärldsprognoserna.

mot slutet av 2012 ändrade riksbanken metod för att väga samman omvärldens 
utveckling med hänsyn till den betydelse som olika länder har för svensk ekonomi. 
tidigare användes huvudsakligen så kallade tCW-vikter, som baseras på handels-
flöden under åren 1989–1991, för att fördela vikter till de olika länderna vid sam-
manvägningen. i slutet av 2012 gick riksbanken över från tCW-vikter till kiX-vikter. 
kiX inkluderar fler länder än tCW och vikterna uppdateras årligen. en av fördelarna 
med kiX-indexet är att det bättre fångar tillväxtekonomieras ökande betydelse för 
den svenska ekonomin.3 Övergången innebär att prognoser gjorda innan 2013 avser 
tCW-viktad omvärld och sedan 2013 kiX-viktad omvärld. i analysen nedan utvärde-
ras prognoserna således mot tCW- respektive kiX-viktade utfall. 

1. vi tackar mikael apel, Hanna armelius, Charlotta edler, mattias erlandsson, Gabriela Guibourg, stefan ingves, Jens iversen, 
Christian nilsson, Christina nyman, marianne sterner, ingvar strid, Ulf söderström och anders vredin för synpunkter.
2. För bnP sträcker sig utfall till och med första kvartalet 2015 och för inflation och styrränta till och med andra kvartalet 2015.
3. se fördjupningen ”kiX-index avspeglar bättre sveriges utlandsberoende” i Penningpolitisk rapport oktober 2012, sveriges 
riksbank.
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Diagram 1. BNP-tillväxt, inflation och styrränta i Sverige och omvärlden  

Anm. Omvärld avser KIX-vägd utveckling. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges 
transaktioner med omvärlden. Omvärldens styrränta avser dock relativ KIX-viktning av enbart USA, euroområdet, 
Norge och Storbritannien. Vid beräkning av KIX-vägd inflation används HIKP för euroområdet och KPI för övriga 
länder. För inflationen i Sverige används KPIF. För bättre överskådlighet är diagrammet som visar styrräntan beskuret. 
Styrräntan i Sverige var i genomsnitt under tredje kvartalet 1992 drygt 41 procent.
Källor: Nationella källor, SCB och Riksbanken
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riksbanken har tenderat att överskatta bnP-tillväxten och 
styrräntan samt underskattat inflationen i omvärlden
i samband med finanskrisens utbrott under 2008 föll bnP och inflationen kraftigt 
samtidigt som centralbanker runt om i världen snabbt sänkte styrräntorna till rekord-
låga nivåer. Återhämtningen efter krisen har i många länder kännetecknats av fortsatt 
låg bnP-tillväxt och stora svängningar i inflationen. Centralbankerna har efter finans-
krisen försökt hålla inflation, tillväxt och sysselsättning uppe genom att hålla kvar 
styrräntorna på rekordlåga nivåer, och i vissa fall sänkt styrräntorna ytterligare. Flera 
centralbanker har dessutom kompletterat räntepolitiken med olika okonventionella 
åtgärder. Perioden sedan 2007 är alltså exceptionell, vilket gjort att prognosfelen blivit 
ovanligt stora under denna period.

riksbanken har i genomsnitt, sedan 2007, överskattat bnP-tillväxten i omvärlden, 
särskilt under perioder av recession eller långsam tillväxt. Även styrräntan i omvärlden 
har överskattats under större delen av perioden efter finanskrisens utbrott. samtidigt 
har omvärldsinflationen i genomsnitt underskattats. Diagram 2 visar de prognoser 
riksbanken har publicerat för omvärldens bnP-tillväxt, inflation och styrränta på 1–12 
kvartals sikt tillsammans med respektive utfall. Prognoserna har periodvis träffat rätt 
och hamnat nära utfall, men också missat en del vid andra tillfällen. ofta är det extra 
svårt att göra prognoser då konjunkturen vänder. ett återkommande mönster är att 
prognoserna överskattar utfallen vid nedgångar och underskattar utfallen vid upp-
gångar. till exempel hade riksbanken, likt andra prognosmakare, svårt att förutse 
djupet och längden i den recession som följde av den globala finansiella krisen, men 
även styrkan i återhämtningen.
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Diagram 2. Riksbankens omvärldsprognoser  
BNP-tillväxt (Kvartalsförändring)
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Anm. Omvärldens BNP-tillväxt, inflation samt styrränta är viktade med TCW för prognoser gjorda fram till och med 
2012 och med KIX från 2013 och framåt. För BNP sträcker sig utfall till och med första kvartalet 2015 och för inflation 
och styrränta till och med andra kvartalet 2015.
Källor: Nationella källor och Riksbanken       

För att kunna ge en mer fullständig bild av riksbankens prognosfel, analyserar vi dessa 
med hjälp av statistiska mått. medelfelet (bias) och roten ur medelkvadratfelet (rmse) 
är två användbara mått för att utvärdera prognoser. medelfelet visar om det finns ten-
denser till systematisk över- eller underskattning (bias) i prognoserna. ett litet medelfel 
tyder på att den systematiska över- eller underskattningen är liten (mindre bias), det 
vill säga att prognoserna är mer väntevärdesriktiga. Dock kan stora över- och under-
skattningar ta ut varandra och generera ett litet medelfel. Därför kan medelfelet inte 
användas för att bedöma precisionen i prognoserna. För detta ändamål används istäl-
let mått som rmse (alternativt medelabsolutfelet) som indikerar hur stor den genom-
snittliga träffsäkerheten är. 

För att bedöma om den genomsnittliga träffsäkerheten är god eller dålig kan rmse 
relateras till prognosvariabelns egen standardavvikelse under utvärderingsperioden. 
storleken på standardavvikelsen ger en indikation om hur volatil en variabel är. en 
v ariabel med hög volatilitet är rimligtvis svårare att prognostisera och förväntas 
därmed ha en sämre träffsäkerhet (högre rmse) jämfört med en variabel med låg 
v olatilitet. standardavvikelsen fungerar därmed som en måttstock för rmse; om 
rmse överstiger standardavvikelsen innebär det att variabelns eget medelvärde är en 
bättre prognos.4 i denna analys definieras ”prognosminnet” som den längsta prognos-
horisont där rmse är lägre än seriens standardavvikelse. 

4. Detta gäller formellt i en ex-post-analys eftersom variabelns medelvärde är känt först ex-post.
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n riksbankens träffsäkerhet är relativt god på de kortaste horisonterna

Diagram 3 presenterar prognosernas medelfel och rmse 1–8 kvartal framåt res-
pektive variabelns egen standardavvikelse under utvärderingsperioden. som redan 
observerats i diagram 2, har riksbanken i genomsnitt överskattat bnP-tillväxten i om-
världen (negativ bias).5 medelfelet på 8 kvartals sikt når nästan −0,6 procentenheter. 
samtidigt har riksbanken i genomsnitt underskattat omvärldsinflationen. medelfelen 
för inflationen är dock små på samtliga horisonter och når maximalt 0,1 procentenhe-
ter. På den längsta horisonten (kvartal 8) har biasen skiftat tecken och blivit negativ, 
vilket tyder på att riksbankens prognoser på 8 kvartals sikt tenderat att överskatta 
utfallen. Detta resultat drivs dock av den stora variationen i utfallen under utvärde-
ringsperioden. särskilt stort genomslag har perioden runt finanskrisens utbrott då 
omvärldsinflationen föll med mer än 4,3 procentenheter, från en topp på 4,1 procent 
tredje kvartalet 2008 till en botten på −0,2 procent under motsvarande kvartal 2009 
(se diagram 2). 

riksbanken har i genomsnitt överskattat styrräntan i omvärlden under utvärderingspe-
rioden. Den kraftiga sänkningen av styrräntan som inleddes i samband med finans-
krisen under slutet av 2008 resulterade i stora prognosfel och negativ bias. men även 
perioden efter den omedelbara krisen karakteriseras av stora prognosfel, då riksban-
ken inte förutsåg att det internationella ränteläget skulle förbli mycket lågt under flera 
år. 
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Diagram 3. Medelfel och RMSE (1–8 kvartal framåt) i Riksbankens prognoser för BNP-tillväxt, inflation och 
styrränta i omvärlden  
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Anm. Prognosfel är beräknat som utfall minus prognos i procentenheter. Ett negativt prognosfel indikerar därmed 
överskattning av utfallet. Standardavvikelsen avser TCW-viktad omvärld under utvärderingsperioden. Skillnaden 
mellan standardavvikelsen i TCW respektive KIX är marginell och förändrar inte bilden.
Källa: Riksbanken
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Prognosprecisionen, mätt med rmse, tyder på att riksbankens träffsäkerhet är god 
på de kortaste horisonterna men den försämras därefter. Det så kallade prognosmin-
net, det vill säga antalet kvartal som prognoserna är en bättre prognos än variabelns 

5. Prognosfelen är beräknade som utfall minus prognos i procentenheter. ett negativt prognosfel indikerar därmed överskattning 
av utfallet.
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n eget medelvärde, är dock begränsat. Det sträcker sig 2 kvartal framåt för bnP-till-
växten, 3 kvartal framåt för inflationen och 5 kvartal framåt för styrräntan. i syn-
nerhet riksbankens prognoser för inflation och styrränta i omvärlden uppvisar god 
precision på kort sikt i förhållande till volatiliteten i serierna.

Prognosprecisionen har förbättrats sedan den globala finansiella krisen

Prognosfelen ökade kraftigt i samband med den globala finansiella krisen eftersom 
riksbanken, i likhet med andra, inte förutsåg att finanskrisen skulle medföra en sådan 
dramatisk konjunkturnedgång och därmed inte heller att inflationen och styrräntan 
skulle falla så snabbt. sedan dess har dock både biasen och träffsäkerheten i riks-
bankens prognoser för omvärlden tenderat att förbättras (se diagram 4). Diagram 4 
visar utvecklingen av medelfelet och rmse för bnP-tillväxt, inflation och styrränta i 
omvärlden på 4 kvartals sikt sedan 2007. Där syns tydligt att träffsäkerheten, mätt 
med både medelfel och rmse, har förbättrats för samtliga variabler. Utvecklingen 
av medelfelen för inflationsprognoserna ser dock något annorlunda ut. biasen ökade 
kraftigt mellan 2009 och 2011 för att sedan falla tillbaka. att medelfelet för omvärlds-
inflationen till och med 2009 blir så pass litet beror på att tidigare års genomsnittliga 
underskattningar motverkas av stora överskattningar under 2009. 
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Diagram 4. Medelfel och RMSE (4 kvartal framåt) i Riksbankens prognoser för BNP-tillväxt, inflation och 
styrränta i omvärlden  
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Anm. Prognosfel är beräknat som utfall minus prognos i procentenheter. Ett negativt prognosfel indikerar därmed 
överskattning av utfallet. Roten ur medelkvadratfelet, RMSE, är ett vanligt statistiskt mått som används för att beskriva 
och jämföra prognosprecision. Ju lägre värde desto mer träffsäkra är prognoserna.
Källa: Riksbanken
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Jämförelse med andra prognosmakare
eftersom ekonomin ständigt påverkas av olika händelser som är svåra att förutsäga 
kommer träffsäkerheten i prognoserna att variera. ovan relaterades prognosprecisio-
nen till variabelns egen standardavvikelse i syfte att utvärdera träffsäkerheten i riks-
bankens omvärldsprognoser. ett stort prognosfel kan dock bero på en störning som 
inte gått att förutse. Det är därför nödvändigt att komplettera prognosutvärderingen 
ovan med till exempel en jämförelse av andra bedömares prognoser. en sådan jäm-
förelse indikerar om riksbankens prognoser har godtagbar träffsäkerhet, och om det 
varit möjligt att systematiskt göra bättre bedömningar än de som riksbanken gjort.

Problemet med dessa jämförelser är att prognosmakarna publicerar sina prognoser 
vid olika tillfällen och därför vanligtvis inte baserar sina prognoser på samma infor-
mationsmängd. en prognosmakare som publicerar sina prognoser efter alla andra kan 
basera sina prognoser på en större mängd information och förväntas därmed ha en 
bättre träffsäkerhet. Det blir därför inte helt rättvisande att jämföra prognosfelen rakt 
av. man måste i stället ta hänsyn till skillnaderna i mängden tillgänglig information vid 
respektive prognostillfälle. riksbanken har utarbetat en statistisk metod som justerar 
medelabsolutfelen för dessa skillnader och kan användas för en mer rättvisande jäm-
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n förelse mellan olika prognosmakare.6 i denna kommentar används sådana justerade 
medelabsolutfel i jämförelsen av prognoserna. 

Det är ytterst få andra bedömare som, likt riksbanken, prognostiserar kiX-viktad 
omvärldsutveckling. Prognoser för utvecklingen i euroområdet och Usa är det dock 
ett större antal bedömare som publicerar. i syfte att utvärdera ett jämförbart mått på 
bnP-tillväxt och inflation i omvärlden skapas därför ett kiX-2-index bestående av en-
bart euroområdet och Usa.7 kiX-vikterna varierar mellan åren men euroområdets vikt 
ligger omkring 49 procent och Usa:s vikt omkring 9 procent.8 kiX-2-index fångar såle-
des närmare 60 procent av det bredare kiX-indexet som riksbanken vanligtvis använ-
der.9 Därutöver jämförs prognosförmågan för bnP-tillväxt och inflation i euroområdet 
och Usa separat. Prognosjämförelsen avser helårsprognoser gjorda upp till två år före 
realiserat utfall, mätt som årsgenomsnitt av årlig procentuell förändring, för perioden 
2007–2014. Jämförelsen omfattar tolv prognosinstitut för bnP-tillväxt samt åtta prog-
nosinstitut för inflation. Helårsprognoserna utvärderas mot första tillgängliga utfall.

riksbankens förmåga att göra omvärldsprognoser ligger nära genomsnittet

Jämförelsen av prognosförmågan visar att det finns vissa skillnader i träffsäkerhet 
mellan de olika bedömarna (se diagram 5). Dessa skillnader är dock relativt små och få 
skillnader är statistiskt signifikanta.10 Diagram 5 visar den skattade prognosförmågan, 
justerade medelabsolutfel, under perioden 2007–2014 för bnP-tillväxt och inflation i 
omvärlden uttryckt i kiX-2 termer. Förmågan redovisas som en relativ avvikelse cen-
trerad runt det genomsnittliga medelabsolutfelet för samtliga bedömare, där ett lägre 
värde indikerar bättre prognosförmåga. resultaten visar att riksbankens träffsäkerhet, 
för både bnP-tillväxt och inflation, ligger nära den genomsnittliga förmågan för samt-
liga bedömare. noterbart är att imF och oeCD, som kan betraktas som de största 
prognosinstituten med flest resurser vad gäller omvärldsprognoser, också placerar sig 
nära genomsnittet, det vill säga har inte signifikant bättre träffsäkerhet än riksbanken. 
att de skillnader i prognosförmåga som observeras i diagram 5 är små är inte så an-
märkningsvärt eftersom prognosmakare ofta uppvisar ett så kallat flockbeteende. De 
har nämligen tillgång till samma typ av information och studerar dessutom varandras 
prognoser och revideringar. 

-1,0 

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

SWED SEB SHB CE IMF OECD NDA RB SN KI FiD LO 

Justerat medelabsolutfel 

Genomsnittligt medelabsolutfel 

Medelfel 

Diagram 5. Träffsäkerhet och bias i prognoserna för BNP-tillväxt och inflation i omvärlden hos olika 
bedömare 2007–2014   
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Anm. KIX-2 avser KIX-viktning av euroområdet och USA. CE=Consensus Economics, FiD=Finansdepartementet, 
KI=Konjunkturinstitutet, NDA=Nordea, RB=Riksbanken, SHB=Svenska Handelsbanken, SN=Svenskt Näringsliv och 
SWED=Swedbank. 
Källor: Nationella källor, respektive bedömare och Riksbanken
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6. För en beskrivning av metoden, se andersson, michael och ted aranki, ”Prognosmakares förmåga – vad brukar vi utvärdera 
och vad vill vi utvärdera?”, Penning- och valutapolitik 2009:3, sveriges riksbank.
7. riksbanken publicerar inga separata styrränteprognoser för euroområdet och Usa. Det finns därför inga tillgängliga prognoser 
för styrräntan i omvärlden som riksbankens styrränteprognoser kan utvärderas mot.
8. se www.konj.se/kix för mer om vikterna.
9. korrelationen mellan kiX och kiX-2 för bnP-tillväxt respektive inflation är båda över 0,98. 
10. Parvisa t-test visar att enbart de prognosmakare som uppvisar bäst träffsäkerhet är signifikant bättre än prognosmakare som 
uppvisar sämst träffsäkerhet. 
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n Den överskattning (negativa bias) i riksbankens prognoser för bnP-tillväxten som 
framgick av diagram 3 återspeglas i staplarna för medelfelet i diagram 5. Diagram 5 
visar även att övriga institut, likt riksbanken, i genomsnitt överskattat bnP-tillväxten 
under perioden 2007–2014. För inflationen är biasen liten för riksbanken. Det finns 
ingen tydlig samstämmighet mellan olika prognosmakares systematiska fel. vissa 
prognosmakare har tenderat att i genomsnitt överskatta omvärldsinflationen medan 
andra underskattat den. 

i tabell 1 presenteras en uppdelning av riksbankens rangordning för de enskilda åren 
samt en uppdelning på prognoser för euroområdet och Usa. notera att denna rang-
ordning inte tar hänsyn till att skillnaderna i prognosförmåga mellan de olika progno-
sinstituten är relativt små. tabellen visar att det kan vara stora skillnader i rangordning 
från ett år till ett annat, vilket talar för att man bör studera den längre perioden för 
att få en bättre uppfattning om prognosförmågan hos respektive institut. baserat på 
denna rangordning, över hela tidsperioden 2007–2014, placerar sig riksbanken med 
sina kiX-2-vägda bnP- och inflationsprognoser i gruppen av bedömare med sämre 
träffsäkerhet (plats 8 av 12 för bnP och plats 5 av 8 för inflation, se tabell 1). För 
bnP-tillväxt gäller detta prognoser för både euroområdet och Usa. resultatet för kiX-
2-inflationen drivs av inflationsprognoserna för euroområdet, där riksbankens träffsä-
kerhet var bland de sämre. Däremot har riksbankens inflationsprognoser för Usa varit 
bland de bästa.

Tabell 1. Årlig rangordning av riksbankens prognosförmåga 2007–2014

 bnP-tillvÄXt inFlation

 kiX-2 eUroomrÅDet Usa kiX-2 eUroomrÅDet Usa

2007 10 10 11 5 8 4
2008 6 7 6 5 4 4
2009 6 5 10 6 7 5
2010 7 7 7 3 4 4
2011 6 6 9 4 4 1
2012 8 8 5 5 5 2
2013 10 10 9 6 6 3
2014 12 11 12 5 5 5

2007–2014 8 8 11 5 6 2

anm. siffrorna i tabellen anger riksbankens ranking, baserat på den skattade prognosförmågan enligt justerade medelabsolutfel. 
12 prognosinstitut är med i jämförelsen för bnP (11 institut för 2007) och 8 prognosinstitut är med i jämförelsen för inflation. 
källor: nationella källor, respektive bedömare och riksbanken

konsekvenser av omvärldsfelen för de inhemska variablerna
Flera prognosinstitut, däribland riksbanken, Finansdepartementet och konjunkturin-
stitutet utvärderar regelbundet sina inhemska prognoser. Däremot har få, om någon, 
publicerat utvärderingar av sina omvärldsprognoser och analyserat hur mycket av 
felen i omvärldsbedömningen som kan förklara felen i de inhemska prognoserna. Det 
är uppenbart att bedömningen av omvärldsutvecklingen påverkar prognoserna för 
den svenska ekonomin. Då omvärlden är exogent given för analysen av den svenska 
konjunkturutvecklingen kan ett stort prognosfel i omvärldsbedömningen bidra till ett 
prognosfel i de inhemska variablerna. en justering för prognosfelen i omvärldsvariab-
lerna bör därför förbättra prognosprecisionen i de inhemska variablerna och ge en bild 
av hur mycket av felen som kan härledas till felen i omvärldsprognoserna. 

en sådan analys är dock inte okomplicerad och kräver vissa antaganden, till exempel 
om hur omvärldsutvecklingen påverkar den svenska konjunkturen samt om hur de 
inhemska prognoserna hade reviderats givet den ”faktiska” omvärldsutvecklingen. För 
att man korrekt ska kunna härleda effekten av en alternativ omvärldsutveckling krävs 
det att prognoserna ges av formella modeller. riksbankens prognoser är dock bedöm-
ningsprognoser som utförs med stöd av indikatorer och modeller. Därmed blir det i 
praktiken omöjligt att avgöra hur mycket av felen i riksbankens inhemska prognoser 
som kan förklaras av felen i omvärldsprognoserna.

analysen i denna ekonomiska kommentar syftar dock endast till att illustrera vilken 
betydelse felen i omvärldsprognosen har för träffsäkerheten i de inhemska variablerna. 
i exemplet utförs analysen med hjälp av två olika modeller där den ena är en enklare 
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n modell som enbart fångar historiska korrelationer i data och den andra är riksbankens 
makroekonomiska modell ramses.11

Omvärldsutvecklingens effekt på den svenska ekonomin

ett sätt att belysa effekten av felen i omvärldsprognoserna på felen i de inhemska 
prognoserna är att anta följande enkla modell:

(1) fp,h
i,sv=αh

i + β i
1,h  fp,h

y,utl + β i
2,h fp,h

π,utl + β i
3,h fp,h

r,utl +ε i
p,h

  

där indexeringen p avser prognosomgång och h är prognoshorisonten som sträcker sig 
1–8 kvartal framåt. i denna modell förklaras prognosfelet, f, i den inhemska variabeln 
i (i = svensk BNP-tillväxt, inflation respektive styrränta) vid horisont h av prognos-
felen i omvärldens bnP-tillväxt, fp,h

y,utl, inflation, fp,h
π,utl, samt styrränta, fp,h

r,utl, vid motsva-
rande horisont. αh

i är en konstant som fångar eventuell bias i de inhemska prognosfe-
len. Feltermen εp,h

i  fångar allt annat som inte kan förklaras av modellen, och antas vara 
slumpmässigt fördelad med medelvärde noll och konstant varians. 

Denna specifikation kan användas till att analysera hur mycket felen i omvärldsprog-
nosen har bidragit till prognosfelen i de inhemska variablerna. De skattade koefficien-
terna, βj

i, anger relationen mellan de svenska prognosfelen och felen i omvärldsvari-
ablerna, det vill säga hur mycket svenska prognosfel förändras i genomsnitt då felen i 
respektive omvärldsvariabel ökar med en procentenhet.

en brist med denna specifikation är att svenska prognosfel antas vara en funktion 
enbart av utländska prognosfel. Då detta sannolikt inte är fallet, utan felen i svenska 
variabler även påverkas av andra, utelämnade faktorer (som fel i andra inhemska 
prognoser, antaganden, förmåga) riskerar de skattade effekterna av felen i omvärlds-
variablerna att vara överdrivna.12 

en annan metod att illustrera hur omvärlden påverkar den inhemska ekonomin och 
bidrar till träffsäkerheten i de inhemska variablerna är att använda sig av riksbankens 
allmänjämviktsmodell, ramses. modellen kan användas till att analysera de sam-
mantagna effekterna av ett föreslaget alternativscenario, exempelvis en annorlunda 
omvärldskonjunktur. eftersom ramses beskriver en liten öppen ekonomi påverkar den 
inhemska ekonomin inte utländsk bnP, inflation och ränta. De inhemska hushållen och 
företagen tar därför de utländska variablerna för givna när de fattar sina beslut. en 
känd egenhet med allmänjämviktsmodeller för små öppna ekonomier är att effekterna 
på den inhemska ekonomin från omvärldsstörningar generellt sett är små.13 Därför 
riskerar en sådan modell att underskatta effekterna av felen i omvärldsvariablerna.

Dessa två modeller ger olika skattningar av omvärldsvariablernas genomsnittliga 
effekt på de svenska variablerna (se tabell 2). effekterna från ekvation (1) är klart 
starkare för samtliga variabler än de genomsnittliga effekterna i ramses. För exempel-
vis svensk bnP-tillväxt ger ekvation (1) att en procentenhets ökning av prognosfelet i 
omvärldens bnP-tillväxt i genomsnitt ökar det svenska prognosfelet med 1,17 procent, 
vilket kan jämföras med 0,18 procent i ramses. Även för svensk inflation och styr-
ränta ger ekvation (1) att effekten är starkast av motsvarande variabel i omvärlden 
(diagonalen i den övre panelen av tabell 2). Detta mönster är inte lika tydligt i ramses. 
i ramses har inflationen i omvärlden en mycket liten effekt på svensk inflation, men 
även på övriga svenska variabler. Detta kan bero på att ramses innehåller många 
komplexa samband där mycket av effekterna från omvärldens inflation absorberas av 
exempelvis växelkursen när prognosbanan för omvärldens styrränta hålls oförändrad. 

11. ramses står för riksbankens aggregerade makromodell för studier av ekonomin i sverige. en utförlig beskrivning av modellen 
ges i uppsatsen av adolfson, malin, stefan laséen, lawrence Christiano, mattias trabandt och karl Walentin, ”ramses ii: model 
description”, occasional Paper nr 12, 2013, sveriges riksbank.
12. estimering av en modell med utelämnade variabler kan resultera i att man inte får väntevärdesriktiga skattningar (så kallat 
"omitted variable bias"). intressevariabelns estimat riskerar att vara snedvridet, antingen positivt eller negativt, beroende på hur 
de utelämnade variablerna korrelerar med de övriga variablerna (både beroende och oberoende variablerna) i modellen.
13. se till exempel, Justiniano, alejandro och bruce Preston, “Can structural small open-economy models account for the influ-
ence of foreign disturbances?”, Journal of international economics 81 (2010), 61–74.
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n Då ekvation (1) sannolikt överdriver effekterna och ramses möjligen underskattar 
dem är det rimligt att tro på effekter någonstans mittemellan.

Tabell 2. Skattade effekter från omvärldsvariabler till svenska variabler 

DataDriven metoD, ekvation (1)

svensk bnP-tillväxt svensk inflation svensk styrränta
bnP-tillväxt i omvärlden 1,17 0,29 0,28
inflation i omvärlden 0,09 0,80 0,41
styrränta i omvärlden 0,07 0,31 0,61

allmÄnJÄmviktsmoDell, ramses

svensk bnP-tillväxt svensk inflation svensk styrränta
bnP-tillväxt i omvärlden 0,18 0,19 0,24
inflation i omvärlden 0,08 0,00 0,04
styrränta i omvärlden 0,07 0,18 0,24

anm. ekvation (1) skattas genom mean group estimering för respektive svensk variabel. skattningen görs för varje horisont och 
ett oviktat genomsnitt ger horisontneutrala skattningar av βj

i.14 ramses-estimeringen avser den genomsnittliga effekten över 
horisont 1–8 vid en procentenhets förändring över prognosbanan i respektive omvärldsvariabel där övriga omvärldsvariablers 
prognosbanor hålls oförändrade. 
källa: riksbanken

En justering för felen i prognoserna för omvärldsutvecklingen förbättrar 
träffsäkerheten i de svenska prognoserna

baserat på de skattade effekterna i tabell 2 kan hypotetiska prognosfel för de svenska 
variablerna beräknas.15 Dessa prognosfel anger den förväntade storleken på felen i 
respektive svensk variabel givet felen i prognoserna för omvärldsutvecklingen. För 
samtliga hypotetiska prognosfelsserier kan därefter rmse beräknas och då tolkas som 
den del av prognosfelet som förklaras av prognosfel i omvärldsvariablerna. en juste-
ring av de inhemska prognosfelen för felen i omvärldsprognoserna gör man genom att 
subtrahera rmse beräknat på de hypotetiska prognosfelen från faktiskt rmse. 

i diagram 6 presenteras rmse tillsammans med justerade rmse givet skattningarna i 
tabell 2, över 8 kvartal.16 en justering för felen i omvärldsprognoserna förbättrar träff-
säkerheten i prognoserna för svensk bnP-tillväxt, inflation respektive styrränta, det vill 
säga rmse minskar. Justeringen som fås givet den datadrivna metoden (ekvation (1)) 
är stor och ger betydligt lägre justerat rmse (i genomsnitt 70 procent lägre rmse för 
samtliga variabler, se blåa staplar i diagram 6). Däremot är justeringen utifrån ramses 
mindre, men fortfarande betydande (i genomsnitt 30 procent lägre rmse för samt-
liga variabler, se gula staplar i diagram 6). att döma av skillnaden mellan staplarna för 
ojusterat respektive justerat rmse förefaller det som att prognosfelen för omvärlds-
utvecklingen spelar en viktig roll för prognosfelen av den svenska konjunkturutveck-
lingen. träffsäkerheten i prognoserna för svensk bnP-tillväxt, inflation och styrränta 
skulle kunna förbättras med i genomsnitt 30–70 procent efter en justering för felen i 
omvärldsprognoserna. Detta intervall är relativt stort, vilket återspeglar svårigheten i 
att korrekt härleda hur omvärldsutvecklingen påverkar den svenska konjunkturen. Då 
ekvation (1) sannolikt överdriver effekterna från omvärlden och ramses möjligen un-
derskattar dem är det möjligt att den faktiska effekten ligger någonstans mittemellan. 
träffsäkerheten i prognoserna för de inhemska variablerna hade därmed i genomsnitt 
kunnat vara omkring 50 procent bättre om det inte funnits fel i omvärldsprognoserna.

14. För en beskrivning av metoden se Pesaran, m. Hashem och ron smith, ”estimating long-run relationships from Hetero-
geneous Panels”, Journal of econometrics, vol. 68 (1), 1995, s. 79–113.
15. Genom att multiplicera de skattade koefficienterna (från tabell 2) med tillhörande omvärldsfel vid varje tidpunkt får man en 
hypotetisk prognosfelsserie för svensk bnP-tillväxt, inflation respektive styrränta. 
16. Det något ovanliga mönstret som observeras i prognosprecisionen för svensk bnP-tillväxt, där träffsäkerheten inte försämras 
över prognoshorisont, beror främst på de stora prognosfel som gjordes (vid olika prognoshorisonter) i samband med den globala 
finansiella krisen.
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Diagram 6. RMSE (1–8 kvartal framåt) i Riksbankens prognoser för svensk BNP-tillväxt, inflation och styrränta, 
ojusterat och justerat för fel i omvärldsprognoserna  
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Anm. Justerat RMSE från de olika metoderna fås genom att man subtraherar RMSE beräknat på de hypotetiska prognos-
felen från faktiskt RMSE.
Källa: Riksbanken
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slutsatser – viktigt att följa omvärldsutvecklingen
i denna kommentar har riksbankens omvärldsprognoser under perioden 2007–2015 
utvärderats. De variabler som analyserats är bnP-tillväxt, inflation och styrränta. re-
sultaten visar att riksbanken i genomsnitt tenderat att överskatta bnP-tillväxten och 
styrräntan samt underskattat inflationen i omvärlden. Underskattningen är dock liten. 
Prognosprecisionen är relativt god på kort sikt, de närmaste kvartalen, men försämras 
vartefter. Det så kallade prognosminnet, det vill säga antalet kvartal som prognoserna 
är en bättre prognos än variabelns eget medelvärde, sträcker sig 2 kvartal framåt för 
bnP-tillväxten, 3 kvartal framåt för inflationen och 5 kvartal framåt för styrräntan. 
träffsäkerheten i prognoserna försämrades kraftigt i samband med den globala finan-
siella krisen, men har gradvis förbättrats därefter. 

en jämförelse med andra bedömare visar att riksbankens förmåga att göra omvärlds-
prognoser ligger nära genomsnittet för såväl bnP-tillväxt som inflation i omvärlden. 
samtliga institut har, likt riksbanken, i genomsnitt överskattat bnP-tillväxten under 
perioden 2007–2014. Däremot finns det ingen tydlig samstämmighet mellan olika 
prognosmakares systematiska fel gällande inflationen. vissa har tenderat att i genom-
snitt överskatta omvärldsinflationen medan andra underskattat den. 

Givet att sverige är en liten öppen ekonomi och därmed beroende av vad som sker i 
omvärlden så är bedömningen av omvärldsutvecklingen central för bedömningen av 
den framtida konjunktur- och inflationsutvecklingen i sverige. Den avslutande analy-
sen i kommentaren illustrerar vilken betydelse felen i omvärldsprognoserna har för de 
inhemska variablerna. resultaten visar att träffsäkerheten i prognoserna för svensk 
bnP-tillväxt, inflation och styrränta i genomsnitt hade kunnat vara 30–70 procent 
bättre om det inte funnits fel i omvärldsprognoserna. Detta intervall är relativt stort, 
vilket återspeglar svårigheten i att korrekt härleda hur omvärldsutvecklingen påverkar 
den svenska konjunkturen. Den faktiska storleken på förbättringen av träffsäkerheten 
beror på hur riksbanken har tagit hänsyn till omvärlden i sitt prognosarbete.
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n Det är dock värt att betona att felen i riksbankens omvärldsprognoser inte skiljer sig 
nämnvärt från andra prognosmakares. Därmed är det svårt att tro att riksbanken 
skulle kunna förbättra sina omvärldsprognoser avsevärt. kommentaren visar dock att 
omvärldsprognoserna spelar en viktig roll för de inhemska prognoserna och inspirerar 
därmed till ett fortsatt arbete med att förbättra både omvärldsprognoserna och analy-
sen av hur omvärlden påverkar sverige.


