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Sammanfattning 
 

 

Traditionellt sett har olika kapitalförvaltares prestationer utvärderats enbart genom 

att man har observerat den avkastning som respektive förvaltare har lyckats 

erhålla. Sedan ett antal år tillbaka har dock den erhållna avkastningen i allt högre 

grad ställts i relation till den risk som de aktuella placeringarna är kopplade till. 

Ett sätt på vilket man kan bestämma den risk som en portfölj har är att uttrycka 

och mäta risken som Value-at-Risk (VaR), vilket kan definieras som ett mått på 

”den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma 

marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”1. Det finns idag både enklare och 

mer avancerade metoder för att uppskatta VaR. Tidigare forskning har till stor del 

koncentrerats till att undersöka hur olika typer av VaR-metoder lyckas uppskatta 

risken för olika portföljer i förhållande till varandra. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka huruvida någon eller några av de enklare VaR-metoderna kan vara 

lämpliga att använda för riskbedömning av enskilda tillgångar, i detta fall aktier. 

När det gäller de resultat som erhålls i denna studie kan man säga att de enklare 

metoderna generellt sett tycks fånga den risk som de är ämnade att uppskatta. 

Vidare tenderar de olika VaR-metoderna i den här studien att generera riskmått 

som är liknande i storlek. Det är dock svårt att med säkerhet skilja de olika 

metodernas effektivitet åt. I denna studie är det den exponentiellt viktade 

volatilitetsmetoden som förefaller vara något effektivare än de andra metoderna. 

Detta är dock inte statistiskt säkerställt och man bör därför inte dra alltför snabba 

slutsatser om vilken metod som är bäst. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Söderlind, Lars (2001), Att mäta ränterisker, s. 70. 
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning, samt med ett avsnitt om den 

forskning som har bedrivits på området tidigare. Därefter följer ett 

problemformuleringsavsnitt och en beskrivning av syftet med arbetet. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om de avgränsningar som har gjorts. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Traditionellt sett har olika kapitalförvaltares prestationer utvärderats enbart genom 

att man har observerat den avkastning som respektive förvaltare har lyckats 

erhålla. Sedan ett antal år tillbaka har dock den erhållna avkastningen i allt högre 

grad ställts i relation till den risk som de aktuella placeringarna är kopplade till. 

En av anledningarna till detta är att de portföljer som professionella investerare 

arbetar med har blivit alltmer komplexa till följd av att de nuförtiden ofta 

innehåller många olika typer av instrument.2 En annan anledning är att många 

marknader under senare decennier har varit mycket volatila och att detta har fört 

med sig en ökad riskmedvetenhet. Att denna riskmedvetenhet har infunnit sig hos 

alltfler investerare beror inte minst på de finansiella katastrofer som har ägt rum 

de senaste tio åren, inklusive den i Barings Bank 1995.3

 

Ett sätt på vilket man kan bestämma den risk som en portfölj har är att uttrycka 

och mäta risken som Value-at-Risk (VaR), vilket kan definieras som ett mått på 

”den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma 

marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”4. 

 

En av föregångarna när det gäller att göra riskbedömningar enligt ovan nämnda 

metod är investmentbanken JP Morgan, som redan 1994 lanserade programvaran 

                                                 
2 Simons, Katerina (2000), ”The Use of Value at Risk by Institutional Investors”. 
3 Ibid. 
4 Söderlind, Lars (2001), Att mäta ränterisker, s. 70. 
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”RiskMetrics” som fungerade både som metodologi och databas för att kvantifiera 

risker. RiskMetrics kom att bli en av de mest kända programvarorna för 

användningen av VaR och har därmed även fungerat som en sorts katalysator för 

forskningen och diskussionen angående olika metoder för att beräkna VaR.5 Det 

finns idag både enklare och mer avancerade metoder för att uppskatta VaR. 

 

Forskningen har till stor del koncentrerats till att undersöka hur olika typer av 

VaR-metoder lyckas uppskatta risken för olika portföljer i förhållande till 

varandra. Relativt ny statistik från Värdepapperscentralen6 visar dock att 

genomsnittsspararen i Sverige äger aktier i knappt tre företag. Det förefaller 

således som att många privatsparare inte har råd eller helt enkelt inte bryr sig om 

att diversifiera då de handlar med aktier. En fråga som man kan ställa sig är ifall 

de investerare, som inte diversifierar, kan använda sig av någon enklare VaR-

metod för att på ett tillförlitligt sätt uppskatta risken hos de enskilda tillgångarna. 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Som ovan nämnts har forskningen fokuserats på att undersöka hur VaR-

metoderna fungerar vid uppskattning av risk för olika typer av portföljer. Många 

av dessa studier behandlar avancerade VaR-metoder, vilka ej berörs i någon stor 

utsträckning i denna uppsats. När det gäller studier av de enklare VaR-metoderna 

och utvärdering av dessa har sådana genomförts av Beder7 och Hendricks8. 

 

I Beders studie gjordes en jämförelse mellan åtta olika VaR-metoder på tre 

hypotetiska portföljer innehållande obligationer och optioner. Författaren fann att 

resultaten varierade kraftigt, utan några speciella mönster, mellan olika 

beräkningsmetoder och förklarade detta med att VaR-metoder är mycket känsliga 

för användarens val av parametrar, data, antaganden och metoder. Den lösning 

                                                 
5 Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk management. 
6 VPC AB (2005), Aktieägare i svenska avstämningsbolag. 
7 Beder, Tanya Styblo (1995), ”VAR: Seductive but dangerous”. 
8 Hendricks, Darryll (1996), ”Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data”. 
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som föreslogs till detta problem var att VaR-metoderna skulle kompletteras med 

mer avancerade metoder.9

 

Hendricks i sin tur jämförde tolv olika VaR-metoder på 1000 slumpvis valda 

valutaportföljer. Med hjälp av ett antal olika kriterier utvärderade författaren 

sedan resultaten och fann att de olika metoderna till stor del fångade den risk som 

de var konstruerade för att uppskatta. Vidare konstaterade Hendricks att 

metoderna genererade riskmått av liknande storlek. En av slutsatserna i studien 

var att ingen av de tillämpade metoderna gick att rekommendera framför någon 

annan. Författaren föreslog därför vidare forskning inom området.10

 

Även Khindanova, Rachev och Schwartz har genomfört en undersökning av VaR-

metoder, som till viss del även behandlar enklare sådana. Resultatet av denna 

undersökning var att de enklare VaR-metoderna inte genererar några 

tillfredsställande uppskattningar beträffande möjliga förluster.11  

 

Noterbart är dock att ingen av ovanstående studier innehåller några formella 

statistiska test av skillnaderna mellan VaR-metoderna. 

 

1.3 Problemformulering 

 
Många av de undersökningar som har gjorts när det gäller hur olika 

beräkningsmetoder för VaR fungerar vid riskmätningar av marknadsrisk har alltså 

fokuserats på portföljer med diverse olika finansiella tillgångar. Däremot har man 

inte i lika stor utsträckning tittat på hur väl de olika VaR-metoderna fungerar när 

de appliceras på enskilda tillgångar, till exempel aktier. De frågor som innehållet i 

denna uppsats kretsar kring har därför formulerats som: 

 

Kan någon eller några av de enklare metoderna för beräkning av VaR vara 

lämplig/lämpliga för uppskattningen av risk för enskilda tillgångar som aktier och 

                                                 
9 Beder, Tanya Styblo (1995), ”VAR: Seductive but dangerous”. 
10 Hendricks, Darryll (1996), ”Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data”. 
11 Khindanova, I. & Rachev, S. & Schwartz, E. (2001), “Stable Modeling of Value at Risk”. 
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kan det i så fall vara något att använda sig av för de sparare som inte diversifierar? 

 

För att finna svar på dessa frågor testas således i denna studie några av de enklare 

metoderna för beräkning av VaR på några aktier på Stockholmsbörsen. För att 

utvärdera resultaten används ett antal kriterier, som har använts vid tidigare 

studier av VaR-metoder för portföljer med andra tillgångar än aktier. 

Avslutningsvis diskuteras och jämförs resultaten med tidigare forskning.  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida någon eller några av de 

enklare VaR-metoderna kan vara lämpliga att använda för riskbedömning av 

enskilda tillgångar, i detta fall aktier. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Avgränsningar som har gjorts är att studien omfattar tre mindre 

beräkningsintensiva VaR-metoder och att dessa metoder testas på åtta av 

Stockholms fondbörs mest omsatta aktier. Det datamaterial som ligger till grund 

för dessa undersökningar sträcker sig över perioden 1994-01-12 – 2000-12-29, 

vilket omfattar ungefär 1750 handelsdagar. För de metoder där statistiska 

fördelningar används antas endast normalfördelningar råda. 
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2. Teori 
 

Det andra kapitlet inleds med ett avsnitt om VaR:s historia och lite om hur 

metoderna har utvecklats under årens lopp. Därefter beskrivs vilka huvudsakliga 

användningsområden som finns för VaR. I det tredje avsnittet ges en beskrivning 

av de metoder för beräkning av VaR. som används i denna undersökning. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för de komponenter som ingår och som behöver 

specificeras i de olika metoderna. 

 

 

2.1 VaR:s historia och utveckling 

 

Under 1990-talet intensifierades debatten angående riskhantering kraftigt på grund 

av att den ökade användningen av kontrakt, som grundade sig inte minst på 

diverse derivat, ledde till en betydligt högre volatilitet på marknaden. Det stod 

även klart att de metoder som användes var föråldrade och att nya behövdes för att 

klara den nya marknadssituationen. Denna efterfrågan på nya metoder för att mäta 

risk ledde till att många äldre och relativt enkla metoder byttes ut till fördel för 

nya och mer komplicerade sätt att kalkylera risk.12 En av de metoder som fick stor 

uppmärksamhet var Value-at-Risk (VaR), som kan definieras som ”den med viss 

sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en 

definierad tidsperiod”13. VaR-metoden möjliggjorde detta genom att på ett enkelt 

sätt kvantifiera den risk som kunde härledas till en viss position.  

 

Historiken bakom VaR kan dock egentligen sägas sträcka sig så långt bak som till 

1970-talet då många stora finansiella institutioner skapade modeller för att mäta 

sina interna risker. Dessa modeller strukturerades dock inte enbart för att 

tillgodose institutionernas egna behov beträffande riskhantering utan även för att  

användas i deras konsultåtagande. När senare en efterfrågan efter nya

                                                 
12 Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk management. 
13 Söderlind, Lars (2001), Att mäta ränterisker, s.70. 
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riskhanteringsmodeller uppstod, såldes även dessa modeller till de klienter som 

hade ett behov av effektivare sätt att hantera sin risk, men inte hade det 

nödvändiga kapital som krävdes för att utveckla egna modeller. En av de mest 

kända riskhanteringsmodellerna som konstruerades för att mäta intern risk var J.P. 

Morgan’s RiskMetrics. Eftersom efterfrågan var stor efter modeller av detta slag 

försökte många av de stora finansiella institutionerna att få fotfäste på denna 

marknad genom att lansera sina egna modeller. J.P. Morgan lyckades dock bäst 

genom att 1994 släppa RiskMetrics på Internet där kunder kostnadsfritt kunde 

ladda ner modellen. RiskMetrics fungerade i praktiken både som metodologi och 

databas för att kvantifiera risker och programmet kom att bli ett av de mest kända 

för mätning av risker i enlighet med VaR. RiskMetrics-modellen har därmed i hög 

grad påverkat VaR-metodens spridning och den har även fungerat som en sorts 

katalysator för forskningen och diskussionen angående VaR-metoder. 

 

2.2 Användningsområden för VaR 

 
Under årens lopp har en uppsjö av olika VaR-metoder konstruerats, vilka kan 

användas för riskhantering inom flera olika områden. Vid sidan av att mäta 

marknadsrisk, dvs. den typ av risk som härstammar från förändringar i priser hos 

finansiella tillgångar och skulder, kan VaR även användas inom områden som 

kredit- och likviditetsriskhantering mm. När det gäller användningen av VaR-

metoder inom området marknadsrisk så går det att använda dessa för många olika 

typer av finansiella instrument. Metoderna används ofta för att uppskatta risken 

för portföljer, inte sällan innehållande flera olika typer av instrument, men 

teoretiskt går det även att uppskatta risken för ett enskilt instrument. Exempel på 

instrument som kan hanteras med VaR är aktier, obligationer, valutor och olika 

derivat såsom futures, forwards, swappar och optioner.14

 

Som tidigare nämnts används Value-at-risk ofta i ett utvärderingssyfte, men det 

finns även andra ändamål. Enligt Jorion15, kan VaR även fungera bland annat som 

ett hjälpmedel vid resursallokeringsbeslut. Författaren menar också att VaR kan 

                                                 
14 Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk management. 
15 Jorion, Philippe (1996), Value at risk: the new benchmark for controlling market risk. 
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fylla en funktion som riskmått för finansiella institutioner som kan behöva följa 

vissa regleringar beträffande den risk som de utsätter sig för. 

 

2.3 Beräkningsmetoder för VaR 

 

Enligt Söderlind16 kan VaR definieras som ”den med viss sannolikhet förväntade 

förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”. 

Exempelvis, om det dagliga VaR-värdet för en given placering är 10000 SEK vid 

en 95-procentig konfidensnivå, innebär det att den dagliga förlusten inte kommer 

att överstiga 10000 SEK med 95 procents sannolikhet. 

 

Formellt kan VaR definieras som den övre gränsen i det ensidiga 

konfidensintervallet: 

 

( )[ ] cVaRP −=−<Δ 1Pr τ , (2.1)

  

där c är konfidensnivån och ( ) ( ) ( )tPtPP −+=Δ ττ  är förändringen i tillgångens 

pris över tidsperioden τ, där ( ) ( )tStP log= , ( )tS  är tillgångens värde vid t, 

tidsperioden är [ ]Tt,  med τ=− tT  och t är tiden idag17. De sökta VaR-värdena 

går i sin tur att erhålla från sannolikhetsfördelningen för tillgångens avkastningar:  

 

( ) ( )∫
−

∞− ΔΔ =−=−
VaR

PP dxxfVaRFc1 , (2.2) 

 

där ( ) ( )xPxF P ≤Δ=Δ Pr är fördelningsfunktionen för tillgångens avkastningar 

under en period och  är sannolikhetsfunktionen för ( )xf PΔ PΔ 18. 

 

För att approximera fördelningen för PΔ  finns det traditionellt sett fyra olika 

tekniker: 

 

                                                 
16 Söderlind, Lars (2001), Att mäta ränterisker, s. 70. 
17 Khindanova, I. & Rachev, S. & Schwartz, E. (2001), “Stable Modeling of Value at Risk”. 
18 Ibid. 
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• Den parametriska metoden 

• Historisk simulering 

• Monte-Carlosimulering 

• Stresstest 

  

I denna uppsats används de två förstnämnda metoderna, vilka beskrivs mer 

utförligt nedan. Beträffande de två tekniker som inte används kan det vara värt att 

nämna att Monte-Carlosimulering är en mer beräkningsintensiv metod, som 

främst lämpar sig för mer komplicerade fall än det som denna undersökning 

avhandlar. Stresstest är i sin tur ett naturligt komplement till övriga VaR-metoder 

genom att det kan bidra till att analysera vad som kan hända om det uppstår någon 

form av chock eller kollaps på marknaden, som får de normala VaR-metoderna att 

inte fungera.19

 

2.3.1 Den parametriska metoden 

 

I parametriska VaR-metoder utgår man från att avkastningarna kan karaktäriseras 

med hjälp av parametriska fördelningar20. I denna undersökning används två 

parametriska metoder vid beräkning av VaR för enskilda aktier, den likaviktade 

volatilitetsmetoden, samt den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden.  

 

När det gäller att beräkna VaR för en enskild tillgång enligt de två ovanstående 

metoderna, brukar man anta att avkastningarna följer en normalfördelning med 

medelvärdet μ och standardavvikelsen (volatiliteten) σ. Uppgiften att kalkylera 

VaR reduceras då till att finna percentilen (1-c) i normalfördelningen z1-c: 

 

( ) ( ) ( )∫ ∫
∗

−

∞− ∞− −=Φ==−
x z

c
c zNdzzdxxgc 1

11 , (2.3)  

med , μσ += −
∗

czX 1

                                                 
19 För en utförlig beskrivning av dessa metoder, se tex. Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: 
the new science of risk management. 
20 Barone-Adesi, Giovanni & Giannopoulos, Kostas (2001), Non-parametric VaR Techniques. 
Myths and Realities. 
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där  är den standardiserade normalfördelningens täthetsfunktion,  är 

normalfördelningsfunktionen, X är tillgångens avkastning,  är 

frekvensfunktionen för avkastningar med medelvärdet μ och standardavvikelsen  

( )zΦ ( )zN

( )xg

σ, och ∗X  är den lägsta avkastningen vid en given konfidensnivå c.21 Många 

gånger antar investerare att den förväntade avkastningen μ är lika med noll. Detta 

antagande bygger då på att man antar att storleken på μ är betydligt mycket 

mindre än storleken på standardavvikelsen σ och därför kan ignoreras. Med detta 

antagande får man att , vilket medför att , 

där Y

σczX −
∗ = 1 σczYXYVaR −−=−= 10

*
0

0 är tillgångens initiala värde.22

 

Antagandet om normalfördelning brukar dock ofta ifrågasättas i litteraturen. 

Anledningen till detta är att det finns tecken som tyder på att 

avkastningsfördelningarna har fetare svansar (”fat tails”) än vad som är fallet med 

normalfördelningen.23

 

Det som skiljer den likaviktade volatilitetsmetoden från den exponentiellt viktade 

volatilitetsmetoden är att man vid framtagandet av de aktuella volatilitetsmåtten 

med de olika metoderna viktar observationer från historiska data på olika sätt. Om 

man använder sig av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden lägger man 

större vikt vid de nyare observationerna genom att låta de olika observationernas 

bidrag till den totala volatiliteten avta exponentiellt (se avsnitt 2.4.1). 

 

2.3.2 Historisk simulering 

 

Historisk simulering är en icke-parametrisk metod där fördelningen för en 

tillgångs avkastningar genereras utifrån historiska data, utan några antaganden om 

parametriska fördelningar. Det enda antagande som metoden innehåller är att 

trenderna i tidigare prisförändringar kommer att upprepas även i framtiden. Det 

                                                 
21 För en beskrivning av i texten nämnda statistiska begrepp, se t.ex. Olbjer, Lennart (2000), 
Experimentell och industriell statistik. 
22 Khindanova, I. & Rachev, S. & Schwartz, E. (2001), “Stable Modeling of Value at Risk”. 
23 Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk management. 
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enklaste sättet att förklara hur metoden fungerar är att kort beskriva hur man går 

tillväga när man använder den. För att beräkna VaR enligt denna metod kan man 

gå tillväga på följande sätt. Antag att man för en tillgång rangordnar de 100 

senaste dagarnas avkastningar från den största förlusten till den största vinsten. 

För att erhålla det eftersökta VaR-värdet för följande dag plockas det 

avkastningsvärde ut ur serien som motsvarar den valda konfidensnivån, till 

exempel det 5:e värdet (den femte percentilen) om man har valt en 95-procentig 

konfidensnivå. Om avvecklingsperioden är en dag innebär det att dataserien 

justeras dagligen och att det aktuella VaR-värdet kvarstår fram till dess att någon 

av följande tre händelser inträffar: 

 

1. ett annat avkastningsvärde blir lägre än det aktuella VaR-värdet 

2. det aktuella VaR-värdet försvinner ur dataserien 

3. ett lägre avkastningsvärde försvinner ur dataserien.24  

 

2.4 Komponenter i VaR-beräkningar för aktier 

 

När VaR ska beräknas i praktiken måste en del antaganden göras om de ingående 

komponenterna. Olika antaganden ger naturligtvis olika resultat och det är därför 

viktigt att noggrant specificera parametrarna som man använder sig av. För att 

kunna beräkna VaR krävs det för olika tillgångar olika komponenter och därmed 

olika antaganden. I fallet med aktier behöver man fundera över följande 

komponenter: 

 

- Volatilitet 

- Val av avvecklingsperiod 

- Val av urvalsperiod 

- Val av konfidensnivå 

 

                                                 
24 Se t.ex. Stambaugh, Fred (1996), ”Risk and Value at Risk”. 
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2.4.1 Volatilitet 

 

En mycket viktig parameter vid beräkning av VaR med parametriska metoder är 

volatiliteten, det vill säga standardavvikelsen i avkastningarna över en viss 

tidsperiod. I praktiken antar man vanligtvis att den volatilitet som har rådit 

historiskt även kommer att styra den framtida volatiliteten. För att erhålla ett mått 

på volatiliteten skattar man därför vanligtvis parametern enligt följande formel:  

 

[ ]2

1
1ˆ ∑ −
−

=
t

iiti rr
n

σ , (2.4) 

 

där iσ̂  är en skattning av standardavvikelsen för tillgången i, n är antalet 

observationer,  är avkastningen för tillgång i vid tidpunkten t och itr ir  är 

medelavkastningen för tillgången i 25. 

 

2.4.2 Val av avvecklingsperiod 

 

Avvecklingsperioden är den tidsenhet för vilken volatiliteten skall mätas, t.ex. en 

dag, en vecka etc.. Eftersom valet av avvecklingsperiod påverkar volatiliteten, är 

det viktigt att noggrant tänka över vilken period som skall användas. Ofta väljs 

avvecklingsperioden utifrån tillgångarnas likviditet, alltså beroende på hur lång tid 

som krävs för att man skall kunna avveckla en position i marknaden. Väljer man 

en alltför lång avvecklingsperiod överskattar man risken i den aktuella 

placeringen och vice versa. För tillgångar med god likviditet, där positioner alltså 

kan avvecklas snabbt brukar ofta en kort avvecklingsperiod, såsom en dag, vara 

vanlig.26

 

                                                 
25 Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Formelsamling i Portföljvalsteori 
(skapad av Erik Norrman). 
26 Söderlind, Lars (2001), Att mäta ränterisker. 
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2.4.3 Val av urvalsperiod 

 

När man skall skatta volatiliteter och medelavkastningar måste man även 

bestämma sig för hur lång tidsperiod som beräkningarna av de olika parametrarna 

skall baseras på, det vill säga för hur långt tillbaka i tiden historiska data skall 

hämtas. En annan fråga som också är kopplad till detta är om man skall fästa 

större vikt vid tidsmässigt närliggande observationer än vid mer avlägset liggande 

sådana, som i fallet med den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden. 

 

2.4.4 Val av konfidensnivå 

 

Valet av konfidensnivå är kopplat till den säkerhetsnivå som anses vara 

nödvändig i det aktuella fallet. I den täthetsfunktion som representerar de utfall 

som beräknats kunna inträffa, erhålls det eftersökta VaR-värdet med hjälp av den 

brytpunkt som motsvarar en viss sannolikhet (se avsnitt 2.3). I de fall där 

avkastningarna kan antas vara normalfördelade kan man enkelt få fram denna 

brytpunkt och därmed ett VaR-värde på en viss konfidensnivå genom att använda 

sig av de standardiserade värdena på antalet standardavvikelser som representerar 

en aktuell konfidensnivå. När det gäller vilken konfidensnivå som man brukar 

välja, så är ett vanligt val 95 % och 99 %27, vilket då medför nedanstående 

värden:  

 

1,64 standardavvikelser för 95 % sannolikhet (se diagram 1) 

2,33 standardavvikelser för 99 % sannolikhet 28

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk management. 
28 Olbjer, Lennart (2000), Experimentell och industriell statistik. 
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Diagram 1. Diagrammet visar en normalfördelning med medelvärdet noll och standardavvikelsen 

ett. I diagrammet ses även ett ensidigt 95-procentigt konfidensintervall med brytpunkten vid 

-1,64 standardavvikelser.29

 

2.5 Starka och svaga sidor hos VaR som riskmått 

 

När det gäller VaR som riskmätningsinstrument kan det generellt sägas att en 

stark sida hos VaR-måttet är att det är ett konkret och konsistent mått som kan 

integrera riskmätningen i olika positioner och då ta hänsyn till korrelationer 

mellan olika riskfaktorer. Detta innebär alltså att om två risker neutraliserar 

varandra så tar VaR-måttet hänsyn till detta.30 Ett resultat av denna karaktäristik 

är att VaR kan användas på många olika sätt, vilket också har beskrivits tidigare 

(se avsnitt 2.2).  

 

Vad som dock är en begränsning hos alla VaR-metoder är att de är 

bakåtblickande. Svagheten med detta är att de försöker förutsäga framtida möjliga 

förluster genom att använda sig av historiska data, samt genom att anta, på mer 

eller mindre goda grunder, att tidigare förhållanden kommer att gälla även 

framöver. Givetvis kan man tänka sig att det i framtiden kan uppkomma någon 

                                                 
29 Diagrammet är hämtat från Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, 
Föreläsningsanteckningar, Del 2, Hans Byström, VT 2005. 
30 Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk management. 
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form av kollaps eller liknande som medför att tidigare förhållanden inte längre är 

relevanta.31

 

Ett annat problem är att VaR baseras på antaganden som eventuellt inte håller 

under vissa omständigheter, t.ex. ett antagande om att de aktuella avkastningarna 

är normalfördelade. Vid sidan av dessa svagheter bör man även vara medveten om 

att VaR, liksom många andra modeller och metoder, kräver att de som använder 

sig av metoderna vet vad de gör.32  

 

Beträffande de två VaR-metoder som används i denna uppsats går det också att 

nämna ett antal fördelar och nackdelar med respektive metod. En fördel som är 

gemensam för den parametriska metoden och metoden med historisk simulering, i 

förhållande till Monte-Carlosimulering och stresstest, är att de är relativt enkla att 

använda sig av. 

 

När det gäller de parametriska metoderna i allmänhet kan man säga att dessa är 

enkla att använda om man antar en normalfördelning för avkastningarna. Som 

tidigare påpekats kan dock detta ifrågasättas då feta svansar ofta antas förekomma 

i de verkliga avkastningsfördelningarna.33 Ovanstående problem förekommer 

dock ej vid historisk simulering eftersom inga fördelningsantaganden då krävs. 

Istället baseras metoden helt och hållet på historiska data, vilket gör den lätt att 

arbeta med och intuitivt tilltalande. 

                                                 
31 Ibid. 
32 Söderlind, Lars (2001), Att mäta ränterisker. 
33 Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk management. 
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3. Metod 
 

I det här kapitlet beskrivs inledningsvis den insamling och justering som skedde 

av det datamaterial som ligger till grund för undersökningen. Därefter följer ett 

avsnitt om reliabilitet, samt ett om validitet. I de två därpå följande avsnitten 

beskrivs i detalj hur de olika beräkningarna genomfördes enligt de två VaR-

metoder som användes i undersökningen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

utvärderingsmetoder.  

 

 

3.1 Data 

 

Samtliga dataserier som används i denna studie laddades ner från Yahoo 

Finance34 på Internet, som i sin tur erhåller materialet från Reuters. 

Dataunderlaget består av dagliga aktiepriser för de aktuella aktierna och hade 

redan vid nedladdningen justerats för utdelningar, ”splittar” och nyemissioner. För 

att kontrollera att de procentuella förändringarna i aktiepris från dag till dag var 

korrekta jämfördes stickprov från datamaterialet med ojusterad data som går att 

erhålla från Stockholmsbörsens hemsida35 på Internet. Dataserierna sträcker sig 

över tidsperioden 1994-01-12 – 2000-12-29, vilket omfattar ungefär 1750 

handelsdagar och olika VaR-värden beräknades för dataseriernas sista 500 dagar, 

dvs. för ungefär två år (from 1999-01-08 tom 2000-12-29). De aktier som skulle 

användas för undersökningen valdes ut från Stockholmsbörsens A-lista för mest 

omsatta aktier. Det finns två anledningar till att aktierna valdes från denna lista: 

 

1. En högre omsättning av aktierna ger undersökningen en högre relevans. 

2. Samtliga aktier som valdes från denna lista hade omsatts under hela den 

undersökta tidsperioden utan avbrott. Med andra ord hade aktierna inte  

 

                                                 
34 Yahoo! Finance (2005), Hemsida Yahoo! Finance  Sweden. 
35 OMX Group (2005), Hemsida OMX Stockholmsbörsen. 
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fallit bort från A-listan någon gång under de 1750 handelsdagarna, vilket 

medförde att relevant data lätt kunde erhållas. 

 

De åtta aktier som ingår i studien är Atlas Copco A, Ericsson B, Investor B, SEB 

A, Skandia, Skanska B, SSAB A och Volvo B. Samtliga beräkningar, som gjordes 

i studien, utfördes i kalkylprogrammet Microsoft Excel. 

 

3.2 Reliabilitet 

 

God reliabilitet uppnås om en person genomför samma undersökning som en 

annan person har gjort vid ett annat tillfälle och erhåller samma resultat. Generellt 

sett är det svårare att erhålla en hög reliabilitet då undersökningen grundar sig på 

primärdata. Anledningen till detta är att primärdata ofta samlas in genom 

intervjuer och/eller diverse mätinstrument som skapas och används enbart för 

undersökningen, exempelvis enkäter. Vid användning av dessa metoder föreligger 

en viss risk för snedvridning av data. Reliabiliteten hos sekundärdata, dvs. 

information som redan finns tillgänglig, påverkas mestadels av tillförlitligheten 

hos den källa som tillhandahåller det aktuella datamaterialet.36 Eftersom den 

aktiedata som använts vid denna undersökning kommer från en känd och 

välanvänd källa (Reuters) kan man förutsätta att reliabiliteten i detta fall är hög. 

 

3.3 Validitet 

 

Validitet har att göra med i vilken utsträckning mätmetoden verkligen mäter det 

som den avser att mäta. Eftersom sekundärdata används i denna undersökning kan 

man undvika många av problemen som förknippas med insamling och 

bearbetning av data. Man behöver till exempel inte oroa sig för att respondenter 

missförstår frågor eller påverkas av intervjuarens närvaro. Dock föreligger 

problem även vid användning av sekundärdata. Det vanligaste problemet är brist 

på validitet vid mätningen. Detta problem berör huruvida det datamaterial som 

                                                 
36 Saunders, M. & Lewis, P. & Thornhill, A. (2000), ”Research Methods for Business Students”. 
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används ger forskaren den information som behövs för att fullborda 

undersökningens syfte. Om aktuell data inte uppfyller detta kriterium så kan 

resultaten vara ogiltiga.37 Detta problem torde inte föreligga i denna undersökning 

då det är uppenbart att den sekundärdata som används möjliggör en fullbordan av 

uppsatsens syfte. 

 

3.4 Beräkning av VaR med den parametriska metoden 

 

Innan beräkningarna av VaR kunde ske med den parametriska metoden behövdes 

ett antagande göras om vilken fördelning som priserna på aktierna skulle tillhöra. 

Ett vanligt förekommande antagande, som även antogs i detta fall, är att priserna 

på många tillgångar är lognormalfördelade på grund av att de inte kan bli 

negativa. Om man vidare antar att en akties avkastningar är normalfördelade med 

medelvärdet μ och standardavvikelsen σ, samt att värdet på aktien vid tidpunkten 

0 ges av S0, så följer det att det logaritmerade värdet på aktien ST  vid den framtida 

tidpunkten T är normalfördelat enligt följande38: 

 

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+ TTSNormalST σσμ ,

2
ln~ln

2

0  (3.1) 

 
Detta kan även skrivas som39: 
 

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−− TTNormalSST σσμ ,

2
~lnln

2

0  (3.2) 

 
Med hjälp av logaritmlagarna40 kan man ”komma tillbaka” till det ursprungliga 

antagandet om att aktiens avkastningar skall vara normalfördelade: 

 

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
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⎝
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−⎟⎟
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⎞
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2
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 (3.3) 

 

                                                 
37 Ibid. 
38 Se Benninga, Simon (2000), Financial Modeling, s. 213. 
39 Se Hull, John C. (2002), Options, futures and other derivatives, kap. 11. 
40 Se t.ex Persson, Arne & Böiers, Lars-Christer (1990), Analys i en variabel. 
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I samband med ovanstående antaganden blir det således naturligt att använda sig 

av den geometriska avkastningen, istället för den kanske mer intuitivt tilltalande 

aritmetiska avkastningen. Den geometriska avkastningen kunde alltså i det 

aktuella fallet beräknas enligt följande: 

RG
t = ln [Pt / Pt-1],  (3.4) 

där RG
t är den geometriska avkastningen idag, Pt är dagens pris, och Pt-1 är 

gårdagens pris.41

 

Efter det att den logaritmerade dagliga avkastningen hade beräknats kunde 

volatiliteten för varje aktie uppskattas. För var och en av de 500 dagar som skulle 

undersökas behövdes ett nytt volatilitetsvärde uppskattas med de olika 

urvalsperioderna som grund (mha ”rullande beräkning”). Som tidigare nämnts 

beräknades VaR med två olika parametriska metoder, den likaviktade 

volatilitetsmetoden, samt den exponentiellt vägda volatilitetsmetoden.  

 

3.4.1 VaR med den likaviktade volatilitetsmetoden 

 

I den likaviktade volatilitetsmetoden beräknas en given akties standardavvikelse 

genom att man använder en bestämd mängd historiska data som ges samma 

vikter. Hur långt bak i tiden som det historiska datamaterialet ska sträcka sig kan 

därmed bestämmas av den som gör beräkningarna. I denna undersökning 

beräknades VaR utifrån tre olika, men vanligt förekommande urvalsperioder, 

nämligen 63 dagar, 250 dagar och 1250 dagar. Dessa urvalsperioder motsvarar i 

det närmaste tre månader, ett år och fem år. Standardavvikelsen beräknades på det 

sätt som har beskrivits tidigare: 

 

( ) ( )∑
−

−=

−
−

=
1

2

1
1 t

kts
t sx

k
μσ , (3.5) 

 

                                                 
41 För beskrivning av aritmetisk avkastning, se t.ex. Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the 
new science of risk management. 
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där σt är den skattade standardavvikelsen vid början av dag t. Variabeln k visar 

antalet dagar som urvalsperioden omfattar, xs är avkastningen i aktien på dag s 

och μ är medelavkastningen i aktien. I det aktuella fallet sattes μ inte lika med 

noll, då det var lätt att beräkna dess värde i kalkylprogrammet Microsoft Excel.  

 

Innan VaR kan beräknas måste man ta hänsyn till ytterligare två saker. För det 

första måste undersökaren bestämma vilka konfidensnivåer som ska användas. I 

denna undersökning skedde beräkningarna med konfidensnivåerna 95 och 99 

procent. Enligt normalfördelningstabellen motsvarar dessa tabellvärden 

standardavvikelser på ungefär 1,64 samt 2,33. För det andra måste undersökaren 

bestämma en summa pengar som skall investeras i varje aktie. I denna 

undersökning valdes en fiktiv investeringssumma på 100000 kronor att placeras i 

varje aktie varje dag (summan ombalanserades varje dag). Beräkningen av VaR 

genomfördes därefter med hjälp av formel (3.3). 

 

Med den likaviktade metoden blev det för varje aktie 6 stycken VaR-mått, under 

var och en av de 500 dagarna som värden beräknades för. Detta blev fallet då det 

gjordes beräkningar med två olika konfidensnivåer och tre olika urvalsperioder. 

 

3.4.2 VaR med den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden 

 

Till skillnad från den likaviktade volatilitetsmetoden så lägger den exponentiellt 

viktade volatilitetsmetoden större vikt vid nyare observationer i den aktuella 

urvalsperioden. Detta innebär med andra ord att observationernas betydelse för 

den slutgiltiga standardavvikelsen avtar exponentiellt ju längre bak i tiden de 

ligger. Detta betyder att denna metod inte är lika rättfram som den likaviktade 

volatilitetsmetoden, eftersom undersökaren måste bestämma graden av hur 

vikterna på tidigare observationer skall avta med tiden. Formeln för 

standardavvikelsen ges i detta fall av: 

 

( ) ( )2
1

11 μλλσ −−= ∑
−

−=

−−
s

t

kts

st
t x , (3.6) 
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där σt är den skattade standardavvikelsen vid början av dag t och variabeln k visar 

antalet dagar som urvalsperioden omfattar. Avkastningen i aktien på dag s 

betecknas xs och medelavkastningen i aktien betecknas μ. λ (även kallad "decay 

factor") bestämmer den grad med vilken observationernas vikt avtar bakåt i tiden. 

Detta innebär alltså att ju lägre värde på λ, desto snabbare avtar en tidigare 

observations betydelse för slutresultatet och desto större blir volatiliteten. 

Noterbart är att formeln förutsätter att λ ej är lika med ett då detta skulle innebära 

att standardavvikelsen blir noll. I denna undersökning har två värden för λ 

använts, nämligen 0,94 och 0,99, vilka är vanligt förekommande värden i andra 

studier.42 Beträffande urvalsperioder skiljer sig dock denna metod något från den 

likaviktade volatilitetsmetoden. För att beräkningarna skall bli korrekta (för att 

vikterna skall summeras till ett) krävs i teorin ett oändligt stort antal 

observationer. I praktiken (med ovanstående värden på λ) krävs dock betydligt 

färre värden än de 1250 stycken som användes i detta fall. Urvalsperioder om 63 

respektive 250 dagar är dock inte tillräckligt långa för att korrekta resultat skall 

kunna erhållas och därför simulerades inte detta. 

 

Det övergripande syftet med den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden är att 

lägga större vikt vid nyare observationer. En följd av detta är att den exponentiella 

volatiliteten måste beräknas med matrismultiplikation eftersom de observationer 

som volatiliteten bygger på ändras varje dag. Den första matrisen innehåller de 

olika vikterna och har följande utseende: 

 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
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⎢
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⎡

=

1

2

:

λ
λ

λN

iL ,   (3.7) 

 

där i är värdena 0,94 och 0,99 och N är antalet dagar som ingår i urvalsperioden, 

dvs. 1250 dagar. För att beräkna den exponentiella volatiliteten behöver denna 

matris transponeras, varvid den får följande utseende:  

                                                 
42 Se t.ex. Hendricks, Darryll (1996), ”Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data”. 
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[ 12´ .. λλλN
iL = ]  (3.8) 

 

För att kunna beräkna den exponentiella volatiliteten behöver även en 

avkastningsmatris skapas enligt nedanstående: 
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Även här är N antalet dagar som ingår i de urvalsperioder som valts för denna 

undersökning. 

 

Den exponentiella volatiliteten kan alltså i enlighet med formel (3.6) beräknas 

som: 

 

( ) 2´1 Mit ALλσ −=  

 

För att finna respektive dags VaR-värde användes, liksom i fallet med den 

likaviktade volatilitetsmetoden, formel (3.3). I samband med den exponentiella 

metoden erhölls således 4 stycken VaRmått för varje aktie och dag (sammanlagt 

500 dagar) då det gjordes beräkningar med två olika konfidensnivåer, en 

urvalsperiod och två olika λ .  
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3.5 Beräkning av VaR med metoden historisk simulering 

 

I denna undersökning beräknades utfallen genom att 100000 kronor investerades 

fiktivt i varje aktie och dag, varefter de verkliga avkastningarna beräknades för 

samtliga dagar. De urvalsperioder som användes var 250 respektive 1250 dagar. 

Att urvalsperioden 63 dagar inte användes i detta fall beror på att den innehåller 

för få observationer för att man skall kunna få goda proportioner i utfallen43. 

Därefter plockades den 95:e och 99:e percentilen ut från varje urvalsperiod för 

respektive undersökningsdag och dessa percentilvärden fick utgöra de eftersökta 

VaR-värdena. Då det fanns två olika urvalsperioder och två olika konfidensnivåer 

beräknades därmed sammanlagt 4 stycken historiska VaR-mått för varje aktie och 

undersökningsdag (sammanlagt 500 dagar). 

 

3.6 Utvärderingsmetoder 

 

För att kunna uttala sig om huruvida de olika metoderna för beräkning av VaR 

fungerar på ett ändamålsenligt sätt, utvärderades resultaten med hjälp av ett antal 

olika kriterier som har använts vid tidigare studier av VaR-metoder för portföljer 

med andra tillgångar än aktier44. För att underlätta för läsaren har beskrivningen 

av de olika kriterierna förlagts till nästkommande analyskapitel (kap 4), där 

resultaten även åskådliggörs. 

                                                 
43 För vidare beskrivning, se Dowd, Kevin (1998), Beyond value at risk: the new science of risk 
management, s. 102. 
44 Se Hendricks, Darryll (1996), ”Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data”, s. 
44-56. 
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4. Analys av resultat 
 

I det första avsnittet i detta kapitel beskrivs hur analysen kommer att genomföras 

och hur resultaten framöver kommer att presenteras. I de därpå följande fem 

avsnitten beskrivs de olika utvärderingskriterierna i detalj, beräkningsmetoderna, 

samt resultaten och analysen av dessa.  

 

 

4.1 Analys av resultaten med hjälp av fem olika kriterier 

 

Analysen kommer att ske med utgångspunkt från fem olika kriterier. 

Tyngdpunkten kommer först och främst att ligga på hur de olika VaR-metoderna 

presterar i förhållande till de verkliga utfallen (de verkliga dagliga 

avkastningarna), men även hur VaR-metoderna står sig i förhållande till varandra 

kommer att utvärderas. I analysen kommer varje kriterium att presenteras med en 

förklaring av vad det försöker att visa, hur det beräknas, samt utfallet i form av 

diagram och siffror. För att förenkla analysen har två diagram skapats för varje 

kriterium och denna uppdelning har gjorts utifrån konfidensnivåerna som testades 

(dvs ett diagram för den 95-procentiga konfidensnivån och ett för den 99-

procentiga). X-axeln visar i båda diagrammen de olika VaR-metoderna som 

beräknats och y-axeln visar värdena för det kriterium som presenteras. Samtliga 

åtta aktier återfinns i varje diagram även om några i vissa fall, till följd av 

liknande resultat, är svåra att skilja från andra. 

 

4.1.1 Fraktion av utfall som täcks av VaR-måtten 

 

Det första kriteriet mäter i vilken omfattning de olika metodernas VaR-värden 

täcker de verkliga avkastningsutfallen, det vill säga det beskriver i hur stor 

utsträckning som förlusten i en aktie är mindre än den som riskmåttet förutsätter. 

Eftersom VaR-måtten skall visa hur stor förlusten kan komma att bli givet en viss 

konfidensnivå, är det givetvis av mycket stor vikt att undersöka hur effektivt VaR-

 23



måtten lyckas fånga risken i en viss placering. Exempelvis skulle det ultimata 

VaR-måttet med en 95-procentig konfidensnivå fånga upp exakt 95 procent av de 

verkliga utfallen. Om fler värden fångas upp än det teoretiskt önskvärda antalet 

överskattar således VaR-metoden den verkliga risken och vice versa.  

 

Beräkningarna som är kopplade till det första kriteriet sker genom att man för 

varje VaR-metod först summerar antalet dagliga VaR-värden som är mindre än 

respektive verkligt avkastningsutfall. Därefter divideras denna summa med antalet 

dagar som undersöks (i detta fall 500 dagar). Resultaten för varje aktie, VaR-

metod och konfidensnivå presenteras nedan. 
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Figur 1. Figuren visar för varje VaR-metod och aktie hur stor fraktion av de verkliga 

avkastningsutfallen (500 st) som täcks vid en 95-procentig konfidensnivå. Från vänster visas först 

tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, därefter två varianter av den exponentiellt 

viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter av den historiska simuleringen. 

  

Figur 1 visar att den likaviktade volatilitetsmetoden för en 95-procentig 

konfidensnivå har en tendens att överskatta risken. Undantaget är måttet för 1250 

dagar, som har en stor spridning både över och under 95% täckningsnivå. 

Noterbart är dock att denna sistnämnda variant i genomsnitt producerar en 

täckning på exakt 95%. På den 99-procentiga konfidensnivån (figur 2) överskattar 

inte den likaviktade volatilitetsmetoden risken på samma sätt. Faktum är att 

samtliga medelvärden för de tre varianterna av denna metod ligger mycket nära 
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99%. Liksom i fallet med den 95-procentiga konfidensnivån, ökar spridningen i 

resultatet med ökat antal dagar.  
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Figur 2. Figuren visar för varje VaR-metod och aktie hur stor fraktion av de verkliga 

avkastningsutfallen (500 st) som täcks vid en 99-procentig konfidensnivå. Från vänster visas först 

tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, därefter två varianter av den exponentiellt 

viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter av den historiska simuleringen. 

 

Resultaten för den exponentiellt viktade metoden är ganska lika i fallen med de 

95- och 99-procentiga konfidensnivåerna. I både figur 1 och 2 kan man se att 

lambda lika med 0,94 genererar relativt sett mer spridda värden än lambda lika 

med 0,99. Det går även att utläsa att metoden där lambda sattes lika med 0,99 i 

båda fallen tenderar att täcka en större fraktion av de verkliga utfallen än då 

lambda sattes lika med 0,94. Beträffande medelvärdena för de olika varianterna 

kan man se att metoden med ett lambda lika med 0,94 producerar värden som 

ligger mycket nära de ändamålsenliga, oavsett konfidensnivå. Metoden med 

lambda lika med 0,99 genererar i sin tur ett medelvärde på den 95-procentiga 

konfidensnivån som ligger relativt långt ifrån 0,95. Samtidigt ligger dock 

motsvarande värde på den 99-procentiga nivån mycket nära 0,99. Noterbart är 

också att metoden med ett lambda på 0,99 och en 95-procentig konfidensnivå är 

den enda som överskattar risken för samtliga aktier. 
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När det gäller den historiska simuleringen, så ser man i ovanstående figurer att 

simuleringen med en urvalsperiod på 250 dagar genererar medelvärden som ligger 

mycket nära 0,95 respektive 0,99. Simuleringarna med urvalsperioden 1250 dagar 

producerar å andra sidan ett medelvärde på den 95-procentiga konfidensnivån som 

är betydligt lägre än 0,95, samt ett medelvärde på konfidensnivån 99% som ligger 

exakt på 0,99. För båda konfidensnivåerna är spridningen mindre för 

simuleringarna som baseras på 250 än på 1250 dagars urvalsperiod. Intressant är 

alltså att den historiska simuleringen i denna studie inte blir bättre ju mer 

historiska data som inkluderas. 

 

Sammantaget för detta kriterium kan man säga att de metoder som genererar mest 

ändamålsenliga medelvärden på de två konfidensnivåerna är den exponentiellt 

viktade metoden med ett lambda på 0,94 och den historiska simuleringen med en 

urvalsperiod på 250 dagar. Utav dessa två metoder får den historiska simuleringen 

sägas vara den allra bästa, då denna genererar resultat med en mindre spridning än 

den exponentiellt likaviktade metoden. 

 

4.1.2 Medelmultiplikator 

 

Det andra kriteriet undersöker storleken av de verkliga utfall som inte täcks av 

VaR-måtten. Detta görs genom att man beräknar den genomsnittliga multipeln 

med vilken det verkliga utfallet understiger de aktuella VaR-måtten. Beräkningen 

kan göras i tre steg: 

 

1. Det  dagliga verkliga utfallet divideras med respektive VaR-värde. 

2. Alla summor som överstiger plus ett adderas samman. 

3. För att erhålla medelmultiplikatorn divideras den adderade summan med 

antalet dagar där det verkliga utfallet är större än VaR-måttet.  
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Figur 3. Figuren visar medelmultiplikatorn för varje aktie och VaR-metod vid en 95-procentig 

konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, 

därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter 

av den historiska simuleringen. 
 

I detta fall är det av intresse att se vilka metoder som har låga 

medelmultiplikatorer då detta indikerar att metoderna ger rimliga värden 

beträffande det verkliga utfallet. En medelmultiplikator med ett värde som inte 

ligger långt över ett skulle därmed innebära att VaR-måttet i genomsnitt har 

predikterat det verkliga utfallet på ett bra sätt. I detta fall visade det sig att för de 

två konfidensnivåerna genererade de olika VaR-metoderna medelvärden av 

medelmultiplikatorerna som låg mellan 1,24 och 1,40 (se figur 3 och 4). I samtliga 

fall var medelvärdet för respektive metod givetvis lägre för den 99-procentiga 

konfidensnivån än för den 95-procentiga. Noterbart är dock att spridningen 

tenderar att vara större för resultaten som erhölls för konfidensnivån 0,99. 
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Figur 4. Figuren visar medelmultiplikatorn för varje aktie och VaR-metod vid en 99-procentig 

konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, 

därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter 

av den historiska simuleringen. 
 

Det lägsta medelvärdet återfinns för den exponentiellt viktade metoden med ett 

lambda på 0,99. Denna metod genererar lägst medelmultiplikatorer för båda 

konfidensnivåerna och man kan se att värdena för denna metod ligger relativt 

samlade. Även den andra exponentiellt viktade metoden med lambda lika med 

0,94 uppvisar relativt låga och samlade värden. Intressant är också att de 

parametriska metoderna i de allra flesta fall genererar lägre värden på 

medelmultiplikatorerna än den historiska simuleringen. Ofta brukar det anses att 

det förenklande normalfördelningsantagandet inte håller i praktiken, eftersom feta 

svansar antas vara vanligt förekommande. Det brukar därmed leda till en sämre 

prediktionsförmåga för de metoder som grundar sig på 

normalfördelningsantagandet. I det här fallet verkar dock detta antagande ge 

relativt goda resultat. Noterbart är vidare att av de likaviktade 

volatilitetsmetoderna klarar sig den med en urvalsperiod på 250 dagar bäst, 

oavsett konfidensnivå. 
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4.1.3 Maxmultiplikator 

 

Det tredje kriteriet undersöker storleken av den största förlusten som registrerats i 

undersökningsperioden. Tillvägagångssättet är i stort sett det samma som när 

medelmultiplikatorn beräknas. Först divideras, precis som tidigare, det dagliga 

utfallet med VaR-värdet för samma dag. Därefter rangordnas dessa kvoter och den 

största av dessa utgör maxmultiplikatorn. Detta tillvägagångssätt betyder 

naturligtvis att maxmultiplikatorn kommer att vara högst beroende av 

undersökningsperiodens längd. Med andra ord torde maxmultiplikatorn som regel 

vara större för en längre period eftersom större förluster blir mer sannolika. 
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Figur 5. Figuren visar maxmultiplikatorn för varje aktie och VaR-metod vid en 95-procentig 

konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, 

därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter 

av den historiska simuleringen.  
 

Det är viktigt att påpeka att det inte behöver finnas något direkt samband mellan 

medel- och maxmultiplikatorerna. Att en metod genererar en låg 

medelmultiplikator behöver nödvändigtvis inte betyda att även dess 

maxmultiplikator kommer att vara låg. Extrema utfall kan naturligtvis 

förekomma. Även om ett 99-procentigt riskmått lyckas fånga de flesta av de 

verkliga utfallen så kan den sista procenten som inte täcks omfatta ett eller flera 

väldigt höga värden. Detta skulle kunna medföra en stor förlust för den som 
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använder sig av måttet. Om man tittar på Skanska-aktiens medelmultiplikator är 

den inte alls lika stor i förhållande till medelvärdet för aktiernas 

medelmultiplikatorer, som samma akties maxmultiplikator i förhållande till 

motsvarande medelvärde. Vidare ligger Skanska-aktiens maxmultiplikator i 

extremfallet (1250 dagars historisk simulering på konfidensnivån 0,95) ca 6 

gånger högre än det aktuella VaR-värdet (se figur 5). En slutsats som man kan dra 

av detta är att det är viktigt att inte se VaR-måtten som en maxgräns för de 

förluster som kan inträffa i praktiken.   
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Figur 6. Figuren visar maxmultiplikatorn för varje aktie och VaR-metod vid en 99-procentig 

konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, 

därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter 

av den historiska simuleringen.  
 

När det gäller de olika metodernas resultat i fallet med maxmultiplikatorer så 

klarar sig den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden, med ett lambda på 0,99, 

bäst för båda percentilerna (se figur 5 och 6), även om den andra varianten med 

lambda lika med 0,94 också ger relativt goda resultat. Den likaviktade metoden 

med 250 dagars urvalsperiod ger också, liksom i fallet med 

medelmultiplikatorerna, relativt låga maxmultiplikatorer. Även i detta fall tyder 

resultatet på att antagandet om normalfördelningar hos aktiernas avkastningar 

fungerar relativt bra på de dataserier som har använts.  
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Värt att notera är också att den exponentiella metoden med lambda lika med 0,99, 

som klarar sig relativt bra beträffande medel- och maxmultiplikatorn, har en 

tendens att överskatta risken på konfidensnivån 0,95 enligt det första kriteriet (se 

figur 1). Detta innebär med andra ord att metoden för denna konfidensnivå 

tenderar att generera lägre VaR-värden än vad som behövs för att täcka det 

verkliga utfallet. Detta kan till viss del förklara att de underskjutande värden som 

förekommer hos denna metod ligger närmare respektive VaR-mått än andra 

metoders underskjutande värden.  

 

4.1.4 Årlig procentuell volatilitet 

 

Det fjärde kriteriet undersöker tendensen hos de olika VaR-måtten att fluktuera 

över tiden för de olika aktierna. Detta beräknas genom att man först räknar ut 

standardavvikelsen för de dagliga procentuella förändringarna för varje VaR-mått 

under hela undersökningsperioden. Därefter multipliceras standardavvikelsen med 

roten ur 250, vilket motsvarar antalet handelsdagar för ett år. Det sista steget görs 

för att underlätta en eventuell jämförelse med marknaden där volatiliteten ofta 

beräknas på årsbasis. 
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Figur 7. Figuren visar årlig procentuell volatilitet för varje aktie och VaR-metod vid en 95-

procentig konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade 

volatilitetsmetoden, därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och 

slutligen två varianter av den historiska simuleringen. 
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Till att börja med kan man, när man studerar figur 7 och 8, konstatera att 

volatiliteten blir högre ju mer man förlitar sig till nyare och färre observationer. 

Detta gäller samtliga tre metoder, oavsett konfidensnivå. Särskilt tydligt blir detta 

i fallet med den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden med lambda lika med 

0,94, som i mycket stor utsträckning härleds från nyare observationer och som 

uppvisar en mycket hög volatilitet i förhållande till de andra metoderna. Vidare 

ser man att för urvalsperioder på 250 respektive 1250 dagar, tenderar den 

historiska simuleringen att generera riskmått med något högre volatilitet än den 

likaviktade volatilitetsmetoden, även om skillnaden inte är så stor.  
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Figur 8. Figuren visar årlig procentuell volatilitet för varje aktie och VaR-metod vid en 99-

procentig konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade 

volatilitetsmetoden, därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och 

slutligen två varianter av den historiska simuleringen. 
 

4.1.5 Medelrelativ avvikelse 

 

Det femte kriteriet undersöker om de olika VaR-måtten genererar riskmått av 

liknande medelstorlek. De verkliga utfallen berörs med andra ord inte alls i detta 

kriterium. Beräkningen av den medelrelativa avvikelsen för varje VaR-mått och 

aktie sker i fyra steg: 
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1. De åtta olika VaR-måtten beräknas för varje dag och för de två olika 

konfidensnivåerna.  

2. Ett dagligt medelvärde för VaR-måtten inom samma konfidensnivå 

beräknas genom att samtliga VaR-mått för en dag adderas varefter 

summan divideras med antalet metoder. 

3. En daglig procentuell skillnad mellan de olika VaR-måtten och 

medelvärdet som erhölls i steg 2 räknas ut.  

4. De dagliga procentuella skillnaderna som beräknades i steg 3 adderas för 

respektive VaR-mått och divideras sedan med antalet dagar i 

undersökningsperioden (dvs 500 dagar).  
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Figur 9. Figuren visar medelrelativ avvikelse för varje aktie och VaR-metod vid en 95-procentig 

konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, 

därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter 

av den historiska simuleringen. 
 

Då detta mått mäts i procent innebär det att ett värde på 0,15 för en viss metod 

betyder att metoden i genomsnitt ligger 15 procent över medelvärdet för de åtta 

testade metoderna. För konfidensnivån 0,95 ligger de flesta metodernas värden i 

ett intervall mellan -0,15 och 0,15 (figur 9). För konfidensnivån 0,99 är 

motsvarande intervall något mindre och de flesta värdena ligger i detta fall i 

intervallet –0,10 och 0,10 (figur 10). 
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Medelrelativ avvikelse (99% konfidensnivå)
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Figur 10. Figuren visar medelrelativ avvikelse för varje aktie och VaR-metod vid en 99-procentig 

konfidensnivå. Från vänster visas först tre varianter av den likaviktade volatilitetsmetoden, 

därefter två varianter av den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden och slutligen två varianter 

av den historiska simuleringen. 

 

Man kan också i de två figurerna se att den VaR-metod, som ger det högsta 

medelvärdet för de två konfidensnivåerna, är den likaviktade volatilitetsmetoden 

med en urvalsperiod på 250 dagar. Detta indikerar således att denna metod skulle 

ge högst VaR-mått, oavsett konfidensnivå. Den metod som enligt figur 9 ger lägst 

VaR-mått på den 95-procentiga konfidensnivån är den historiska simuleringen 

med urvalsperioden 1250 dagar. Lägst mått på konfidensnivån 0,99 ger enligt 

figur 10 den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden med lambdavärdet 0,94. 
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5. Slutsatser 
 

 

Man ska vara medveten om att denna studie har utförts avseende en begränsad tid 

samt för ett fåtal svenska aktier på Stockholmsbörsens A-lista för mest omsatta 

aktier. Detta medför givetvis en begränsning beträffande de slutsatser som man 

kan dra utifrån resultaten. Vid sidan av de begränsningar som följer av studiens 

avgränsade omfattning bör man även ha i åtanke att de sparare som inte 

diversifierar säkerligen inte endast handlar med aktier på mest omsatta-listan. Att 

resultaten från denna studie går att applicera på andra typer av enskilda tillgångar, 

än de som har undersökts i det här fallet, är därmed inte helt självklart.  

 

Beträffande de utvärderingskriterier som har använts så är det främst för de tre 

första (dvs. kriterierna ”fraktion av utfall som täcks av VaR-måtten”, 

”medelmultiplikator”, samt ”maxmultiplikator”) som man kan säga vilka värden 

som är eftersträvansvärda. Som tidigare nämnts är det ultimata att en VaR-metod 

fångar precis så stor fraktion av de verkliga utfallen som den konfidensnivå som 

har valts. Vidare kan man säga att ju lägre medel- och maxmultiplikatorer som en 

metod har desto bättre är den. 

 

Utifrån ovanstående resonemang går det att säga att de exponentiellt viktade 

volatilitetsmetoderna överlag genererar relativt goda resultat. De likaviktade 

volatilitetsmetoderna och de historiska simuleringarna uppvisar relativt sett sämre 

resultat och dessa varierar dessutom något mer mellan de olika varianterna inom 

samma typ av metod. En tendens som man kan se är att då en metod tenderar att 

överskatta risken enligt det första kriteriet, så blir medel- och 

maxmultiplikatorerna för denna metod relativt lägre. Som tidigare påpekats är 

detta dock naturligt då en överskattning av risken medför att underskjutande 

värden inte får lika stor effekt.  

 

Med hjälp av det fjärde och det femte kriteriet (dvs. ”årlig procentuell volatilitet” 

och ”medelrelativ avvikelse”) kan man också göra intressanta iakttagelser. Vad 
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man kan notera är bland annat att den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden 

med ett lambda på 0,94, som förefaller vara den bästa metoden enligt de tre första 

kriterierna, samtidigt uppvisar en mycket hög volatilitet i förhållande till de andra 

metoderna. En slutsats som därmed kan dras är att en hög volatilitet i VaR-måtten 

förefaller vara förenlig med en god förmåga att uppskatta risk. Noterbart är även 

att den medelrelativa avvikelsen för denna metod inte är stor och att metoden 

alltså genererar riskmått av medelstorlek relativt övriga metoder.  

 

När det gäller de resultat som har erhållits i denna studie kan man säga att de 

enklare metoderna generellt sett tycks fånga den risk som de är ämnade att 

uppskatta. Denna slutsats, som även överensstämmer med Hendricks45, skiljer sig 

därmed ifrån de som drogs av Khindanova, Rachev och Schwartz46, samt av 

Beder47, som alla menade att dessa metoder inte uppskattar den eventuella 

förlusten på ett tillfredsställande sätt. Det är dock svårt att med säkerhet skilja de 

olika metodernas effektivitet åt. I denna studie är det den exponentiellt viktade 

volatilitetsmetoden som förefaller vara något effektivare än de andra metoderna. 

Detta är dock inte statistiskt säkerställt och man bör därför inte dra alltför snabba 

slutsatser om vilken metod som är bäst. Vidare tenderar de olika VaR-metoderna i 

den här studien att generera riskmått som är liknande i storlek. Detta resultat 

överensstämmer också med det som Hendricks erhöll. 

  

Det bör dock åter påpekas att denna undersökning utvärderar VaR-metoderna 

utifrån kriterier som även Hendricks använde. Även flera av de ingående 

parametrarna i denna och Hendricks studie är liknande. Samtidigt som 

ovanstående faktorer underlättar en jämförelse mellan studierna skulle de 

eventuellt kunna medföra att liknande resultat uppnås, även om vissa skillnader 

föreligger. 

 

Frågan huruvida någon av de enklare VaR-metoderna kan användas av sparare, 

som inte diversifierar, för att uppskatta risken hos enskilda tillgångar återstår dock 

att besvara. Då man observerar de erhållna resultaten ter sig samtliga av de testade 

                                                 
45 Hendricks, Darryll (1996), ”Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data”.  
46 Khindanova, I. & Rachev, S. & Schwartz, E. (2001), “Stable Modeling of Value at Risk”. 
47 Beder, Tanya Styblo (1995), ”VAR: Seductive but dangerous”. 

 36



VaR-metoderna möjliga att använda även om vissa, så som den exponentiellt 

viktade volatilitetsmetoden, förefaller vara något bättre än andra. Oavsett vilken 

VaR-metod man väljer är det dock av yttersta vikt att man inser att VaR-måtten 

inte utgör en maxgräns för de förluster som kan inträffa i praktiken. 

 

Framtida forskning skulle kunna inrikta sig på att ytterligare skilja de enkla VaR-

metoderna åt beträffande deras användbarhet på enskilda tillgångar. Detta skulle 

kunna ske genom en mer omfattande studie på ett större antal aktier som skulle 

kunna hämtas från olika aktielistor. Gjordes studien tillräckligt stor skulle 

dessutom statistiska test av skillnaderna mellan metoderna vara möjliga. 
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