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Sammandrag: 

Avhandlingen undersöker nivån på och kvaliteten av den offentliga rapporteringen av 

Value-at-Risk (VaR) för banker på den nordiska marknaden. Samplet för 

undersökningen av nivån består av de sex största nordiska bankerna mellan åren 2004 

och 2013, och nivån mäts med hjälp av ett VaR-rapporteringsindex. Samplet för 

undersökningen av kvaliteten består av fem av de sex bankerna för åren 2010–2013 

och kvaliteten mäts med hjälp av backtesting av VaR-siffrorna och två test av 

siffrornas förmåga att prognostisera framtida volatilitet i tradinginkomster. 

Resultaten visar att mängden information som bankerna publicerar angående VaR har 

ökat under den undersökta tidsperioden. I allmänhet publicerar bankerna sinsemellan 

ungefär lika stor mängd information on VaR. En av bankerna har dock publicerat klart 

mindre information än de övriga och jag har inte funnit någon uppenbar orsak till det. 

Majoriteten av bankernas Value-at-Risk-modeller producerar ett antal VaR-undantag 

som statistiskt sett inte skiljer sig från det förväntade antalet undantag. Generellt sett 

är bankenas VaR-modeller för konsvervativa. Enligt backtestingen uppfyller endast två 

av bankernas modeller kraven för en god VaR-modell. I testen av 

prognostiseringsförmågan klarar sig två av bankerna bra i båda testen, av vilka en även 

klarade sig bra i backtestingen. Två av bankerna klarar sig bra i ett av testen. En av 

bankerna klarar sig varken bra i backtestingen eller i något av testen av 

prognostiseringsförmågan. 

Nyckelord: Value-at-Risk, VaR, Norden, banker, riskmått, Value-at-Risk-
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1 INLEDNING 

Value-at-Risk (VaR) har sedan slutet av 1980-talet använts av stora företag inom 

finansbranschen för att mäta risken av tradingportföljer. Populariteten av VaR 

genomgick en stark tillväxt i samband med J.P. Morgans försök att göra riskmåttet till 

en marknadsstandard med introduktionen av deras så kallade RiskMetrics-system år 

1994 (Linsmeier & Pearson 2000), och i och med Bank of International Settlements 

marknadsriskstillägg år 1996 till den första Baselöverenskommelsen blev VaR basen för 

bankers riskkapitalkrav runtom i världen. Det har bidragit till att VaR har blivit ett 

standardmått för finansiell marknadsrisk som används av såväl finansföretag som 

företag av övriga slag. VaR är ett sätt att uttrycka att man med en bestämd sannolikhet 

inte förlorar mer än en viss summa pengar under en viss tidsperiod. VaR-modeller 

aggregerar således komponenterna av prisrisk i ett enda kvantitativt mått på förluster 

över en specificerad tid (Hendricks 1996). Resultatet är ett riskmått som, till skillnad 

från många traditionella riskmått, ger företagsledningen och de individer som reglerar 

finansiella institutioner en enkel och lättförståelig översikt av institutionens totala 

riskutsatthet (Hull 2012). 

Denna avhandling undersöker nivån på VaR-rapporteringen hos nordiska banker. 

Nivån på den offentliga rapporteringen av VaR påverkar inte den mängd information 

som de myndigheter som övervakar bankerna har tillgång till. Baserat på regleringen av 

bankerna är de inte heller tvungna att ge ut all den information som mäts i min 

undersökning. Det kan dock argumenteras att en god nivå på rapporteringen är viktig 

eftersom det håller investerare och övriga utomstående intressenter informerade om 

riskfylldheten av bankens verksamhet och gör således verksamheten mer transparent, 

vilket kan medföra ett högre förtroende för bankerna. 

Utöver nivån på VaR-rapporteringen är det minst lika viktigt att undersöka 

noggrannheten av de VaR-siffror som bankerna rapporterar, främst med tanke på 

debatten angående bankers kapitalkrav. Oberoende hur mycket information banker 

producerar och ger ut angående VaR så är informationen endast användbar om VaR-

siffrorna är noggranna, det vill säga om de kan relateras till verklig prestanda 

(Greenspan 1996). Enligt Baselöverenskommelsen kan kapitalkraven för marknadsrisk 

baseras på bankernas interna VaR-modeller i stället för på externt ålagda 

övervakningsmått (Basel 2006). Denna frihet ger upphov till ett moral hazard-problem 

då det kan uppstår incitament för bankerna att försöka förvränga sina VaR-estimat. 
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Banken kan exempelvis rapportera för låga VaR-siffror för att på kort sikt sänka på sin 

kapitalkostnad och således höja på sina potentiella vinster (Lucas 2001), eller för att 

kunna sänka på kvaliteten på sitt riskhanteringssystem och därmed göra besparingar 

(Daníelsson, Jorgensen & de Vries 2002). Övervakningsmyndigheterna måste därmed 

se till att bankerna använder goda VaR-modeller så att deras kapitalkrav inte blir för 

små med tanke på riskfylldheten av bankens verksamhet. 

1.1. Syfte 

Syftet med min avhandling är att undersöka nivån på och kvaliteten av den offentliga 

Value-at-Risk-rapporteringen för banker på den nordiska marknaden. 

1.2. Avgränsningar 

Jag begränsar min undersökning till nordiska banker eftersom Pérignon och Smith 

(2010) redan har gjort en liknande undersökning på världens största banker. I min 

undersökning av kvaliteten på Value-at-Risk-siffrorna ingår de fyra största bankerna i 

Norden enligt totala tillgångar år 2012: Nordea, Danske Bank, Handelsbanken och 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Dessutom inkluderar jag Nordens sjätte största 

bank, Swedbank (Federation of Finnish Financial Services 2013). Jag inkluderar inte 

den femte största banken, det vill säga DNB, i denna del av undersökningen eftersom 

banken inte publicerar den information som behövs för att genomföra undersökningen. 

Jag använder en tidsperiod på fyra år, vilket ger mig tillräckligt med observationer för 

att estimera mina modeller och undersöka kvaliteten på bankernas VaR. Jag använder 

så färskt data som möjligt, vilket innebär att min tidsperiod består av data från år 2010 

till 2013. 

I min undersökning av nivån på Value-at-Risk-rapporteringen väljer jag att använda tio 

år av data för att den tydligt ska reflektera utvecklingstrenden i mängden VaR-relaterad 

information bankerna ger ut. Dataperioden blir således 2004–2013. I denna del ingår 

de fem banker som ingår i kvalitetsundersökningen samt DNB. 

1.3. Motivering och kontribution 

Value-at-Risk har ett flertal tillämpningar och när det gäller banker så är det 

förmodligen användningen av VaR i fastställningen av bankernas kapitalkrav den 

viktigaste tillämpningen. Enligt Basel Committee on Banking Supervision (2006) kan 
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kapitalkostnaden för marknadsrisk baseras på en banks interna VaR-modell i stället för 

på en extern övervakningsåtgärd, vilket kan ge banker incitament att manipulera sin 

VaR. Därmed är det viktigt att veta hur väl bankernas rapporterade VaR-siffror 

stämmer överens med verkligheten och hur väl bankernas interna modeller uppfyller 

de förväntningar som ställs på en VaR-modell. 

En dylik undersökning har i min kännedom inte ännu gjorts på den nordiska 

marknaden. Nordiska banker lyder under samma Basel-reglering som bland annat 

amerikanska banker och banker från övriga delar av Europa, och således är det av 

allmänt intresse att undersöka hur väl nordiska bankers VaR presterar. Eftersom varje 

bank får ha sin egen interna VaR-modell så kan man inte dra slutsatser av kvaliteten på 

nordiska bankers modeller baserat på forskningar gjorda på andra marknader. Jag 

ämnar således fylla dessa informationsluckor med min avhandling. 

1.4. Fortsatt uppläggning 

I kapitel 2 diskuterar jag risk på ett allmänt plan och ger en definition på vad som avses 

med risk. Kapitel 3 går sedan specifikt in på ämnet Value-at-Risk. I kapitlet presenterar 

jag olika estimeringsmetoder, kraven som Basel lägger på bankernas VaR-modeller och 

hurdana modeller de banker som ingår i undersökningen använder. Jag presenterar 

även kort kritik mot riskmåttet. I kapitel 4 presenterar jag tre tidigare forskningar som 

är relevanta för min undersökning. Därefter, i kapitel 5, presenteras de metoder som 

jag använder. I kapitel 6 presenteras datamaterialet med deskriptiv statistik och 

figurer. I kapitlet presenteras även den datautvinningsmetod jag har använt. I kapitel 7 

följer en presentation, diskussion och analys av de resultat som jag har uppnått. Arbetet 

avslutas sedan med en sammanfattning.  
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2 RISK 

För att kunna göra en undersökning angående Value-at-Risk är det viktigt att först 

behandla begreppet risk. VaR är ett mått på risk, och utan en klar definition av risk kan 

det uppstå oklarheter angående vad måttet egentligen reflekterar. Finansiell risk brukar 

generellt sett klassas i fyra kategorier: marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk och 

operationell risk (Jorion 2007). VaR fokuserar huvudsakligen på marknadsrisk men 

används i dagsläget även till att mäta kreditrisk och operationell risk. En definition på 

marknadsrisk ges av Markowitz (1952), som definierar risken som variansen av en 

tillgång med ett visst medelvärde. Ju högre variansen är, desto större anses risken vara. 

Markowitz konstaterar att denna risk har en systematisk del och en osystematisk del. 

Man kan generellt sett minska på den osystematiska risken genom att diversifiera sin 

portfölj, medan den systematiska risken kvartstår även efter diversifiering. Den 

systematiska risken kallas för marknadsrisk eftersom den är en följd av oförutsägbara 

rörelser i marknadsvariabler. 

Marknadsrisk kan även delas in i absolut risk och relativ risk (Jorion 2007). Absolut 

risk mäts i form av absoluta förluster i en viss valuta och fokuserar på volatiliteten av 

totala avkastningar, medan relativ risk mäts mot ett referensindex och fokuserar på 

avvikelsen från indexet. VaR koncentrerar sig endast på absolut risk. Hendricks (1996) 

delar även in marknadsrisken i riktad risk (eng. directional risk) och oriktad risk (eng. 

nondirectional risk). Riktad risk innehåller utsatthet för rörelser i finansiella variabler, 

till exempel räntor, växelkurser, aktiepriser och råvarupriser. Oriktad risk innehåller 

basrisk (risk som är associerat med icke-perfekt hedgande) och volatilitetsrisk, som 

mäter utsatthet för rörelser i den verkliga eller betingade volatiliteten. VaR innefattar 

både riktad och oriktad risk. 

Risk modelleras i finansiella sammanhang med en sannolikhetsfördelningsfunktion 

som beror av en eller flera parametrar. I exempelvis normalfördelningens fall är 

parametrarna två till antalet: medelvärde och varians. Då variansen, och därmed 

risken, ökar blir fördelningsfunktionen mera utbredd, vilket innebär att utfall som 

ligger långt från medelvärdet blir mer sannolika. 

Det finns ett flertal definitioner på risk och en lämplig definition med avseende på 

denna avhandling är Choudhrys (2013). Hans definition baserar sig på att det existerar 

en riskhorisont, det vill säga en tidpunkt då en tillgång realiseras eller likvideras, som 

är en parameter för risken. Choudhrys definition på risk är osäkerheten i det framtida, 
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totala penningvärdet av en investering på investerarens horisontdatum. Holton (2004) 

konstaterar att finansmarknaderna under de senaste decennierna har blivit allt mer 

sofistikerade i prissättningen, isoleringen, ompacketeringen och förflyttningen av risk 

tack vare bland annat finansiella derivat och värdepapperisering. Dessa instrument 

medför dock sina egna risker och därmed finns det även en risk att redovisningen och 

regleringen av dessa risker inte hänger med i utvecklingen. Eftersom risker kommer i 

många olika former anser författaren att det är praktiskt taget omöjligt att beakta all 

risk i en specifik situation. Enligt honom är det meningslöst att försöka kvantifiera 

risker som inte är observerbara, eftersom processen är alltför utmanande. I stället bör 

man fokusera på de risker som är mest relevanta med tanke på syftet, det vill säga lägga 

fokus på riskmått. Man bör undersöka hur användbart riskmåttet är och om det 

uppmuntrar till sådant beteende som ledningen anser vara önskvärt. VaR är ett sådant 

riskmått, och syftet med min avhandling är att undersöka dess praktiska användbarhet. 
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3 VALUE-AT-RISK 

En finansiell institutions portfölj är ofta beroende av hundratals eller till och med 

tusentals markandsvariabler. Således producerar institutionen dagligen ett enormt 

antal riskmått för de risker som marknadsvariablerna medför. Dessa riskmått må vara 

användbara för traders och övriga som är i direkt kontakt med marknaden, men de ger 

inte företagsledningen eller de individer som reglerar finansiella institutioner ett mått 

på institutionens totala riskutsatthet. Value-at-Risk är ett försök att ge ett enda tal som 

summerar den totala risken i en portfölj. (Hull 2012) 

Till skillnad från traditionella riskmått så samlar VaR-modeller samtliga komponenter 

av prisrisk i ett enda kvantitativt mått av potentiella förluster för en viss tidsperiod 

(Hendricks 1996). VaR ger således en framåtblickande och sammanlagd syn på en 

portföljs risk som innehåller effekterna av hävstänger, korrelationer och nuvarande 

positioner. Denna egenskap hos VaR har gjort måttet populärt bland såväl finansiella 

institutioner som hos myndigheter som övervakar finansmarknaden (Jorion 2007). 

Några exempel på myndigheter som använder VaR i sin reglering är Baselkomittén för 

banktillsyn, USA:s Federal Reserve, United States Securities and Exchange 

Commission och finansinspektioner inom EU. 

Att räkna ut VaR är ofta en mycket komplicerad process, eftersom måttet beror på den 

sammansatta fördelningen av alla instrument i en portfölj (Pritsker 2006). För att 

underlätta uträkningsprocessen används ofta tre steg som gör uträkningen enklare. I 

det första steget modelleras förändringarna i värdet på instrumenten utgående från ett 

litet antal riskfaktorer. Detta görs ofta genom att bryta ner portföljens instrument till 

enklare instrument som lättare kan relateras till grundläggande marknadsriskfaktorer, 

och sedan tolka de verkliga instrumenten som portföljer av de simplare instrumenten 

(Linsmeier & Pearson 2000). I det andra steget uppskattas förhållandet mellan dessa 

riskfaktorer och värdet på instrumenten. I det sista steget görs ett förenklande 

antagande av riskfaktorernas fördelning. Estimeringsfelen i VaR beror till en hög grad 

på rimligheten av detta förenklande antagande. 

Definition 

Value-at-Risk är ett sätt att uttrycka att man med   procents säkerhet inte förlorar mer 

än   euro, kronor, eller dylikt, under tidsperioden  . I denna mening utgör variabeln 

    portföljens Value-at-Risk, som är en funktion av de två övriga parametrarna: 
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tidshorisonten, T, och konfidensgraden,  . VaR summerar alltså den värsta förlusten 

över en bestämd tidsperiod som inte kommer att överstigas med en viss konfidensgrad. 

Artzner, Delbaen, Eber & Heath (1999) ger en matematisk definition på VaR. Givet 

         och att talet   är en  -kvantil av den slumpmässiga variabeln  , så är Value-

at-Risk      på nivån   av portföljavkastningen   med fördelningen   det negativa 

värdet av kvantilen   
  av  , det vill säga: 

    ( )                  ,    (3.1) 

Med inf avses infinum, vilket i princip är motsvarigheten till minimum i sådana fall då 

en mängd inte har ett minsta värde men då mängden ändå är begränsad. I detta fall 

används infinum eftersom det är frågan om ett öppet intervall. 

Om tidshorisonten   exempelvis är fem dagar och konfidensgraden   är 99 % så är VaR 

minus första percentilen av vinstfördelningen över de följande fem dagarna (minuset 

läggs till eftersom VaR oftast skrivs ut som ett positivt tal, trots att det oftast i praktiken 

är ett negativt tal eftersom det oftast är frågan om en förlust). Alternativt är VaR den 

99:e percentilen av fördelningen av förluster för de följande fem dagarna. Om VaR 

resulterar i ett negativt tal så innebär det att förluster endast förekommer med mindre 

sannolikhet än    (   ) . (Rachev, Stoyanov & Fabozzi 2008; Hull 2012; Jorion 

2007) 

Tidsperioden som används i VaR kallas även för holdingperiod. VaR-modellerna antar 

att portföljkompositionen inte ändrar under holdingperioden. Detta antagande 

fungerar som ett argument för att använda korta holdingperioder i modellerna, 

eftersom kompositionen av aktiva tradingportföljer ofta genomgår snabba 

förändringar. Således skulle modeller med långa holdingperioder inte ge noggranna 

estimat av dylika portföljers risk (Hendricks 1996). 

3.1. Estimeringsmetoder 

Potentialet för förluster härstämmar från riskfaktorer och deras fördelning. Enligt 

Jorion (2007) kan modeller för riskfaktorer i stort sett indelas i parametriska modeller, 

som antar att faktorerna följer någon fördelning som exempelvis normalfördelningen, 

och icke-parametriska modeller som baserar sig på historiska data. Det finns fyra 

huvudsakliga metoder för estimering av VaR: Den historiska metoden, hybridmetoden, 
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Monte Carlo-metoden och varians-kovariansmetoden. (Rachev, Stoyanov & Fabozzi 

2008; Hendricks 1996) 

Historiska metoden 

Den historiska metoden gör inga antaganden gällande avkastningarnas fördelning, 

eftersom portföljavkastningarnas fördelning tas från historiska data (Pritsker 2006). 

Detta gör den historiska metoden till en icke-parametrisk metod. Med den historiska 

metoden räknas VaR ut genom att samla in observationer för en förutbestämd 

tidsperiod och sedan ordna dem i storleksordning (Linsmeier & Pearson 2000). Den 

dagliga   % VaR kommer att vara den (100 % -  ):e kvantilen av de observerade dagliga 

portföljavkastningarna gånger minus ett (eftersom VaR oftast anges som ett positivt 

tal). Det innebär att exempelvis den 95:e och den 99:e percentilen av VaR inte kommer 

att vara konstanta multiplar av varandra, och att olika VaR för olika holdingperioder 

inte heller kommer att vara det (Hendricks 1996). 

Den historiska metodens styrka ligger i att den inte gör några fördelningsantaganden 

vad gäller portföljavkastningarna (Rachev, Stoyanov & Fabozzi 2008). Således kan 

metoden ta de feta svansar, som är typiska för portföljavkastningar, i beaktande. Därtill 

är metoden relativt lätt att implementera om det finns tillgång till historiska data. Den 

är dessutom intuitiv: den medför att VaR motsvarar en stor förlust som ägt rum 

tidigare under perioden och således kan man förklara omständigheterna kring VaR-

siffran med hjälp av att se på den situationen då förlusten gjordes (Jorion 2007). 

Den historiska metoden har dock ett antal allvarliga svagheter. Den antar att historiska 

trender kommer att upprepa sig, vilket är orealistiskt eftersom vi exempelvis kan 

uppleva extrema händelser som inte har hänt tidigare. Metoden antar även att 

observationerna är oberoende och likafördelade, vilket också är orealistiskt eftersom 

dagliga avkastningar uppvisar volatilitetsklustering, autokorrelation, etc. Dessutom är 

metoden opålitlig för estimering av VaR med mycket hög konfidensgrad, eftersom 

antalet observationer som krävs blir mycket stort (ett år av dagligt data innehåller ca 

250 observationer, vilket är rätt så litet då 99 % VaR ska estimeras). Metoden kan 

heller inte användas med ett litet sampel, något som skulle kunna motiveras med viljan 

att fånga de kortsiktiga rörelserna i den underliggande risken av en portfölj, eftersom 

antalet observationer blir för litet för att kunna ge pålitliga resultat. (Rachev, Stoyanov 

& Fabozzi 2008; Hendricks 1996; Jorion 2007) 
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Varians-kovariansmetoden 

Varians-kovariansmetoden utgår från antagandet att avkastningar har en multivariat 

normalfördelning, och således är varians-kovariansmetoden en parametrisk metod för 

VaR-estimering. Under detta antagande är även portföljavkastningen normalfördelad. 

Således kan portföljens VaR räknas ut genom att beräkna dess förväntade avkastning, 

  , och standardavvikelse,    , med hjälp av kovariansmatrisen av de underliggande 

riskfaktorerna och portföljinstrumentens sensitivitet till dessa riskfaktorer.   % VaR 

kommer därmed att vara negativet av den (100 % -  ):e percentilen av fördelningen 

 (       ). Varians-kovariansmetoden kan även modifieras så att den använder en 

annan fördelning, exempelvis Students t-fördelning. (Linsmeier & Pearson 2000; 

Glasserman, Heidelberger & Shahabuddin 2002) 

Varians-kovariansmetoden har ett antal styrkor. Metoden är lätt att implementera och 

kalkyleringsmässigt snabb, även då porföljen består av ett stort antal tillgångar. Således 

kan VaR räknas ut i realtid eller genast då portföljens positioner förändras. Varians-

kovariansmetodens svagheter ligger i dess fördelningsantagande. 

Avkastningsfördelningarna avviker i verkligheten från normalfördelningen vilket 

medför att en modell baserat på normalfördelningen ger för små VaR-siffror. Även om 

metoden kan modifieras till att använda andra fördelningar så är det utmanande att 

hitta en fördelning som alltid passar. Detta problem är inte så allvarligt på 95 %:s 

konfidensgrad, men estimeringsfelet ökar för högre konfidensgrader. Dessutom är 

metoden otillräcklig för portföljer som innehåller icke-linjära instrument, till exempel 

optioner. Det finns ett antal vidareutvecklingar av varians-kovariansmetodens som 

lättar på de antaganden som metoden ställer. Ett exempel på dessa vidareutvecklingar 

är delta-gamma-metoden som inkluderar kvadratiska termer för förhållandet mellan 

portföljvärdet och riskfaktorerna utöver de linjära termerna. (Britten-Jones & Schaefer 

1999; Duffie & Pan 2001; Jorion 2007; Rouvinez 1997) 

Hybridmetoden 

Hybridmetoden är en modifikation av den historiska metoden där observationerna inte 

antas vara oberoende och likafördelade. I stället ges observationerna vikter som är 

beroende av hur nära nutiden de är. Vikterna fastställs med en algoritm som kallas 

exponentiell smoothing, som ger större vikt åt färska observationer och försöker beakta 

volatilitetsklusteringen. Hybridmetoden löser till en viss grad problemen med den 
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historiska metoden men är också opålitlig för VaR-estimering med mycket hög 

konfidensgrad. (Rachev, Stoyanov & Fabozzi 2008) 

Monte Carlo-metoden 

Monte Carlo-metoden går ut på att välja en statistisk fördelning kan förväntas att 

framgångsrikt uppskatta förändringar i marknadsfaktorerna. Därefter används en 

pseudoslumptalsgenerator för att generera tusentals hypotetiska förändringar i 

marknadsfaktorerna. De hypotetiska förändringarna används sedan till att simulera 

tusentals hypotetiska avkastningar för en portfölj och fördelningen för dessa 

avkastningar. Slutligen fastställs VaR utgående från denna fördelning (Linsmeier & 

Pearson 2000). Målet med Monte Carlo-simuleringen är att få en så heltäckande bild 

som möjligt av olika utfall. Monte Carlo-metoden och den historiska metoden har 

många likheter och den stora skillnaden är att Monte Carlo-metoden använder 

hypotetiska prisförändringar, som slumpmässigt väljs ut ur en förutbestämd stokastisk 

process, i stället för historiska data. (Rachev, Stoyanov & Fabozzi 2008; Jorion 2007) 

Monte Carlo-metoden är tillräckligt flexibel för att kunna beakta de element som de 

övriga metoderna inte kan, det vill säga volatilitetsklustering, feta svansar och 

extremfall. Metoden lämpar sig även för tillgångar med icke-linjära avkastningar 

(Jorion 2007). En svaghet hos metoden är att den kalkylmässigt är tung: om till 

exempel 1000 utfall estimeras för 1000 tillgångar så uppstår 1 miljon värderingar. 

Således är metoden långsammare att utföra och dyrare att implementera än de övriga 

metoderna (Linsmeier & Pearson 2000). Detta problem har dock minskat med tiden 

och minskar fortfarande tack vare den teknologiska utveckligen som har gett upphov 

till snabbare och mera kostnadseffektiva datorer. Metoden är dessutom starkt beroende 

av att den stokastiska processen för de underliggande riskfaktorerna är korrekt, vilket 

kan testas med sensitivitetsanalyser. En ytterligare svaghet är att Monte Carlo-metoden 

är att VaR är beroende av det genererade samplet och kommer att fluktuera om 

samplet genereras på nytt. Denna sidoeffekt kan minskas genom att generera ett större 

sampel (Rachev, Stoyanov & Fabozzi 2008). 

3.2. Basels krav 

Enligt Basel Committee on Banking Supervision (2006), hädanefter Basel, får banker 

använda interna modeller för att räkna ut de VaR-baserade kapitalkraven om 
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modellerna godkänns av de myndigheter som övervakar bankerna. För att få detta 

godkännande måste följande krav uppfyllas: 

 Bankens riskhanteringssystem måste vara konceptuellt sunt och implementerat 

med integritet 

 Banken måste ha ett tillräckligt antal anställda som kan använda sofistikerade 

modeller i riskhanterings- och redovisningssyfte 

 Bankens modeller måste ha goda meriter gällande noggrannhet i att mäta risk 

 Banken måste regelbundet utföra stresstest 

Banktillsynsmyndigheten har även rätt att kräva att den interna modellen testas och 

övervakas under en bestämd period innan den börjar användas i kapitalkravssyften. 

Bland annat följande krav ställs på de kvantitativa standarderna för VaR-modellen 

(Basel 2006): 

a) VaR måste räknas ut dagligen 

b) I uträkningarna måste ett ensidigt konfidentintervall i den 99:e percentilen 

användas 

c) VaR räknas ut för 10-dagars avkastningar, d.v.s. holdingperioden måste vara 

minst tio tradingdagar. Om holdingperioden är kortare så skalas den upp till tio 

dagar med hjälp av kvadratroten av tiden 

d) Sampelperioden för att räkna ut VaR måste vara minst ett år 

e) Inga krav görs på typen av modell (historisk simulering, Monte Carlo 

simulering, etc.) så länge modellerna fångar bankens samtliga materiella risker 

Banken måste på daglig basis möta ett kapitalkrav som är summan av två 

komponenter. Den ena komponenten är det högre av (i) bankens senaste stressed 

Value-at-Risk-siffra (sVaR) och (ii) ett medeltal av sVaR-siffrorna under de föregående 

sextio arbetsdagarna. Tanken med sVaR är att det ska replikera bankens Value-at-Risk-

uträkningar under perioder då de relevanta marknadsriskfaktorerna är under hård 

belastning. Således kalibreras inputen som används vid VaR-uträkningen till historiska 

data från en 12-månadsperiod av signifikant belastning som är av relevans för bankens 
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portfölj. Ett exempel på en sådan period som skulle passa de flesta banker är 2007-

2008. Den andra komponenten är det höge av (i) bankens föregående dags VaR-siffra 

och (ii) ett medeltal av de dagliga VaR-måtten för de senaste 60 arbetsdagarna, 

multiplicerat med en multipliceringsfaktor. (Basel 2009; Basel 2011) 

Multipliceringsfaktorn fastställs av banktillsynsmyndigheterna enligt deras bedömning 

av kvaliteten på bankens riskhanteringssystem. Faktorns minimivärde är 3. För att 

uppmuntra bankerna att underhålla modellen så är faktorn beroende av resultaten av 

backtestandet1 av VaR-siffrorna. För att fastställa multipliceringsfaktorn som påverkar 

bankernas kapitalkrav används antalet VaR-undantag. Undantaget fastställs med ett 

sampel av 250 observationer med ett konfidensintervall på 99 %. Undantagen 

grupperas i tre olika zoner: den gröna, den gula och den röda zonen. Zonernas 

multipliceringsfaktorer framgår ur tabell 1 (Basel 2006): 

Tabell 1 Baselkommitténs trezonssystem för backtesting av VaR 

Zon Undantag Multipliceringsfaktor 
Kumulativ 

sannolikhet2 

Gröna zonen 

0 3 8,11 % 

1 3 28,58 % 

2 3 54,32 % 

3 3 75,81 % 

4 3 89,22 % 

Gula zonen 

5 3,4 95,88 % 

6 3,5 98,63 % 

7 3,65 99,60 % 

8 3,75 99,89 % 

9 3,85 99,97 % 

Röda zonen ≥10 4 99,99 % 

 

Multipliceringsfaktorn fungerar som ett incitament för banker att sträva efter att 

utveckla modeller som producerar VaR-estimat av god kvalitet. Om siffrorna är för 

höga så har banken ett högt kapitalkrav eftersom estimaten är en faktor i 
                                                        
1 Backtesting innebär att systematiskt jämföra VaR-estimat med deras motsvarande tradinginkomster för 

att undersöka hur korrekta VaR-estimaten är. 
2 Sannolikheten att få det givna antalet undantag eller färre med ett sampel på 250 observationer och ett 

konfidensintervall på 99 %. Den kumulativa sannolikheten för exempelvis fyra undantag är sannolikheten 

för att antalet undantag är mellan noll och fyra. 
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kapitalkravsekvationen. Om de någorlunda motsvarar förväntningarna (det förväntade 

antalet undantag är 2,5 undantag), vilket är fallet i den gröna zonen, så har banken den 

lägsta multipliceringsfaktorn och dessutom en relativt optimal VaR-modell. Då antalen 

undantag ökar och banken befinner sig i den gula zonen så stiger 

multipliceringsfaktorn progressivt, vilket progressivt ökar på kapitalkravet. När antalet 

undantag överstiger tio når bankerna den röda zonen och har således den högsta 

möjliga multipliceringsfaktorn. 

Enligt Basel (2006) finns det ingen orsak att oroa sig för bankens backtestingresultat 

då resultaten befinner sig i den gröna zonen, eftersom upp till fyra undantag anses vara 

sannolikhetsmässigt acceptabelt. Banker vars resultat befinner sig i den gula zonen 

börjar visa tecken på att deras interna modeller möjligtvis inte är tillräckligt exakta. 

Banker i denna zon kan dock undgå en ökning i multipliceringsfaktorn om de kan 

bevisa att antalet undantag beror på oförväntade externa faktorer, till exempel dålig tur 

eller dåliga intra-day-tradingresultat. Ifall banken inte kan framföra dylika godtagbara 

bevis så antas det att den interna VaR-modellen är inexakt och då kan bankens 

övervakningsmyndighet ålägga straff åt banken. 

Då backtestingresultaten befinner sig i den röda zonen bör man generellt sett 

automatiskt anta att det finns ett problem med bankens interna VaR-modell, eftersom 

det statistiskt sett är extremt osannolikt att en välfungerande modell har tio eller fler 

undantag. Således höjer övervakningsmyndigheten generellt sett bankens 

multipliceringsfaktor automatiskt till fyra. Myndigheten bör även inleda en 

undersökning om varför antalet undantag är så stort och bör kräva att banken 

förbättrar sin modell. Övervakningsmyndigheten kan dock i vissa extremfall godkänna 

ett så pass stort antal undantag, exempelvis då finansmarknaden har varit föremål för 

ett betydande regimskifte. I dylika fall kan övervakningsmyndigheten låta bli att höja 

multipliceringsfaktorn men kräva att banken uppdaterar sin modell så att den i 

framtiden kan beakta dessa regimskiften så snabbt som möjligt. (Basel 2006) 

Basel III (2011) kommer att medföra vissa förändringar i kapitalkraven för banker. 

Regelverket, vars kapitalkravsförändringar förväntas tas i bruk under tidsperioden 

2013–2019 (Deloitte 2014), kommer generellt sett att höja på bankernas kapitalkrav. 

Det VaR-baserade kapitalkravet kommer dock, åtminstone tills vidare, fortfarande att 

vara summan av VaR och sVaR och således är Basel III inte relevant i min 

undersökning. Det är även värt att nämna att Nordea sedan november 2013 har G-SIB-
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status, vilket står för globalt systematiskt viktig bank3 (Financial Stability Board 2013). 

G-SIB-status ges åt banker och övriga finansiella institutioner som anses vara så viktiga 

att deras undergång kan ge upphov till en finansiell kris. Statuset innebär för Nordeas 

del att bankens kapitalkrav är en procentenhet högre än för banker utan G-SIB-status 

från och med januari 2016. Denna avvikande status borde dock inte påverka min 

undersökning, eftersom kraven på bankens VaR-modell inte ändras i och med statuset. 

3.3. Bankernas modeller 

Alla banker som ingår i min undersökning har en egen intern, proprietär modell som 

de använder för att räkna ut VaR. Jag presenterar varje banks modell utgående från 

den information som banken ger ut åt allmänheten i sin riskhanteringsrapport. 

Danske Bank 

Danske Banks (2013) VaR-modell godkändes i sin nuvarande form av den danska 

finansinspektionsmyndigheten år 2007 och används av banken för att räkna ut 

kapitalkravet för allmän marknadsrisk och det ekonomiska kapitalet. Modellen 

inkluderar ränte-, avkastningsvolatilitets-, inflations-, växelkurs- och 

aktiemarknadsrisk. Modellen beaktar inte råvarurisk eftersom Danske Bank har en 

mycket begränsad utsatthet för det. Estimaten för VaR-modellen görs med en 

simuleringsmetod på basis av två års historiska marknadsdata. Således görs inga 

antaganden om förlusternas fördelning. Simuleringen sker på följande sätt: med hjälp 

av bootstrap-metoden genereras tusen scenarier. För att få ett 10-dagars scenario görs 

tio oberoende dragningar från det två-åriga samplet. 70 % av scenarierna är baserade 

på det föregående årets historiska data, d.v.s. en större vikt ges åt färskare 

observationer. Baserat på denna beskrivning verkar det som om Danske Bank använder 

sig av en kombination av den historiska metoden och Monte Carlo-metoden. Danske 

Bank backtestar sin modell genom att jämföra 1-dags VaR med hypotetiska 4  och 

verkliga tradinginkomster. I backtestandet används en konfidensgrad på 99 %. 

Handelsbanken 

Handelsbanken (2013) offentliggör mycket begränsat med information angående dess 

VaR-modell. Banken uppger endast att en sannolikhetsbaserad VaR-modell används 

                                                        
3 Eng. Global Systematically Important Bank. 
4 Med hypotetiska tradinginkomster avses att portföljernas inkomster är baserade på den föregående 

dagens portföljallokering. 
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och att de räknar ut VaR både för olika riskkategorier och för total marknadsrisk. I 

bankens risk- och kapitalhanteringsrapport nämns även att Handelsbanken är mycket 

restriktiv när det gäller att basera sitt gränssystem, som begränsar storleken av 

bankens utsatthet för marknadsrisker, på VaR-mått eftersom de därmed skulle riskera 

att den förlustnivån som VaR anger skulle bli accepterad som en norm i bankens 

verksamhet. Handelsbanken backtestar sina VaR-siffror genom att jämföra 1-dags VaR 

med hypotetiska tradinginkomster, och då används en konfidensgrad på 99 %. 

Nordea 

Nordeas (2013) VaR-modell använder den historiska metoden med vissa modifieringar 

för att estimera VaR. Modellen omvärderar den nuvarande portföljen med hjälp av de 

dagliga förändringar i marknadspriser och parametrar som observerats under de 

senaste 500 tradingdagarna, vilket ger en fördelning på 499 avkastningar. Därefter fås 

VaR-siffran med expected shortfall-metoden (se kapitel 3.5), vilket innebär att siffran 

baseras på ett genomsnitt av de värsta utfallen från fördelningen. En-dags VaR skaleras 

sedan till en 10-dagars siffra som används för att begränsa och mäta marknadsrisken. 

Separata VaR-siffror räknas ut för ränte-, kreditspread-, växelkurs- och 

aktiemarknadsrisk. Backtestandet av Nordeas VaR-siffror görs med 1-dags VaR med en 

konfindensgrad på 99 %. Till skillnad från de övriga bankerna använder Nordea 

verkliga tradinginkomster i stället för hypotetiska i sitt rapporterade backtestande. 

Nordea exkluderar även tradingavgifter i backtestandet, vilket de övriga bankerna inte 

verkar göra. 

SEB 

Under den tidperiod som min undersökning omfattar har SEB haft två olika VaR-

modeller. År 2010 använde SEB en modell som implementerades 2009. Denna modell 

använder historisk simulering för att räkna ut VaR för såväl den totala marknasrisken 

som för ränte-, kreditspread-, växelkurs-, aktiemarknads-, råvaru- och 

avkastningsvolatilitetsrisk (SEB 2010). År 2011 godkände den svenska 

finansinspektionen en ny VaR-modell som har använts alltsedan dess. Den nya 

modellen använder liksom den tidigare modellen historisk simulering för att estimera 

VaR (SEB 2013). Både den nyare och äldre modellens VaR-siffror backtestas med 1-

dags VaR med en konfidensgrad på 99 %. I backtestandet används hypotetiska 

tradinginkomster. 



 

 

16 

Swedbank 

Swedbank (2013) använder, möjligtvis som enda bank i min undersökning, 

huvudsakligen en VaR-modell som använder Monte Carlo-simulering för att estimera 

VaR. Swedbank använder även den historiska metoden för att komplementera den 

huvudsakliga metoden. VaR räknas ut för den totala marknadsriskden och för ränte-, 

växelkurs- och aktieprisrisk. Liksom de flesta andra bankerna använder Swedbank 

hypotetiska tradinginkomster och 1-dags VaR med en konfidensgrad på 99 % då de 

backtestar sina VaR-estimat. 

3.4. Kritik mot VaR 

Enligt Rachev, Stoyanov och Fabozzi (2008) är den viktigaste nackdelen med VaR att 

diversifieringseffekten, som varje portföljförvaltare borde förvänta sig att se i ett 

riskmått, i vissa fall saknas. Med andra ord är VaR inte subadditivt. Vad det här 

innebär är att VaR för en portfölj kan vara större än summan av VaR för dess 

beståndsdelar: 

    (   )      ( )      ( ),    (3.2) 

där   och   är slumpmässiga avkastningar för instrumenten i portföljen. Ekvation 3.2 

härleds av bland annat Tasche (2002) och den innebär att det under vissa 

omständigheter kan finnas ett incitament att exempelvis dela upp en stor portfölj i två 

mindre portföljer. Rachev, Stoyanov och Fabozzi anser att detta bevisar att VaR inte 

kan vara ett sant riskmått, eftersom andra riskmått kan hävda att risken minskar 

medan VaR hävdar att risken ökar. VaR kan således missleda portföljförvaltarna till att 

det inte finns någon diversifieringseffekt i portföljen och som en följd av det kan 

förvaltarna möjligtvis göra det irrationella beslutet att endast koncentrera sig på ett 

fåtal positioner. Därmed stiger portföljens totala riskutsatthet. 

VaR kritiseras även ofta eftersom det inte beskriver storleken på förlusten i fall då VaR 

överstigs. Problemet går under namnet svansrisk (Yamai & Yoshiba 2005) och kan 

illustreras med ett exempel: om en trader måste hålla en endags 99 % VaR på 10 

miljoner euro så kan tradern göra en portfölj som med 99,1 %:s sannolikhet inte gör 

mera förlust än 10 miljoner på en dag, men som med 0,9 %:s sannolikhet gör en förlust 

som är större än 500 miljoner. Tradern följer således sina instruktioner men tar helt 

klart oacceptabla risker. (Berkowitz & O’Brien 2002; Hull 2012) 
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Som svar på kritiken mot VaR har Basel (2012) föreslagit att bankerna ska ta Expected 

Shortfall i bruk som ett alternativ eller komplement till VaR. 

3.5. Expected Shortfall 

Expected Shortfall (ES) mäter riskfylldheten av en position genom att ta både storleken 

och sannolikheten för förluster över en viss konfidensgrad i beaktande. Det innebär att 

ES är väntevärdet för sådana förluster då konfidensgraden överskrids. ES definieras 

som (Artzner, Delbaen, Eber & Heath 1997): 

   ( )            ( ) , 

där     är en tillgångs eller portföljs Expected Shortfall med konfidensgranden  ,      

är tillgångens eller portföljens Value-at-Risk med konfidensgraden   och   är vinsten 

eller förlusten för tillgången eller portföljen. 

Basel baserar sitt förslag om att ersätta eller komplementera VaR med ES på att ES ger 

större insikt i hur fördelningens svansar ser ut och måttet skulle möjligtvis kunna 

underlätta ledningens förståelse för riskmåttet. ES har dessutom inte det 

subadditivitetsproblem som VaR har. ES har dock även sina problem. Enligt Yamai och 

Yoshiba (2005) är estimeringsnoggrannheten för riskmåttet lågt då det tillämpas på 

fördelningar med tjocka svansar. Författarna ser detta som ett allvarligt problem 

eftersom det är just i sådana samband som behovet av ES är störst. ES kräver dessutom 

ett större sampel än VaR för att kunna uppnå samma noggrannhet. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras de fyra mest relevanta tidigare forskningarna som 

undersöker kvaliteten på bankers Value-at-Risk-rapportering. Artiklarna presenteras i 

kronologisk ordning. Jorion (2002) är den första publicerade artikeln som undersöker 

detta med hjälp av offentliga data, medan Berkowitz och O’Briens (2002) artikel är den 

första publicerade artikeln inom samma område som använder bankernas interna och 

opublicerade data. Pérignon och Smiths (2010) artikel är den första publicerade 

artikeln som undersöker kvaliteten på bankers VaR-rapportering med dagliga data 

baserade endast på offentlig information. O’Brien och Szerszen (2014) undersöker om 

det finns skillnader i hur väl bankers VaR har presterat före och under finanskrisen 

som började 2007. 

4.1. Jorion (2002) 

Jorion (2002) undersöker relationen mellan rapporterade VaR-siffror och variansen i 

tradingavkastningar. Artikeln är den första som undersöker hur informativa bankernas 

VaR-rapporteringar är med tanke på bankernas riskprofiler. Undersökningens data 

består av kvartals- och årsdata från åren 1995–2000 för åtta amerikanska banker5. 

Bankerna som ingår i samplet valdes eftersom de är de enda bankerna i USA som 

publicerade VaR-data på kvartals- och årsbasis för den tidsperioden.  Jorion använder 

kvartals- och årsdata i stället för dagsdata eftersom bankerna inte offentliggör sina 

dagliga VaR-siffror och tradingavkastningar i sina rapporter. Detta ligger även som 

bakgrund till författarens val av metod. Vanligtvis backtestas bankernas VaR-siffror 

genom att undersöka om antalet undantag, det vill säga antalet gånger då 

tradingförlusten har understigit VaR, motsvarar förväntningarna. Jorion, å andra 

sidan, använder en metod där VaR-siffran omvandlas till ett spridningsmått. 

Jorion testar prognostiseringsförmågan för bankernas kvartalsrapportering av VaR 

genom att regressera det absoluta värdet av bankens tradinginkomster för det 

kommande kvartalet (tidpunkt t+1) mot deras prognostiserade volatilitet (prognos för 

t+1 gjord vid tidpunkt t). Tradinginkomsterna i regressionen bör endast bestå av den 

oförväntade komponenten av tradinginkomsterna, det vill säga inkomster som 

exkluderar bland annat avgifter och ränteinkomster, eftersom bankerna använder 

                                                        
5 Bank of America, Bank of New York, Bankers Trust, Chase Manhattan, Citicorp, First Chicago, J.P. 

Morgan och NationsBank. 
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denna komponent i sina VaR-estimeringar. Jorion definierar den oförväntade 

komponenten som differensen mellan kvartalsinkomsten och det glidande medelvärdet 

för de fyra senaste kvartalen. Den prognostiserade volatiliteten baseras på bankens 

offentliga rapportering av dess trading-VaR vid slutet av det nuvarande kvartalet. 

Eftersom de VaR-siffror som rapporteras har en tidshorisont på en dag så omvandlar 

författaren dem till kvartalssiffror genom att multiplicera dem med kvadratroten av 

tiden. Om bankernas rapporterade VaR är informativ så bör den prognostiserade 

volatiliteten i regressionen vara signifikant positiv. 

Jorion estimerar först sin ekvation skilt för varje bank med både minsta 

kvadratmetoden (MKM) och med Seemingly Unrelated Regression (SUR). Resultaten 

visar att VaR-baserade volatilitetsprognoser för oförväntade tradinginkomster är 

positivt associerade med storleken på följande kvartals oförväntade tradinginkomster 

för hälften av bankerna i samplet. Ett sammansatt signifikanstest för sju bankers SUR-

lutningskoefficienter (NationsBank har endast observationer t.o.m. 1998 och kan 

således inte ingå i testet) visar att lutningskoefficienterna är starkt signifikanta. Jorion 

drar således slutsatsen att VaR-baserad volatilitet är positivt korrelerad med 

variationen i framtida oförväntade tradinginkomster. 

Författaren gör sedan ett tvärsnittsestimat av ekvationen för alla banker tillsammans. 

Estimeringen görs med MKM, generaliserad MKM (korrigerar för heteroskedasticitet) 

och ett tillvägagångssätt med en två-stegs tidsserie enligt Fama och MacBeth (1973) 

som korrigerar för korrelationer mellan banker. Resultaten från samtliga test tyder på 

att VaR-baserad volatilitet är signifikant positivt associerad med storleken på framtida 

oförväntade tradinginkomster. 

Eftersom resultaten från tvärsnittsanalysen är starkare än resultaten från estimaten för 

de enskilda bankerna så konstaterar Jorion att det kan de bero på en skaleffekt, då både 

VaR-baserad volatilitet och volatiliteten i tradinginkomster mäts i dollar. Således 

introducerar Jorion en kontrollvariabel som kontrollerar för det utestående nominella 

värdet av bankernas derivatkontrakt vid slutet av det föregående kvartalet. 

Regressionerna med denna kontrollvariabel ger signifikant positiva resultat för VaR-

baserad volatilitet även då man kontrollerar för bankernas nominella värden, vilket 

innebär att resultaten från de föregående regressionerna inte endast beror på en 

skaleffekt. 
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4.2. Berkowitz och O’Brien (2002) 

Berkowitz och O’Briens (2002) artikel undersöker hur väl bankernas VaR-modeller 

presterar. Artikeln är den första av sitt slag, det vill säga den första artikeln som 

producerar direkta bevis om prestandan av bankernas VaR-modeller. Till skillnad från 

Jorion (2002) använder Berkowitz och O’Brien inte data som bankerna publicerar 

offentligt, utan bankernas interna data. Således är bankerna i författarnas 

undersökning anonyma. 

Berkowitz och O’Brien samlar in data från januari 1998 till och med mars 2000 från sex 

stora amerikanska banker som lyder under Basels kapitalkrav. Data består av dagliga 

tradinginkomster och dagliga VaR-prognoser. Tradinginkomsterna räknas ut utgående 

från positionerna vid slutet av dagen och inkluderar tradingavgifter och mäklarutgifter, 

men exkluderar ränteintäkter och -utgifter. VaR-estimaten har en tidshorisont på en 

dag och en konfidensgrad på 99 %. Författarna konstaterar att endast en av bankerna 

överskrider det förväntade antalet undantag, vilka skall vara 5–6 baserat på antalet 

observationer per bank. De övriga bankerna blir långt ifrån denna gräns, vilket ger 

intrycket av att VaR-prognoserna är alldeles för konservativa. Författarna konstaterar 

även att korrelationen mellan bankernas VaR är lika ofta negativa som de är positiva 

och att det inte finns något uppenbart samband mellan deras rörelser. 

Berkowitz och O’Brien testar bankernas VaR-modellers prestanda genom att undersöka 

exaktheten av deras VaR-estimat och deras känslighet till daglig portföljvolatilitet. 

Exaktheten undersöks först genom att med hjälp av likelihood ratio undersöka om 

andelen realiserade undantag motsvarar den förväntade andelen undantag, det vill säga 

1 %. Resultaten visar att endast en av bankerna uppvisar en andel realiserade undantag 

som signifikant skiljer sig från 1 %. Författarna konstaterar dock att detta test inte är 

fullt pålitligt i detta fall eftersom testet mycket motvilligt förkastar nollhypotesen då det 

handlar om små sampel. De använder således även Christoffersens (1998) test som 

testar både om andelen undantag motsvarar förväntningarna och om undantagen är 

oberoende och likafördelade över tiden. Testet presenteras i mitt metodkapitel. Med 

detta test förkastas två bankers VaR-prognoser. Båda testen är odefinierade för en bank 

som inte har ett enda undantag. 

För att undersöka hur väl bankernas modeller prognostiserar framtida volatilitet 

jämför Berkowitz och O’Brien bankernas VaR-modeller med en alternativ modell som 

består av en ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-modell av portföljavkastningar. Motiveringen 
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bakom modellen är att den potentiellt är ett mer lätthanterligt tillvägagångssätt än 

bankernas nuvarande komplexa och tungrodda modeller för att beakta trender och 

tidsvarierande volatilitet i en banks tradinginkomster. VaR-estimaten som modellen 

producerar backtestas sedan på samma sätt som tidigare. Den deskriptiva statistiken av 

estimaten visar andelen undantag i genomsnitt blir 1 % och att VaR-siffrorna i 

allmänhet blir lägre med Berkowitz och O’Briens modell. Det innebär möjligtvis att 

modellen kan sänka på bankernas kapitalkrav utan att höja på antalet VaR-undantag, 

vilket kan reflektera att GARCH-modellen reagerar snabbare på förändringar i 

inkomstvolatiliteten än bankernas egna modeller.  

Utgående från resultaten från backtestandet av GARCH-modellen är dock skillnaden 

mellan den och bankernas VaR-modeller liten. Förkastningsgraden är densamma för 

modellerna och resultaten är för övrigt väldigt lika. Estimaten från GARCH-modellen 

uppvisar tunga svansar i residualerna vilket indikerar att modellen inte kan reflektera 

starka förändringar i avkastningsvolatiliteten tillräckligt väl. Dessutom når summan av 

GARCH- och ARCH-parametrarna ibland ett under perioder av hög volatilitet, vilket 

stöder det tidigare påståendet. 

Berkowitz och O’Brien konstaterar att bankernas VaR-prognoser tenderar att vara för 

konservativa och att bankernas VaR-modeller inte presterar bättre än en ARMA + 

GARCH modell av bankernas dagliga tradinginkomster. Detta reflekterar hur svårt det 

är att bygga välfungerande, storskaliga, strukturella VaR-modeller. Enligt författarna 

beror det på det stora antalet positioner och riskfaktorer som modellerna måste beakta, 

och på behovet av dagliga prognoser. Bankerna tvingas göra ett mycket stort antal 

uppskattningar vilket leder till att kvaliteten på många parameteruppskattningar lider. 

Författarna tror att bankernas prognoser skulle förbättras ifall de skulle 

komplementera sina nuvarande modeller med en modell som reducerar riskfaktorn till 

en univariat tidsserie (t.ex. ARMA + GARCH-modellen). Bankernas strukturella 

modeller har ett långsiktigt perspektiv och tillåter företag att undersöka effekten av 

enskilda positioner på portföljrisken, medan tidsseriemodeller möjligtvis har fördelar 

gällande prognostisering och även kan fungera som ett verktyg för att identifiera brister 

i den strukturella modellen. 

4.3. Pérignon och Smith (2010) 

Pérignon och Smiths (2010) undersökning har två huvudsyften. Dels undersöker de 

nivån på bankers VaR-rapportering, och dels noggrannheten av VaR-siffrorna. 
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För att undersöka nivån på bankers VaR-rapportering konstruerar Pérignon och Smith 

ett index för hur mycket information bankerna ger ut angående VaR. De kallar indexet 

VaR Disclosure Index (VaRDI) och det består av sex huvudkategorier med totalt 13 

underkategorier. Indexet tar ett värde mellan 0 och 15 (två av underkategorierna har ett 

maxvärde på 2). Ju mera information banken publicerar, desto högre värde har 

indexet. De sex huvudkategorierna är VaR-egenskaper, sammanfattande VaR-statistik, 

jämförelse med föregående år, dagliga VaR-siffror, tradinginkomster och backtesting. 

Författarna presenterar först VaRDI för de tio största bankerna i USA mellan åren 1996 

och 2005. De konstaterar att indexet i allmänhet är på en mycket låg nivå tills FRR 486 

togs i burk år 1998. Sedan dess har indexet ökat stadigt, och år 2005 hade VaRDI ett 

genomsnittsvärde på 7. Skillnaderna mellan bankernas index är dock stora, t.ex. år 

2005 var det högsta värdet på VaRDI 13 och det lägsta 2, och standardavvikelsen var 

3,7. Författarna presenterar sedan även VaRDI för sex kanadensiska banker och 34 

internationella banker (banker från Europa, Asien och Australien). Liksom i de 

amerikanska bankernas fall varierar indexet starkt från bank till bank. Indexet är i 

genomsnitt något högre för internationella (7,8) än för amerikanska banker (7,0), men 

indexet är klart högst för kanadensiska banker (12,0 i medeltal). Pérignon och Smith 

konstaterar även att historisk simulering är den vanligaste metoden för VaR-estimering 

bland de banker som rapporterar vilken metod de använder. 73 % av dessa banker 

använder historisk simulering, och 22 % använder Monte Carlo-simulering. 

Undersökningen av VaR-siffrornas noggrannhet görs med två olika dataset. Det första 

datasetet är detsamma som användes för VaRDI, och där backtestar författarna 

bankernas VaR-siffror med Kupiecs (1995) likelihood ratio-test, som presenteras i mitt 

metodkapitel. Resultaten visar att andelen banker som rapporterar det exakta antalet 

undantag som förväntas har stigit med åren. I allmänhet är dock antalet undantag 

alldeles för litet, vilket innebär att bankernas VaR-siffror är allt för konservativa. 

Författarna finner att kvaliteten på VaR-siffrorna inte har förbättrats med tiden. 

Det andra datasetet består av dagliga VaR-siffror och tradingavkastningar under 

tidsperioden 2001–2004 för den största banken (med tillgänglig information) i fem 

olika länder7 . För att utvinna dessa data, som inte direkt rapporters i bankernas 

                                                        
6 FRR 48, eller Financial Reporting Release No. 48, av Securities and Exchange Commission kräver att 

företag rapporterar hur de beaktar derivatinstrument, och kvantitativa och kvalitativa rapporter om 

utsatthet för marknadsrisk. 
7 Bank of America (USA), Credit Suisse First Boston (Schweiz), Deutsche Bank (Tyskland), Royal Bank of 

Canada (Kanada) och Société Générale (Franrike). 
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rapporter, använder författarna en metod för att extrahera data från bankernas VaR- 

och tradingavkastningsgrafer. Fyra av bankerna i detta dataset använder historisk 

simulering och den femte använder en parametrisk metod. Pérignon och Smith 

använder detta dataset till att undersöka kvaliteten på VaR-siffrorna med två olika 

metoder. Den första metoden är ett in-sample-test där författarna testar VaRs förmåga 

att prognostisera framtida tradingavkastningar. Testet går ut på att jämföra en 

GARCH-modell där VaR ingår som förklarande variabel med en simpel GARCH-

modell. Författarna finner att VaR-variabeln är insignifikant för de fyra banker som 

använder historisk simulering, och starkt signifikant för den femte banken. Författarna 

tolkar detta resultat som att historisk simulering producerar VaR-siffror av sämre 

kvalitet än parametriska metoder. 

Den andra metoden är ett out-of-sample-test där kvadrerade tradingavkastningar 

regresseras mot kvadrerade VaR-siffror och estimat på betingad volatilitet från en enkel 

GARCH-modell. Resultaten av detta test visar att VaR-sifforna för samtliga banker inte 

är korrelerade med tradingavkastningarnas framtida volatilitet. Utgående från 

resultaten från detta test drar Pérignon och Smith den slutsaten att det är för tidigt att 

konstatera att parametriska metoder producerar bättre VaR-estimat än historisk 

simulering. De anser även att det är ifrågasättbart att använda bankernas egna VaR-

estimat som bas för bankernas kapitalkrav, givet hur dåligt bankernas VaR-

estimeringsmetoder har presterat. 

4.4. O’Brien och Szerszen (2014) 

Syftet med O’Briens och Szerszens artikel är att undersöka hur stora bankers VaR har 

presterat och betett sig före och under finanskrisen. Författarna jämför bankernas VaR 

med VaR från ett antal andra modeller. Data i artikeln består av dagliga 

tradinginkomster och VaR-siffror för fem stora anonyma amerikanska banker. 

Bankerna hålls anonyma eftersom det handlar om privata data som bankerna har 

rapporterat åt Federal Reserve Board. Författarna uppger att tre av bankerna använder 

standard historisk simulering för att estimera VaR. En bank använder en historisk 

simulering där färskare observationer har en större vikt, och den sista banken använder 

en numerisk simuleringsmetod. 

Tidsperioden varierar något mellan bankerna, men data är från början av 2000-talet 

till slutet av decenniet. För att undersöka finanskrisens inverkan på bankernas VaR 

delas samplet in i en förkrisperiod och en krisperiod. Krisperioden börjar i juni 2007 då 
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den första kollapsen av marknaden för Mortgage Backed Securities 8  ägde rum. I 

samband med detta steg volatiliteten i bankernas tradinginkomster avsevärt. 

Förkrisperioden används både som en måttstock för krisperioden och för att jämföra 

resultaten med tidigare forskning. 

Bankernas VaR-prestationer mäts baserat på antalet undantag och baserat på huruvida 

undantagen är oberoende av varandra. Antalet VaR-undantag mäts med hjälp av 

Kupiecs (1995) likelihood ratio-test och oberoendet mäts med Christoffersens (1998) 

test. Dessutom undersöks hur väl bankernas VaR presterar jämfört med VaR som fås 

med ett antal andra estimeringsmetoder. De metoder som O’Brien och Szerszen 

använder är historisk simulering (HS VaR) och fyra parametriska, AR(1)-GARCH(1,1)-

baserade metoder: normalfördelningsbaserad 9 , t-fördelningsbaserad (GARCH-t), 

GARCH-EVT (extreme value theory) och FHS (filetered historical simulation) VaR. För 

den historiska simuleringen använder författarna både ett två-årigt rullande fönster 

och ett ett-årigt. För estimeringen av de parametriska metoderna används ett rullande 

två-årigt fönster av historiska observationer. GARCH-EVT använder 

extremvärdesteorin för att estimera avkastningsfördelningens lägre svans. FHS VaR 

bygger på den historiska simuleringsmetoden, men tar leptokurtosis och skevhet i 

beaktande genom att använda en AR-GARCH-modell som stöd vid estimeringen av 

avkastningsfördelningens kvantiler. De historiska observationerna får således olika 

vikter. O’Brien och Szerszen undersöker även kortfattat Expected Shortfalls (ES) 

egenskaper då ES tillämpas på de parametriska VaR-estimeringsmetoderna som 

undersöks. 

Resultaten från O’Briens och Szerszens undersökning visar att bankernas VaR var 

alltför konservativa under förkrisperioden, det vill säga att undantagen var för få. 

Samtliga jämförelsemetoder presterade bättre än bankernas VaR under denna period. 

Baserat på Mincers och Zarnowitz (1969) regression, som presenteras i detalj i mitt 

metodkapitel, fann författarna att korrelationen mellan bankernas VaR och 

volatiliteten i tradinginkomster, det vill säga VaR:s prognostiseringsförmåga, var 

signifikant på 1 procents nivå för tre av bankerna och på 10 procents nivå för en bank 

under förkrisperioden. Under krisperioden var bankernas VaR-undantag å andra sidan 

alldeles för många och uppvisade klustering. Två av bankerna presterade signifikant 

sämre under krisperioden än under förkrisperioden. Även under denna period 

                                                        
8 Värdepapperiserade krediter som omfattar bostadslån. 
9 Det vill säga att feltermen i medelvärdesekvationen är normalfördelad. 
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presterade GARCH-jämförelsemetoderna bättre och uppvisade inte klustering i 

undantagen. Författarna konstaterar att det reflekterar att GARCH-baserade VaR 

bättre och snabbare anpassar sig till den ökade volatiliteten under krisperioden. De 

GARCH-baserade jämförelsemetodernas VaR var relativt lika sinsemellan, och dessa 

VaR presterade klart bättre än HS VaR. Prognostiseringsförmågan för de tre bankerna, 

som uppvisade starkt signifikant prognostiseringsförmåga under förkrisperioden, 

förblev dock god, medan de två andra bankernas VaR inte uppvisade någon signifikant 

prognostiseringsförmåga. Överraskande nog var prognostiseringsförmågan för 

bankernas VaR generellt sett bättre än prognostiseringsförmågan för 

jämförelsemetodernas VaR. Författarnas undersökning av ES visar att den 

genomsnittliga ES var lika för alla VaR-estimeringsmetoder under förkrisperioden 

utom för GARCH-t, vars ES var mer konservativa. Under krisperioden skilde sig 

samtliga estimeringsmetoders ES mer från varandra än under förkrisperioden.  

O’Brien och Szerszen jämför sina resultat med resultaten från Berkowitz och O’Briens 

(2002) undersökning och konstaterar att bankernas VaR-mått generellt sett inte har 

blivit bättre sedan sena 1990-talet och tidiga 2000-talet. Bankernas VaR överskattar 

fortfarande risk då marknaden är stabil men underskattar risk då marknaden är 

instabil. Författarna föreslår att det kan bero på att bankernas VaR-modeller inte är 

designade för att prognostisera kortsiktig variation i marknadsvolatilitet. De anser att 

banker borde inkorporera volatilitetsmodellering i sina VaR-modeller för att förbättra 

VaR:s förmåga att anpassa sig till förändringar i marknadsförhållandena. De 

konstaterar dock att GARCH-prognoser av volatilitet möjligtvis inte är tillräckliga och 

att ett komplett mått kräver att ett större antal varianskomponenter, exempelvis hopp i 

volatiliteten, beaktas. Författarna konstaterar även att ES-estimering uppvisar tecken 

på brister i exaktheten då det gäller bankernas tradinginkomster. En möjlig förklaring 

är att samplet inte är tillräckligt stort. 

4.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som jag har behandlat sammanfattas i tabell 2: 
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Tabell 2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Artikel Data Metod Resultat 

Jorion (2002) 

Åtta amerikanska banker, kvartals- 

och årsdata från 1995–2000, publik 

information. 

Regressionsanalys av absoluta 

oförväntade tradinginkomster mot 

VaR. 

VaR-baserad volatilitet är positivt 

korrelerad med variationen i framtida 

tradinginkomster. 

Berkowitz och O’Brien 

(2002) 

Sex amerikanska banker, dagsdata 

från januari 1998–mars 2000, privat 

information. 

Backtestning av bankernas VaR och 

backtesting av GARCH-baserad VaR. 

Bankernas VaR för konservativa, 

presterar inte bättre än VaR från en 

GARCH-modell. 

Pérignon och Smith 

(2010) 

Fem internationella banker, dagsdata 

från 2001–2004, publik information. 

Backtesting av bankernas VaR, 

testande av VaR med GARCH-modell, 

jämförelse av bankernas VaR och VaR 

från simpel GARCH-modell. 

Bankernas VaR för konservativa, 

parametriska metoder presterar 

möjligtvis bättre än historiska, VaR är 

inte korrelerade med framtida 

avkastningars volatilitet. 

O’Brien och Szerszen 

(2014) 

Fem amerikanska banker, dagsdata 

från början av 2000-talet till slutet av 

decenniet, privat information. 

Backtesting av bankernas VaR och 

backtesting av VaR från fem 

jämförelsemetoder (historisk 

simulering och fyra GARCH-baserade 

metoder) under en förkrisperiod och 

en krisperiod. Jämförelse av ES från 

jämförelsemetoderna. 

Bankernas VaR för konservativa 

under stabila perioder, för låga under 

volatila perioder. Parametriska 

metoder presterar bättre under båda 

perioderna. Bankernas VaR är bättre 

på att prognostisera framtida 

volatilitet än jämförelsemetodernas 

VaR. ES uppvisar tecken på brister i 

exaktheten. 
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5 METOD 

De metoder som jag använder i min undersökning baserar sig på de metoder som 

används av Pérignon och Smith (2010). Min presentation av metoderna består av tre 

delar. I den första delen beskriver jag hur jag konstruerar ett index som mäter hur 

mycket information bankerna offentliggör om Value-at-Risk. I den andra delen går jag 

igenom hur jag backtestar bankernars rapporterade VaR-siffror. Därefter beskrivs de 

metoder som jag använder för att testa VaRs förmåga att prognostisera volatiliteten av 

framtida tradinginkomster. 

5.1. Value-at-Risk-rapporteringsindex 

Value-at-Risk-rapporteringsindexet (VaRRI) i min undersökning utvecklades av 

Pérignon och Smith (2010). Indexet innehåller sex huvudsakliga komponenter för att 

beskriva mängden information om VaR som banken publicerar för allmänheten. 

Indexet tar värden mellan 0 och 15, och ett högre värde innebär en större mängd 

publicerad information. Bankerna får poäng baserat på huruvida de publicerar följande 

information: 

1. VaR-egenskaper 

a. 1 poäng om holdingperiod (t.ex. en dag) 

b. 1 poäng om konfidensgrad (t.ex. 99 %) 

2. Sammanfattande VaR-statistik 

a. 1 poäng om maximum, minimum och genonsnittlig VaR 

b. 1 poäng om VaR för slutet av året 

c. 1 poäng om VaR enligt riskkategori 

d. 1 poäng om diversifieringseffekten tas i beaktande 

3. Jämförelse med tidigare år 

a. 1 poäng om sammanfattande information för föregående års VaR 

4. Dagliga VaR-siffror 

a. 1 poäng om histogram av dagliga siffror, eller 2 poäng om diagram 

5. Tradinginkomster 

a. 1 poäng om hypotetiska inkomster 

b. 1 poäng om inkomster utan tradingavgifter 

c. 1 poäng om histogram av inkomster, eller 2 poäng om diagram 

6. Backtesting 
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a. 1 poäng om antalet undantag, eller 2 poäng om noll undantag 

b. 1 poäng om förklaring till undantagen 

VaRRI belönar bankerna för såväl grundläggande VaR-egenskaper som för 

genomsnittliga VaR-siffror och siffror för årets slut. Siffrorna för årets slut är den 

färskaste informationen av bankens VaR, men det finns en risk att dessa siffror 

manipuleras för att ge ett bättre intryck av bankens riskutsatthet. Banker som 

rapporterar VaR för olika riskkategorier, exempelvis ränterisk eller växelkursrisk, 

belönas med en poäng. Om banken dessutom beaktar diversifieringseffekten, det vill 

säga effekten av korrelationen mellan de olika kategorierna, får den ytterligare en 

poäng.  Tanken bakom den tredje komponenten av indexet är att den signallerar om 

bankens riskutsatthet eller riskhantering har förändrats. (Pérignon & Smith 2010) 

VaRRI förderar att dagliga tradinginkomster och VaR-siffror presenteras i diagram 

hellre än i histogram, eftersom dynamiken av siffrorna inte framgår ur histogram. Med 

hjälp av diagram kan man observera hurdana tidsserieegenskaper siffrorna har, till 

exempel huruvida det förekommer klustering. Den femte komponenten belönar banken 

om den informerar hur tradinginkomster definieras. VaR mäter den maximala 

förlusten under en specifik tidsperiod och med en specifik sannolikhet ifall 

tradingpositionerna vore konstanta. För att backtestandet inte ska förvrängas så bör 

således de hypotetiska tradinginkomsterna ingå i rapporten. Tradinginkomsterna bör 

heller inte innehålla avgifter som inte kan hänföras till positionstagande. (Pérignon & 

Smith 2010) 

Den sista komponenten av VaRRI, som har att göra med backtesting, ger ett poäng ifall 

bankens rapport uppger antalet VaR-undantag. Banken får ett till poäng ifall rapporten 

innehåller förklaringar till varför undantagen har skett. Banken får två poäng ifall den 

rapporterar noll undantag, eftersom den i sådana fall inte har möjligheten att förtjäna 

det andra poänget då det inte finns några undantag att förklara. (Pérignon & Smith 

2010) 

VaRRI mäter inte hur väl bankerna uppfyller de rapporteringskrav som ställs på dem. 

Till exempel Basel (2006) kräver endast att banker rapporterar punkterna 1a, 1b, 2a, 

2b, 6a och 6b, vilket motsvarar 7 poäng för indexet. Indexet undersöker snarare hur 

mycket av den information som kan vara viktig för investerare och övriga intressenter 

banken ger ut. 
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5.2. Backtesting av Value-at-Risk 

Backtesting går ut på att systematiskt jämföra VaR-estimat med deras motsvarande 

tradinginkomster för att undersöka hur korrekta VaR-estimaten är. Backtesting är 

viktigt eftersom det kan användas till att kalibrera VaR-modellerna för att höja deras 

prestationsförmågor. Det finns huvudsakligen två typer av backtestingprocedurer: 

obetingad täckning (eng. unconditional coverage) och betingad täckning (eng. 

conditional coverage). Obetingad täckning undersöker helt enkelt om antalet VaR-

undantag, det vill säga tidpunkter då tradingförlusterna är större än det 

korresponderande VaR-estimatet, statistiskt sett motsvarar det antal undantag som 

förväntas under en specifik tidsperiod. Enligt Finger (2005) och Jorion (2007) kan en 

VaR-modell inte anses vara god enbart baserat på att den uppfyller förväntningarna om 

obetingad täckning. Modellen måste även producera VaR-undantag som är jämnt 

fördelade med tiden, det vill säga oberoende av varandra. Om undantagen uppstår i 

kluster så kan modellen inte anses framgångsrikt fånga förändringar i 

marknadsvolatilitet och korrelationer. Således används även betingad täckning för att 

backtesta VaR. Betingad täckning undersöker om både den obetingade täckningen 

uppfylls och om VaR-undantagen dessutom är oberoende av varandra. 

Obetingad täckning 

Då man testar för obetingad täckning testar man alltså endast om antalet VaR-

undantag motsvarar förväntningarna. Om antalet undantag är lägre än förväntat så 

innebär det att risken överskattas och att VaR-estimaten är för konservativa. Om 

undantagen å andra sidan är för många till antalet så underskattas risken och därmed 

är VaR-estimaten för låga. De banker, vars VaR-rapporter jag undersöker, använder 99 

% VaR. Det innebär att tradingförlusterna för en dag i 99 % av fallen inte skall 

understiga VaR. Då jag backtestar den obetingade täckningen för VaR så kommer jag 

således att testa följande hypoteser: 

           

           

Nollhypotesen anger alltså att andelen dagar då tradingförlusterna är lika med VaR är 1 

%. För att testa dessa hypoteser så använder jag Kupiecs (1995) Likelihood Ratio-test 

för binomialparametern  : 

          (   )            (   ̂)   ( ̂)  ,   (5.1) 
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där   = 0,01 är den förväntade andelen undantag,  ̂ är samplets andel undantag,   är 

det totala antalet undantag,   är det totala antalet observationer och den asymptotiska 

fördelningen som    följer är en chi2-fördelning med en frihetsgrad. 

Betingad täckning 

Betingad täckning undersöker om obetingad täckning uppfylls under det antagande att 

VaR-undantagen dessutom är oberoende av varandra. Enligt Christoffersen & Pelletier 

(2004) är betingad täckning viktigt eftersom klustering av VaR-undantag kan ha 

katastrofala följder för användare av VaR. Till exempel en bank kan med större 

sannolikhet överleva stora oförväntade förluster som äger rum då och då än ett antal 

stora oförväntade förluster som äger rum tätt efter varandra. Goda VaR-modeller ska 

enligt Finger (2005) kunna reagera snabbt till förändringar i volatiliteten så att ett 

VaR-undantag inte skall vara beroende av ett annat undantag. Dåliga VaR-modeller 

tenderar att producera sekvenser av på varandra följande undantag. 

Testet för betingad täckning utvecklades av Christoffersen (1998). Den obetingade 

täckningen i testet kan räknas ut med samma metod som presenterats tidigare i denna 

avhandling. Nedan följer en beskrivning på hur testproceduren för oberoende ser ut 

baserat på Christoffersens (1998) och Jorions (2007) beskrivningar. 

Först definieras en indikatorvariabel,    som tar värdet 1 då det sker ett VaR-undantag 

och värdet 0 i övriga fall: 

   {
             

             
. 

Därefter definieras variabeln      som antalet dagar då händelse   har ägt rum givet att 

händelse   ägde rum tidpunkten före. Variabeln illustreras i figur 1: 

Figur 1 Definition av variabeln ni,j 

               

               

               

 

Variabeln    definieras som sannolikheten att ett VaR-undantag äger rum givet att 

händelse   ägt rum tidpunkten före: 
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,      (5.2) 

   
    

         
,      (5.3) 

  
         

                   
.     (5.4) 

Testet av oberoende utförs med en Likelihood Ratio-teststatistika som är chi2-fördelad 

med en frihetsgrad. Om       , det vill säga ifall det inte existerar några fall med två 

på varandra följande VaR-undantag, är teststatistikan: 

      (    )
       

    .    (5.5) 

I övriga fall är statistikan: 

           {
(   )                    

(    )       
     (    )       

    
}.   (5.6) 

     -statistikan följder en chi2-fördelning med en frihetsgrad. I en god modell borde 

ett VaR-undantag idag inte vara beroende av huruvida ett undantag ägde rum 

tidpunkten före. Därmed är nollhypotesen för testet av oberoende att sannolikheterna 

  ,    och   är lika: 

             

                                                     

Då värdet på teststatistikorna för det obetingade täckningstestet och för testet av 

oberoende adderas ihop får vi värdet på teststatistikan för det betingade 

täckningstestet: 

                    (5.7)  

Nollyhypotesen för detta test är att modellen uppfyller kraven för betingad täckning 

och alternativhypotesen är således att den inte uppfyller kraven. Liksom      och 

      följer     -statistikan en chi2-fördelning, men denna gång med två frihetsgrader 

eftersom      innehåller två separata LR-statistikor som är oberoende under 

nollhypotesen. 
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5.3. Prognostisering av volatiliteten av framtida tradinginkomster 

Casella och Berger (1990) visar att förhållandet mellan de kumulativa 

fördelningsfunktionerna för två slumpmässiga variabler, som är kopplade genom en 

monotont växande funktion, kan beskrivas med hjälp av följande förhållande: 

  ( )    (   ( )).     (5.8) 

Utgående från detta förhållande visar Pérignon och Smith (2008) att då det betingade 

medeltalet hålls konstant så finns det ett linjärt samband mellan VaR och 

avkastningarnas standardavvikelse. Därmed har VaR har den intuitiva egenskapen att 

den är positivt korrelerad med framtida volatilitet eftersom VaR är en kvantil av 

morgondagens förväntade tradinginkomster (Pérignon & Smith 2010). Således ämnar 

jag undersöka VaRs förmåga att prognostisera tradinginkomsters framtida volatilitet. 

Liksom Pérignon och Smith kommer jag att utvärdera VaRs prognostiseringsförmåga 

med två olika metoder: ett in-sample-test och ett out-of-sample-test. Båda testen 

använder sig av GARCH och således beskriver jag först denna typ av modell, och dess 

föregångare ARCH, i allmänhet. Därefter övergår jag till en beskrivning av min egen 

metod. 

Allmänt om ARCH och GARCH 

ARCH-modellen är en icke-linjär modell som introducerades av Engle (1982) och som 

används flitigt inom finansiell ekonomi, bland annat inom prognostisering av 

volatilitet. ARCH står för autoregressive conditional heteroscedasticity och modellen 

använder den information som finns tillgänglig om en variabel vid tidpunkten     för 

att prognostisera variabeln för tidpunkten  . En enkel medeltalsekvation och 

variansekvationen för en ARCH( )-modell kan uttryckas på följande sätt (Engle 1982): 

       ,      (5.9) 

   √         (   ),     (5.10) 

     ∑       
  

   ,     (5.11) 

där    är avkastningen på exempelvis en portfölj vid tidpunkten  ,    är feltermen för 

medeltalsekvationen,     är den betingade variansen för processen vid tidpunkten   och 

    
  är tidigare kvadrerade värden på feltermen av medeltalsekvationen från 

tidpunkterna    . För att den betingade variansen ska vara positiv så måste generellt 
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sett     och     . Om ∑   
 
      så är ARCH-processen stationär varpå den 

obetingade variansen,   är: 

   
 

  ∑   
 
   

.     (5.12) 

Den betingade variansen    är inte konstant medan den obetingade variansen   
  är det. 

Till skillnad från tidigare modeller för varians, som antog konstanta vikter för tidigare 

feltermer, är vikterna i ARCH-modellen parametrar som estimeras med hjälp av 

tidigare data för att fastställa de optimala vikterna för prognostisering av varians (Engle 

2001). ARCH-modellen tillåter dock att historiska data före en viss punkt får vikter på 

noll, vilket innebär att dessa observationer inte inverkar på den betingade variansen 

som estimeras. Som ett svar på detta utvecklade Bollerslev (1986) GARCH-modellen 

(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity), som är en generalisering 

av ARCH-modellen. Liksom ARCH-modellen är GARCH-modellen ett vägt medeltal av 

tidigare kvadrerade feltermer, men till skillnad från ARCH så når vikterna i denna 

modell aldrig noll. GARCH-modeller är att föredra framom ARCH-modeller eftersom 

GARCH är enklare (eng. parsimonious), vilket bevisas av bland annat Brooks (2008), 

och således bryts parametrarnas icke-negativitetsvillkor mindre sannolikt.  

Enligt GARCH-modellen är den bästa prognosen för nästa periods varians ett vägt 

medeltal av den långsiktiga medeltalsvariansen, variansen som är prognostiserad för 

den nuvarande perioden och ny information i denna period som fångas upp av den 

senaste kvadrerade residualen i medeltalsekvationen. I en GARCH( ,  )-modell ersätts 

således variansekvationen från ARCH-modellen med (Bollerslev 1986): 

     ∑       
  

    ∑       
  

   .    (5.13) 

För att denna modell ska ge positiva estimat på den betingade variansen så gäller 

generellt sett även här att    ,      och     . För stationaritet krävs även att 

∑   
 
    ∑   

 
   . Både ARCH och GARCH estimeras oftast med maximum likelihood 

(Engle 2001). 

Baserat på det vägda medeltalet av den obetingade variansen, den kvadrerade 

residualen av den första observationen och den observerade variansen estimerar 

GARCH-processen alltså variansen för den andra observationen. Detta estimat 

fungerar sedan som input för att estimera variansen för den tredje observationen, den 
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fjärde observationen och så vidare. Efter ett antal upprepningar har man således 

konstruerat en tidsserie av variansprognoser. (Engle 2001) 

In-sample-test 

I in-sample-testet jämför jag prognostiseringsförmågan hos en simpel GARCH-modell 

och hos en utvidgad GARCH-modell som kallas X-GARCH. X-GARCH innehåller VaR 

som en determinant för den betingade variansen av tradinginkomster (Brenner, Harjes 

& Kroner 1996; Donaldson & Kamstra 2005). X-GARCH-modellen ser ut på följande 

sätt: 

               ,     (5.14) 

     √                 ( ),    (5.15) 

            
                   

 .     (5.16) 

Medeltalsekvationen, det vill säga ekvation 5.14, innehåller en autokorrelationsterm. 

Ifall det visar sig att termen inte är nödvändig så begränsas   till noll. Nödvändigheten 

fastställs baserat på om koefficienten är statistiskt signifikant eller ej. Om   i den 

betingade variansekvationen (ekvation 5.16) begränsas till noll så har vi den enkla 

GARCH-modellen. Parametern  , det vill säga antalet frihetsgrader i t-fördelningen, 

antas inte vara konstant utan estimeras. 

I modellen ligger         
  i största fokus. Om variabeln är signifikant så innehåller 

bankens VaR-siffror information om framtida betingad volatilitet i 

tradingavkastningarna. Modellerna estimeras med maximum likelihood och 

estimeringen görs skilt för varje bank. Då jag estimerar GARCH-modellerna och X-

GARCH-modellerna använder jag Students t-fördelning som tar feta svansar i 

beaktandet, eftersom finansiella avkastningsfördelningar tenderar att uppvisa feta 

svansar. 

Out-of-sample-test 

I out-of-sample-testet använder jag använder Mincers och Zarnowitz (1969) regression: 

    
             

      ,    (5.17) 
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där     
  är tradinginkomsten för dag     och          är VaR-estimatet som görs dag 

  för dag    . VaRs prognostiseringsförmåga enligt denna modell jämförs med en 

simpel GARCH-modell för dagliga tradinginkomster: 

           ,     (5.18) 

     √             ( ),     (5.19) 

            
         ,    (5.20) 

där den betingade variansen av tradinginkomster,          (    
 ), modelleras som en 

GARCH-process. Den första estimeringen görs med första årets data (år 2010), varefter 

estimeringssamplet utökas med ett för varje estimering. Det innebär att för att 

prognostisera den betingade variansen för     används alla observationer från den 

första observationen till och med observation   för att estimera parametrarna. Liksom i 

in-sample-testet estimeras antalet frihetsgrader,  , och antas alltså inte vara konstant. 

Ekvation 5.11. utökas sedan så att den även innehåller GARCH-prognoserna: 

    
             

         ̂      .    (5.21) 

Modellen testar således om bankernas VaR-estimat och de betingade variansestimaten 

innehåller information om morgondagens tradinginkomst. Ekvation 5.21 estimeras 

med minsta kvadratmetoden och med heteroskedasticitetskonsistena medelfel 

(Mincers & Zarnowitz 1969). Av robusthetsskäl kör jag tre versioner av regressionen: en 

där   begränsas till noll, en där   begränsas till noll och en utan begränsningar. Om 

GARCH-modellen är sann så kommer   att vara lika med ett, och om VaR-modellen är 

den korrekta modellen så kommer   att vara positiv. Man kan inte veta det förväntade 

värdet av   om man inte vet den sanna betingade fördelningen av VaR (Pérignon & 

Smith 2010). 
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6 DATA 

Mina data består av Nordeas, Danske Banks, Handelsbankens, SEB:s och Swedbanks 

rapporterade hypotetiska dagliga tradingvinster eller -förluster och dagliga Value-at-

Risk-siffror för åren 2010–2013. Hypotetiska tradinginkomster används eftersom 

dagens VaR är baserat på gårdagens portföljvikter (Pérignon & Smith 2010). Dessa 

siffror ges inte direkt ut till allmänheten, utan publiceras som grafer i bankernas årliga 

risk- och kapitalhanteringsrapporter. Således använder jag en datautvinningsmetod för 

att konvertera dessa grafer till siffror. Datautvinningsmetoden presenteras i kapitel 6.1. 

För VaR-rapporteringsindexet inkluderar jag även åren 2005–2009 samt DNB. DNB 

ingår inte i det tidigare samplet eftersom banken inte publicerar den information som 

behövs, men jag anser att banken bör vara med i VaRRI eftersom DNB är den femte 

största banken i Norden (Federation of Finnish Financial Services 2013). VaRRI-data 

hämtas från bankernas riskhanteringsrapporter. Om banken saknar en 

riskhanteringsrapport för något år så hämtas data från bankens årsredovisning. 

6.1. Datautvinningsmetod 

För att utvinna bankernas tradinginkomster och VaR-siffror ur graferna så använder 

jag samma datautvinningsmetod som Pérignon och Smith (2010)10. Nedan följer en 

beskrivning av metoden. 

Grafen från bankens risk- och kapitalhanteringsrapport konverteras till ett filformat 

(JPEG) som kan läsas in i MATLAB. MATLAB används sedan för att uppskatta de 

dagliga tradingvinsterna och -förlusterna och de dagliga VaR-siffrorna genom att 

manuellt markera grafens värde för varje dag. Koordinaterna för dessa markeringar 

sparas i en matris och konverteras sedan till euro, svenska kronor eller danska kronor 

(beroende på banken) enligt följande formel: 

   
     

 
,      (5.1) 

där    är tradingvinsten eller -förlusten eller VaR för dag  ,    är Y-koordinaten för noll, 

   är Y-koordinaten för dag   och   är en skalafaktor som konverterar grafens skala till 

en MATLAB-skala. 

                                                        
10 En beskrivning av metoden finns in Pérignon och Smith (2009) som är en working paper-version av 

Pérignon och Smith (2010). 
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För att förbättra noggrannheten av de data som extraherats med hjälp av MATLAB så 

plottas dessa data som en graf i Excel. Den plottade grafen läggs sedan ovanpå 

originalgrafen, varefter justeringar i MATLAB-data görs manuellt vid behov ifall 

graferna inte överensstämmer perfekt. 

Pérignon och Smith (2009) hade ett extraktionsfel på 1,76 % för tradinginkomster och 

1,35 % för VaR då simulerade grafer med 252 datapunkter användes för att testa 

metodens noggrannhet. Författarna testade även hurdan inverkan extraktionsfelen har 

på paramenterestimaten av en GARCH-modell. De konstaterar att extraktionsfelen inte 

har en stor inverkan, det vill säga att parametrar från extraherade data och parametrar 

från verkliga data är lika åtminstone ända upp till två decimaler. Denna 

datautvinningsmetod passar således min undersökning mycket väl. 

6.2. Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik för mina data presenteras i tabell 3. Panel A består av deskriptiv 

statistik för tradinginkomster och panel B av deskriptiv statistik för VaR-siffrorna.  

Medeltalen av de dagliga tradinginkomsterna är nära noll för samtliga banker, där 

Nordea har det högsta medeltalet med 1,57 miljoner euro och Danske Bank det lägsta 

med -0,96 miljoner danska kronor. Tradinginkomsterna är mycket volatilta och har 

både extrema vinster och förluster. Fördelningarna är skeva åt vänster i Danske Banks, 

Nordeas och SEB:s fall, och åt höger i Handelsbankens och Swedbanks fall, samt 

leptokurtosiska i samtliga bankers fall i förhållande till normalfördelningen. Jarque-

Bera-normalitetstestet förkastar även nollhypotesen om att fördelningen skulle vara 

normal (Bera & Jarque 1987). Tradinginkomsterna uppvisar signifikanta ARCH-

effekter. De utvidgade Dickey-Fuller-testen 11  förkastar nollhypotesen om att 

avkastningsserierna innehåller en enhetsrot och indikerar således att serierna är 

stationära (Dickey & Fuller 1981). 

  

                                                        
11 ADF, med intercept, tidstrend och tolv laggar. 
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Tabell 3 Deskriptiv statistik 

 Danske Bank Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

Panel A: 

Tradinginkomster 
     

Medeltal -0,96 0,51 1,57 -0,15 5,87 

Standardavvikelse 37,65 8,39 2,97 24,24 9,50 

Skevhet -0,324 1,006 -0,569 -0,498 0,464 

Kurtosis 8,16 9,10 6,26 7,25 4,10 

Jarque-Bera-test 417,74** 269,30** 164,14** 270,89** 40,84** 

Autokorrelation 0,102 0,005 0,075 -0,034 0,174 

ADF -11,71** -31,08** -7,71** -32,85** -6,98** 

LB-12 47,14** 15,24 48,13** 12,63 230,52** 

ARCH-12 331,74** 44,90** 47,86** 191,99** 30,39** 

Minimum -228,36 -34,03 -14,21 -162,15 -19,01 

Maximum 198,86 55,64 12,32 107,85 52,36 

      
Panel B: 

Value-at-Risk 
     

Medeltal 94,90 21,20 9,92 65,42 21,41 

Standardavvikelse 40,60 9,18 3,54 25,61 8,90 

Skevhet -1,43 -1,09 -0,84 -0,96 -0,58 

Kurtosis 4,41 3,82 3,44 2,97 2,15 

Jarque-Bera-test 899,97** 390,14** 190,64** 457,19** 262,03** 

Autokorrelation 0,959 0,862 0,919 0,976 0,953 

ADF -2,77 -5,28** -5,68** -3,45* -4,93** 

LB-12 9955,9** 5581,4** 7384,3** 10435** 9152,2** 

ARCH-12 26,90** 2120,5** 4444,1** 7958,7** 4008,8** 

Minimum 37,23 6,95 3,87 29,73 7,65 

Maximum 235,82 58,89 23,47 142,81 50,07 

      
Observationer 1025 1007 1005 1008 994 

* signifikant på signifikansnivån 5 %, ** signifikant på signifikansnivån 1 %. Autokorrelation är första 

ordningens autokorrelationskoefficient. ARCH-12 är ett Ljung-Box-test, med tolv laggar, på kvadraterna av 

tradinginkomsterna minus medeltalet. Valutor: Danske Bank DKK, Handelsbanken SEK, Nordea EUR, 

SEB SEK, Swedbank SEK. 

Alla banker uppvisar tecken på autokorrelation. Första ordningens 

autokorrelationskoefficient är låg för Handelsbanken och SEB (under 1 %) och något 

högre för Danske Bank och Nordea (mellan ca 7,5 % och 10 %.). Swedbanks 

autokorrelationskoefficient av första ordningen är klart högst med ett värde på ca 17 

procent. Baserat på denna analys så borde den på en t-fördelning baserade GARCH-

modell som jag använder, och som tar feta svansar i beaktandet, kunna modellera den 

betingade volatiliteten av tradinginkomster (Pérignon & Smith 2010). 
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VaR-siffrornas statistiska egenskaper påminner som förväntat om 

tradinginkomsternas. Danske Bank har det högsta medeltalet på ca 94,90 miljoner 

DKK och Handelsbanken det lägsta med ca 21,20 miljoner SEK. Handelsbanken har 

den högsta standardavvikelsen i förhållande till medeltalet medan Nordea har den 

lägsta. 

6.3. Grafer 

Graferna i figur 2 visar de dagliga tradinginkomsterna (blå linje) och VaR (röd linje) för 

Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank enligt de data som jag har 

extraherat med hjälp av datautvinningsmetoden från kapitel 6.1. Ett år består av drygt 

250 observationer. Baserat på graferna kan man observera att antalen undantag har 

varierat från bank till bank. Nordea och Swedbank verkar ha minst antal undantag, 

medan Danske Bank och SEB verkar ha flest. Samtliga banker visar tecken på 

volatilitetsklustering då exempelvis stora vinster eller förluster ofta följs av vinster eller 

förluster av ungefär samma storlek.  
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Figur 2 Tradinginkomster och Value-at-Risk 

Danske Bank 

 Handelsbanken 

 Nordea 
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 SEB 

 Swedbank 

Valutor: Danske Bank DKK, Handelsbanken SEK, Nordea EUR, SEB SEK, Swedbank SEK. 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenterar jag resultaten från min undersökning. Jag presenterar först 

Value-at-Risk-rapporteringsindexet, sedan resultaten från backtesting och slutligen 

resultaten från testen av prognostiseringsförmågan. Efter presentationen analyserar 

och diskuterar jag resultaten. 

7.1. Value-at-Risk-rapporteringsindex 

Value-at-Risk-rapporteringsindexet (VaRRI) för samtliga banker presenteras i figur 3. 

Figur 3 Value-at-Risk-rapporteringsindex 
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Ur figuren framgår att alla banker har ett högre index år 2013 än 2004, vilket innebär 

att mängden information som bankerna ger ut har ökat under denna tidsperiod. 

Generellt sett har trenden på indexet varit positiv, men det finns vissa undantag. 

Danske Banks VaRRI ökade stadigt 2004–2008. Indexet var som högst år 2008 och 

2010, varefter indexet har fallit från 14 år 2010 till 9 år 2013. 

Handelsbankens och Nordeas indextrender är liknande sinsemellan. Båda bankerna 

har ett lågt värde år 2004, varefter indexet har hållits på en någorlunda stabil nivå. 

Handelsbankens index var som högst 14 åren 2007 och 2010, och har sedan dess fallit 

med en poäng till 13 år 2013. Nordeas index var som högst åren 2009 och 2010 med 13 

poäng. År 2013 var indexet 11 för Nordeas del. Även SEB har haft ett rätt så stabilt 

index. Indexet har varierat mellan 7 poäng (2006, 2007 och 2009) och 12 poäng 

(2010–2012), och år 2013 var indexet 11. Swedbank är den enda banken som har en 

stadigt positiv trend i sitt VaRRI under tidsperioden 2004–2013. Indexet har ökat från 

3 poäng åren 2004–2005 till 13 poäng år 2013. 

DNB:s indextrend skiljer sig markant från de övriga bankernas trender. DNB:s VaRRI 

har tagit värdet noll fyra år (2004–2006 och 2010). Bankens högsta indexvärde (som 

har uppnåtts åren 2007–2008 och 2012–2013) är endast 6, vilket är hälften av SEB:s 

indexmaximum som är det nästlägsta maximumet. 

7.2. Backtesting 

Då jag backtestar bankernas VaR använder jag i första hand den information som finns 

i de grafer som bankerna publicerar i sina rapporter. Bankerna skriver även ofta i 

rapporterna hur många undantag de har haft under året, men jag har funnit att dessa 

rapporter ofta inte är helt pålitliga då det gäller mitt syfte. Ett exempel på detta är 

Danske Banks riskhanteringsrapport från 2012, där banken uppger att antalet 

undantag för år 2012 var två. Ur rapportens graf framkommer dock att antalet 

undantag var två då verkliga tradinginkomster används, men att antalet undantag är 

noll om man använder hypotetiska tradinginkomster (vilket är det väsentliga i min 

studie) (Danske Bank 2012). Ett annat exempel är SEB:s kapitaltäckningsrapport från 

2012, där antalet undantag enligt texten är tre, medan antalet undantag enligt 

rapportens graf är två (SEB 2012). I detta fall, och övriga liknande fall, har jag utgått 

från att grafens antal undantag är det korrekta antalet. Det är även värt att nämna att 

Danske Banks riskhanteringsrapport från 2011 korrigerade bankens rapporterade VaR 

från 2010, och då steg antalet undantag från tre till sex (Danske Bank 2011). Jag har 
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använt de ursprungliga värdena, det vill säga till exempel tre undantag för Danske Bank 

år 2010, i både backtestandet och i testen av VaR-siffrornas prognostiseringsförmågor, 

eftersom det är den information som fanns tillgänglig för allmänheten då rapporten 

publicerades. 

Resultaten från backtestandet av bankernas VaR åren 2010–2013 presenteras i tabell 4. 

Tabell 4 Backtestning av bankernas Value-at-Risk-siffror 

 Danske Bank Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

Antal tradingdagar 1025 1007 1005 1008 994 

Förväntade undantag 10 10 10 10 10 

Antal undantag 9 6 3 11 4 

LR (UC) 0,161 1,943 6,896 0,082 4,634 

p-värde (UC) 0,689 0,163 0,009** 0,774 0,031* 

LR (ind.) 0,000 0,000 0,000 8,183 6,821 

p-värde (ind.) 1,000 1,000 1,000 0,004** 0,009** 

LR (CC) 0,161 1,943 6,896 8,265 11,455 

p-värde (CC) 0,923 0,379 0,032* 0,016* 0,003** 

* signifikant på signifikansnivån 5 %, ** signifikant på signifikansnivån 1 %. UC är obetingad täckning, ind. 

är oberoende, CC är betingad täckning. 

Ur tabellen framgår att majoriteten av bankerna i min undersökning klarar sig bra i 

backtestandet, åtminstone utgående från antalet undantag. Bankerna förväntas ha ett 

genomsnittligt antal undantag på ca 2,5 per år. Danske Bank har haft ett genomsnittligt 

antal undantag på 2,25 per år under de fyra år som ingår i min undersökning. 

Nollhypotesen för testet för obetingad täckning, det vill säga att andelen undantag inte 

signifikant skiljer sig från 1 %, kan inte förkastas. Enligt testet för oberoende är Danske 

Banks undantag oberoende av varanda, och p-värdet är extremt högt på 1,000. Det 

leder till att p-värdet för testet för betingad täckning också blir mycket högt, och 

nollhypotesen för att betingad täckning uppfylls kan inte heller förkastas. 

Testen för Handelsbanken, som har ett genomsnittligt antal undantag på 1,50 per år, 

uppvisar liknande resultat. P-värdet för testet för obetingad täckning är 0,163 och klart 

lägre än i Danske Banks fall, men nollhypotesen kan inte förkastas. Liksom i Danske 

Banks fall är Handelsbankens VaR-undantag klart oberoende och p-värdet för testet av 

oberoende är 1,000. Då dessa test kombineras i testet för betingad täckning så ger det 

ett p-värde på 0,379, vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. 

SEB har ett genomsnittligt antal undantag per år på 2,75, vilket motsvarar det 

förväntade värdet på 2,50 mycket väl. Banken klarar sig således bra i testet för 
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obetingad täckning och nollhypotesen kan inte förkastas. SEB:s test för oberoende visar 

dock att VaR-undantagen inte är oberoende av varandra, utan att de uppstår i kluster. 

Testet ger ett p-värde på 0,004 vilket innebär att nollhypotesen för oberoende kan 

förkastas på signifikansnivån 1 %. Testets starka signifikans leder till att testet för 

betingad täckning också får ett lågt p-värde på 0,016 och därmed förkastas 

nollhypotesen för detta test på signifikansnivån 5 %. Baserat på min undersökning 

uppfyller SEB:s VaR-modell således inte kraven för betingad täckning. 

Nordea och Swedbank presterar inte lika bra som de övriga bankerna i min 

undersökning baserat på antalet undantag. Nordeas genomsnittliga antal undantag per 

år är 0,75 vilket är det lägsta antalet. Nollhypotesen för testet för obetingad täckning 

kan förkastas med en stark signifikansnivå på 1 % och således kan jag konstatera att 

Nordeas andel undantag signifikant skiljer sig från den förväntade andelen undantag 

på 1 %. Testet för oberoende visar dock att VaR-undantagen är oberoende av varandra 

och p-värdet för testet blir även här 1,000, men det höga värdet på LR-statistikan för 

det obetingade testet medför att nollhypotesen för det betingade testet kan förkastas på 

signifikansnivån 5 %. Nordeas VaR-modell kan således inte anses uppfylla kraven för 

betingad täckning. 

Swedbank har liksom Nordea ett klart lägre genomsnittligt antal undantag per år än de 

övriga bankerna, 1,00 per år. Testet för obetingad täckning ger ett p-värde på 0,031 

vilket medför att testets nollhypotes, det vill säga att andelen undantag per år inte 

signifikant skiljer sig från 1 %, förkastas på signifikansnivån 5 %. Undantagen är heller 

inte oberoende av varandra baserat på testet för oberoende, vars nollhypotes förkastas 

på signifikansnivån 1 %. Testet för betingad täckning är således mycket signifikant med 

ett p-värde på 0,003, och nollhypotesen förkastas även här på signifikansnivån 1 %. 

Dessa resultat visar att åtminstone Nordeas och Swedbanks VaR är för konservativa, 

vilket i teorin innebär att bankerna har onödigt höga kapitalkrav och således binder 

onödigt mycket kapital. 

7.3. Prognostiseringsförmåga 

I tabellerna 5 och 6 presenteras resultaten från testen av bankernas VaR:s 

prognostiseringsförmåga för åren 2010–2013. I tabell 5 presenteras resultaten från in-

sample-testet och i tabell 6 presenteras resultaten från out-of-sample-testet. Jag 

inkluderar autokorrelation i den betingade medeltalsekvationen för Swedbank på 

grund av den autokorrelation som Swedbanks data uppvisar (se kapitel 6.2) och dels 
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eftersom variabeln för autokorrelation är signifikant för Swedbank, vilket det inte är för 

övriga banker. 

I in-sample-testet (tabell 5) estimeras först GARCH-modellen, det vill säga parametern 

  begränsas till noll. Antalet frihetsgrader för t-fördelningen är över fem i alla bankers 

fall förutom för Handelsbanken där frihetsgraderna ligger på ca 4,1. Resultaten 

uppvisar inga uppenbara problem: samtliga  - och  -koefficienter är positiva och deras 

summor är under 1 i samtliga fall. 

Därefter estimeras X-GARCH-modellen som undersöker VaR:s användbarhet i att 

prognostisera betingad volatilitet och där parametern  , som representerar kvadrerad 

VaR, ligger i fokus. Resultaten visar att variabeln inte är signifikant för Handelsbanken, 

Nordea och Swedbank. I Danske Banks och SEB:s fall är variabeln signifikant på 

signifikansnivån 5 %. Dessa resultat indikerar att Danske Banks och SEB:s VaR-siffror 

innehåller information om framtida betingad volatilitet i tradingavkastningarna, och 

att övriga bankers VaR inte innehåller sådan information. 

I out-of-sample-testet (tabell 6) estimeras först Mincers och Zarnowitz regression 

endast med kvadrerade VaR. Ur resultaten, som presenteras i den första kolumnen, 

framgår att koefficienten   för VaR är signifikant positiv för samtliga banker. 

Resultaten är signifikanta på signifikansnivån 5 % för Handelsbanken, och på 1 % för 

övriga banker. Sedan estimeras ekvationen med ett-stegs betingade volatilitetsestimat 

från en GARCH-modell. I detta fall testas om   signifikant skiljer sig från 1, i stället för 

om koefficienten signifikant skiljer sig från 0 vilket är det vanliga fallet. Resultaten, 

som presenteras i den andra kolumnen, visar att   signifikant skiljer sig från 1 i 

Handelsbankens, Nordeas och SEB:s fall på signifikansnivån 1 %. Koefficienten är 

insignifikant för Danske Bank och Swedbank, vilket innebär att den inte är signifikant 

skiljer sig från ett. 
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Tabell 5 GARCH-modeller för dagliga tradinginkomster 

 Danske Bank  Handelsbanken  Nordea  SEB  Swedbank 

 GARCH X-GARCH  GARCH X-GARCH  GARCH X-GARCH  GARCH X-GARCH  GARCH X-GARCH 

µ 0,306 0,333  0,183 0,234  1,625** 1,637**  0,777 0,822  4,308** 4,200** 

 (0,8800) (0,8784)  (0,1880) (0,1888)  (0,0815) (0,0797)  (0,5843) (0,5739)  (0,3688) (0,3571) 

ρ - -  - -  - -  - -  0,1751** 0,1897** 

             (0,0341) (0,0346) 

ω 92,064* 64,765  5,339 3,457  0,537 1,738  7,213 26,970  1,288 4,980 

 (36,2940) (61,6690)  (3,3967) (3,5896)  (0,4107) (1,0142)  (6,3214) (24,4400)  (1,1617) (3,2441) 

α 0,1525** 0,1359**  0,2139* 0,2166  0,0705* 0,1116**  0,0669 0,1159**  0,0315* 0,0383* 

 (0,0347) (0,0364)  (0,1038) (0,1399)  (0,0346) (0,0382)  (0,3232) (0,0436)  (0,0158) (0,0159) 

β 0,7854** 0,7202**  0,7401** 0,6152*  0,8696** 0,4471  0,9232** 0,4115*  0,9534** 0,8611** 

 (0,0499) (0,1028)  (0,1181) (0,2647)  (0,0745) (0,2403)  (0,0390) (0,1947)  (0,0250) (0,0639) 

γ - 0,0123*  - 0,0204  - 0,0199  - 0,0519*  - 0,0071 

  (0,0053)   (0,0186)   (0,0111)   (0,0216)   (0,0050) 

ν 5,3106** 5,9587**  4,1289** 4,3973**  5,2321** 5,2663**  5,6261** 7,0130**  10,9845** 12,8827** 

 (0,8798) (1,1398)  (0,5450) (0,6449)  (0,7942) (0,8234)  (0,9977) (1,4627)  (3,3909) (4,5403) 

LL -5019,8 -5009,6  -3425,5 -3415,8  -2450,6 -2439,6  -4516,3 -4505,0  -3603,4 -3598,5 

* signifikant på signifikansnivån 5 %, ** signifikant på signifikansnivån 1 %.   
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Tabell 6 Prognostisering av tradinginkomster 

 Danske Bank   Handelsbanken   Nordea   SEB   Swedbank  

 (1) (2) (3)  (1) (2) (3)  (1) (2) (3)  (1) (2) (3)  (1) (2) (3) 

a 461,31 316,69 -150,86  34,51** 48,75** 27,21*  8,07** 7,10** 5,86**  33,46 383,86** 32,35  79,21** 15,59 19,74 

 (264,6) (265,6) (334,9)  (13,04) (11,95) (13,33)  (1,212) (1,697) (1,601)  (65,34) (46,48) (65,07)  (11,70) (27,78) (27,10) 

b 0,086** - 0,053*  0,080* - 0,071*  0,032** - 0,028*  0,128** - 0,132**  0,065** - 0,046 

 (0,031)  (0,021)  (0,036)  (0,035)  (0,012)  (0,013)  (0,023)  (0,024)  (0,025)  (0,028) 

c - 0,709 0,614  - 0,204** 0,139**  - 0,430** 0,288**  - 0,097** -0,016**  - 0,997 0,756 

  (0,225) (0,211)   (0,108) (0,095)   (0,188) (0,221)   (0,057) (0,041)   (0,328) (0,377) 

R2 0,061 0,125 0,146  0,014 0,007 0,017  0,012 0,006 0,014  0,086 0,014 0,086  0,014 0,016 0,023 

* signifikant på signifikansnivån 5 %, ** signifikant på signifikansnivån 1 %. För   undersöks om variabeln signifikant skiljer sig från 1. 
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Slutligen estimeras regressionen med både variabeln för VaR och variabeln för 

betingad volatilitet. Resultaten presenteras i kolumn tre. Estimaten för koefficienterna 

  och   är generellt sett lägre då de estimeras tillsammans jämfört med då de estimeras 

skiljt. Detta tyder på att estimaten generellt sett komplementerar varandra, eftersom 

historisk simulering inte beaktar volatilitetsklustering och GARCH-modellen inte 

beaktar förändringar i portföljernas sammansättningar (Pérignon & Smith 2010). 

Förklaringsgraden för många av regressionerna är relativt låg, men Andersen och 

Bollerslev (1998) visar att detta är typiskt för den här typen av regressioner eftersom 

kvadrerade tradingavkastningar är en brusig proxyvariabel för volatilitet. 

Resultaten i kolumn tre tyder på att VaR-modellen är den korrekta modellen för 

Handelsbanken, Nordea och SEB, eftersom GARCH-koefficienten är signifikant olik ett 

och VaR-koefficienten är signifikant positiv. I Swedbanks fall är situationen det 

motsatta: GARCH-modellen är sann eftersom GARCH-koefficienten inte signifikant 

skiljer sig från ett och eftersom VaR-koefficienten inte är signifikant positiv. Enligt 

detta resultat skulle alltså Swedbanks VaR-modell prestera sämre än en simpel 

GARCH-modell. För Danske Bank är testen inkonklusiva. Enligt resultaten från mina 

test är båda modellerna korrekta. 

Mina resultat tyder på att Danske Banks och SEB:s modeller för VaR är bra modeller. 

Båda bankernas VaR-siffror innehåller information om framtida betingad volatilitet i 

tradinginkomster och båda modellerna är korrekta enligt Mincers och Zarnowitz 

regression. Resultaten tyder även på att Swedbanks VaR-modell inte producerar nyttig 

information. Swedbanks VaR-siffror innehåller inte information om framtida betingad 

volatilitet och bankens modell presterar inte bättre än en simpel GARCH-modell. I 

Handelsbankens och Nordeas fall antyder Mincers och Zarnowitz regression att 

bankernas VaR-modeller presterar bättre än en simpel GARCH-modell. X-GARCH-

regressionen visar dock att dessa bankers VaR-siffror inte innehåller information om 

framtida betingad volatilitet, vilket tyder på att dessa modeller inte är optimala. 

7.4. Diskussion och analys 

Min undersökning av de nordiska bankernas nivå och kvalitet på VaR-rapporteringen 

har visat att det finns likheter mellan rapporteringen på den nordiska marknaden och 

på övriga marknader. Resultaten från min undersökning skiljer sig dock i vissa aspekter 

från resultaten från den tidigare forskningen, som främst fokuserar på den 

amerikanska marknaden. Nedan följer en diskussion och analys av mina resultat där 
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jag även jämför resultaten med den tidigare forskning som jag har presenterat i denna 

avhandling. 

Value-at-Risk-rapporteringsindexet 

Resultaten från min undersökning av VaR-rapporteringsindexet visar att mängden 

information som bankerna ger ut angående VaR har vuxit under den period som jag 

har undersökt, det vill säga värdet på VaRRI är större i slutet av min 

undersökningsperiod än i början av perioden. Detta resultat är inte överraskande 

eftersom bankernas risktagande har varit mycket på tapeten i medierna under de 

senaste åren, särskilt efter finanskrisen som fick sin början år 2007. Intresset kring 

bankernas riskprofiler har därmed ökat, och således kan man förvänta sig att bankerna 

publicerar mera information om riskfylldheten av sina verksamheter nu än för ett 

decennium sedan. 

Indextrenden påminner i allmänhet om trenden för amerikanska banker i Pérignon och 

Smiths (2010) undersökning. Trenden skulle i de flesta fallen mycket väl kunna vara en 

fortsättning på författarnas genomsnittliga VaRRI-figur för banker i USA, som i 

Pérignon och Smiths artikel tar slut år 2005. Författarnas undersökning visar dock att 

nordiska banker generellt sett låg långt efter kanadensiska banker år 2004 då det gäller 

publicering av information om VaR, men år 2005 låg Handelsbanken, Nordea och SEB 

i närheten av det kanadensiska medelvärdet (ca 12 poäng) och medelvärdet för de tio 

största bankerna i Europa (11 poäng). Danske Bank, DNB och Swedbank hade dock 

klart lägre indexvärden år 2005 än dessa banker. Värdet på indexet i min undersökning 

har sedan år 2006 varit relativt lika för majoriteten av bankerna och år 2013 låg 

indexvärdet mellan 11 och 13 av 15 poäng för fyra av sex banker. Danske Banks 

indexvärde var något lägre med 9 poäng efter en nedgång i indexet under de senaste 

åren. Alla banker, förutom DNB, har dock i allmänhet legat klart över Basels 

rapporteringskrav, vilket motsvarar 7 poäng, under den undersökta tidsperioden. 

DNB har haft ett indexvärde på noll poäng under fyra av de tio undersökta åren, och 

banken har inte under ett enda år uppfyllt Basels rapporteringskrav. Även år 2013 var 

DNB:s indexvärde på 6 poäng klart lägre än indexvärdet för de övriga bankerna. Jag 

har inte lyckats finna någon definitiv förklaring till varför DNB inte har uppfyllt Basels 

rapporteringskrav. En möjlig förklaring kan vara att banken inte följer samma 

rapporteringskrav som de övriga bankerna, eftersom DNB är en norsk bank och således 

den enda banken i min undersökning som inte är baserad i ett land som tillhör den 
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Europeiska Unionen. Detta påstående stöds delvis av att den schweiziska banken UBS i 

Pérignon och Smiths undersökning år 2005 hade ett klart lägre indexvärde, endast 4 

poäng, än övriga europeiska banker i samma storleksklass. Credit Suisse, en annan stor 

schwezisk bank, hade dock ett högt indexvärde på 13 poäng. Dessutom skriver DNB i 

sina årsrapporter att även norska banker hör under Baselöverenskommelsens 

kapitalkravsregleringar tack vare EES-överenskommelsen12 (DNB 2013). 

Backtestningen 

Utgående från Basels trezonssystem för backtesting av VaR har samtliga banker i min 

undersökning klarat sig bra i backtestandet. Alla banker utom Danske Bank har varje år 

befunnit sig i systemets gröna zon, vilket innebär att de har haft den lägsta möjliga 

multipliceringsfaktorn för sitt VaR-baserade kapitalkrav. Det innebär även att VaR-

modellerna enligt Basel är tillräckligt exakta. Danske Bank har för övrigt befunnit sig i 

den gröna zonen, men år 2010 var antalet undantag sex stycken 13  vilket placerar 

banken i den gula zonen det året. Under den tidsperiod som jag har undersökt har 

endast SEB överskridit det förväntade antal VaR-undantag (2,5 per år) med ett 

genomsnittligt antal undantag på 2,75 per år. Det innebär att bankernas VaR-modeller 

generellt sett har varit för konservativa vilket kan tolkas som att bankerna har bundit 

onödigt mycket kapital i sina VaR-baserade kapitalkrav. Således finns det ett 

incitament för bankerna att vidareutveckla sina VaR-modeller eftersom Basels 

trezonssystem tillåter upp till fyra undantag utan att multipliceringsfaktorn för det 

VaR-baserade kapitalkravet ökar. 

I testet för obetingad täckning, det vill säga backtestning som endast beaktar om 

andelen realiserade VaR-undantag mostvarar det förväntade andelen undantag, klarar 

sig tre av fem banker väl: Danske Bank, Handelsbanken och SEB. För de två resterande 

bankerna, Nordea och Swedbank, skiljer sig det realiserade antalet undantag 

signifikant från det förväntade antalet. Resultaten påminner om de resultat som 

Berkowitz och O’Brien (2002) fick i sin undersökning, där fyra av sex banker klarade 

sig bra i testet för obetingad täckning. I Pérignon och Smiths (2010) undersökning 

skiljde sig dock det realiserade antalet undatnag signifikant från det förväntade antalet 

för fyra av fem banker (antalet undantag var för få) och i O’Brien och Szerszens (2014) 

undersökning var antalet undantag för samtliga banker för få under stabila perioder, 

                                                        
12 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
13 Inte enligt Danske Banks rapport för år 2010, men enligt korrigeringen som banken gjorde i sin rapport 

för år 2011. 
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medan antalet undantag var för många under volatila perioder. Författarnas volatila 

period sträckte sig från juni 2007 till slutet av decenniet. Den tidsperiod som jag har 

använt i min undersökning har varit klart mindre volatil än O’Brien och Szerszens 

volatila period, och således anser jag att det är mera ändamålsenligt att jämföra mina 

resultat med författarnas stabila period. 

Då jag undersökte den betingade täckningen, som utöver den obetingade täckningen 

beaktar om VaR-undantagen är oberoende av varandra, klarade sig endast Danske 

Bank och Handelsbanken bra. De övriga bankernas VaR-modeller visade sig inte 

uppfylla kraven för betingad täckning. Det innebär att trots att SEB:s VaR-modell har 

producerat VaR-siffror som har lett till ett mycket exakt antal undantag i jämförelse 

med förväntningarna så kan modellen baserat på min undersökning inte anses uppfylla 

förväntningarna för en god modell, eftersom VaR-undantagen förekommer i kluster. I 

Berkowitz och O’Briens (2002) undersökning uppfyllde hälften av bankerna kraven för 

betingad täckning, det vill säga även i deras undersökning lyckades en bank med god 

obetingad täckning inte uppfylla kraven för betingad täckning. Ingen av bankerna i 

O’Brien och Szerszens (2014) undersökning uppfyllde kraven för betingad täckning, 

varken under den stabila perioden eller under den volaitla perioden. Resultatet är inte 

överraskande eftersom kraven för betingad täckning sällan uppfylls då kraven för 

obetingad täckning inte uppfylls. 

Baserat på resultaten från den tidigare forskningen och resultaten från min egen 

forskning kan jag konstatera att majoriteten av de nordiska bankerna i min 

undersökning har klarat sig bra vad gäller obetingad täckning i jämförelse med stora 

amerikanska banker och de största icke-amerikanska bankerna. I jämförelse med 

amerikanska banker klarar sig även två av bankerna i min undersökning bra vad gäller 

betingad täckning. Det är dock viktigt att minnas att tidsperioden inte är densamma i 

min undersökning och de tidigare undersökningarna. Min undersökning använder 

färskare data och således kan man förvänta sig att bankernas VaR-modeller i min 

undersökning producerar bättre estimat, eftersom utvecklingen förhoppningsvis har 

gått framåt. 

Prognostiseringsförmågan 

Som jag konstaterade i metodkapitlet har VaR den intuitiva egenskapen att den är 

positivt korrelerad med framtida volatilitet. Således förväntas VaR-estimaten från en 

god VaR-modell innehålla information om den framtida betingade volatiliteten i 
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tradingavkastningarna. Jag har testat huruvida bankernas VaR-estimat har denna 

egenskap med två olika metoder. 

Danske Banks och SEB:s VaR-modeller klarar sig bäst i min undersökning då det gäller 

VaR-siffrornas prognostiseringsförmåga. Båda testen som jag utförde visade att dessa 

bankers VaR-estimat innehåller information om framtida tradingavkastningar vilket 

skulle innebära att bankernas VaR-modeller är bra. Danske Bank klarade sig även bra i 

backtestandet, vilket stöder detta argument. SEB klarade sig bra i det obetingade 

backtestet så det mesta tyder på att bankens modell är god. I den andra ändan av 

spektrumet ligger Swedbank. Enligt båda testen innehåller inte de siffror som bankens 

VaR-modell producerar nyttig information om framtida avkastningar. Det ena testet 

antyder dessutom att bankens VaR-modell inte presterar bättre än en enkel GARCH-

modell. Dessa resultat stöds även av resultaten från backtestandet av Swedbanks VaR-

siffror, där bankens modell varken uppfyllde kraven för obetingad eller betingad 

täckning. Gällande Handelsbankens och Nordeas VaR-siffror visar ett av testen att de 

innehåller information om framtida avkastningar, medan det andra testet visar det 

motsatta. Således kan jag inte dra några klara slutsatser vad gäller dessa bankers VaR-

modeller. Handelsbankens VaR-estimat, till skillnad från Nordeas, klarade sig dock bra 

i backtestandet, vilket kan tyda på att bankens modell är god. 

Baserat på modellbeskrivningarna i bankernas riskhanteringsrapporter och resultaten 

från min undersökning kan jag inte dra några slutsatser om vilken typ av VaR-modell 

som presterar bäst. Den bank som i allmänhet klarade sig bäst i min undersökning, 

Danske Bank, använder sannolikt Monte Carlo-metoden i beräkningen av VaR, men det 

gör även den bank som klarade sig sämst, det vill säga Swedbank. SEB, som anänvder 

den historiska metoden, klarade sig bra i min undersökning medan Nordea som 

sannolikt också använder den historiska metoden klarade sig sämre. Detta är dock 

mindre relevant för min undersökning eftersom syftet inte är att undersöka vilken 

metod som producerar de bästa VaR-estimaten, utan hur goda estimat bankernas 

interna, proprietära modeller producerar. 

I jämförelse med den tidigare forskningen har de nordiska bankerna i allmänhet 

presterat bra. Pérignon och Smith (2010), som utförde samma test som jag har utfört, 

fann att bankernas VaR innehåller information om framtida tradingavkastningar i 

endast en banks fall i ett av testen. I min undersökning klarade sig däremot två av 

bankerna bra i båda testen, två klarade sig bra i ett av testen och endast en av bankerna 

klarade sig dåligt i båda testen. O’Brien och Szerszen (2014), som endast utförde ett av 
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de test som jag har utfört (Mincer och Zarnowitz regression), fann att fyra av fem 

bankers VaR-modeller producerar estimat som innehåller information om framtida 

avkastningar under den stabila perioden, vilket är i linje med mina resultat. Under den 

volatila perioden var motsvarande siffra tre av fem banker. Jorion (2002), som 

använde en helt andra metoder än Pérignon och Smith, O’Brien och Szerszen och mig, 

fann att amerikanska bankers VaR-siffror i allmänhet har god 

prognostiseringsförmåga. Jorions undersökning hade dock ett mycket mindre antal 

observationer än de övriga undersökningarna vilket kan ha en inverkan på resultaten. 

Men även då det gäller undersökningen av prognostiseringsförmågan så är det viktigt 

att minnas att mina data är färskare än de data som de övriga undersökningarna har 

använts, och att man således kan förvänta sig att VaR-modellerna har utvecklats och 

förbättrats. 
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8 SAMMANFATTNING 

Value-at-Risk har i ett par årtionden varit ett standardmått för finansiell marknadsrisk 

både inom banksektorn och inom många andra sektorer. VaR har även under många år 

fungerat som basen för bankernas riskkapitalkrav. Eftersom banker har möjligheten att 

välja att basera sin kapitalkostnad för marknadsrisk på en intern, proprietär VaR-

modell i stället för på en extern övervakningsåtgärd så finns det skäl att undersöka hur 

väl dessa interna modeller uppfyller kraven som bör ställas på en god VaR-modell. 

Bankernas VaR-modeller har upprepade gånger undersökts på bland annat den 

amerikanska marknaden, men jag har inte hittat någon undersökning där nordiska 

banker ligger i fokus. Den huvudsakliga kontributionen med min avhandling är således 

att fylla denna kunskapslucka. 

Syftet med min avhandling är att undersöka nivån på och kvaliteten av den offentliga 

Value-at-Risk-rapporteringen för banker på den nordiska marknaden. Jag inkluderar 

huvudsakligen fem av nordens sex största banker, enligt totala tillgångar år 2012, i min 

undersökning: Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SEB och Swedbank. I en del av 

min undersökning ingår även Nordens femte störsa bank, det vill säga DNB. Jag visar 

att mängden information angående VaR som dessa banker publicerar har ökat under 

tidsperioden 2004–2013, och att mängden publicerad information i allmänhet inte 

varierar mycket från bank till bank. Denna växande trend stämmer överens med 

tidigare forskning gjord på den amerikanska under en tidigare tidsperiod. Trenden 

tyder på att intresset kring bankernas riskprofiler har ökat under de senaste åren. 

Kvaliteten på rapporteringen är varierande. Endast en av bankerna, Danske Bank, 

klarar sig bra i samtliga test medan en bank, Swedbank, inte klarar sig bra i något av 

testen. Baserat på antalet VaR-undantag har bankernas VaR-modeller generellt sett 

varit för konservativa och producerat för få undantag, vilket tyder på att bankerna 

binder onödigt mycket kapital i kapitalkraven. Majoriteten av bankernas VaR-modeller 

uppfyller inte kraven för en god modell baserat på backtestingen. Majoriteten av 

modellerna producerar heller inte VaR-siffror som innehåller information om framtida 

betingad volatilitet i tradingavkastningarna, men däremot presterar majoriteten av 

modellerna bättre en än enkel GARCH-modell då det gäller prognosticering av 

volatilitet. 

Mina resultat visar att Nordiska banker klarar sig bra i jämförelse med amerikanska 

banker och stora icke-amerikanska banker i backtestingen baserat på en jämförelse 
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mellan min undersökning och tidiagre forskning. Nordiska banker klarar sig även 

minst lika bra som banker i tidigare undersökningar då det gäller VaR-siffrornas 

prognostiseringsförmåga. Här är det dock viktigt att minnas att de data som största 

delen av den tidigare forskningen använder är flera år äldre. Det innebär att bankerna i 

mitt sampel har haft mera tid på sig att utveckla och finslipa sina VaR-modeller, vilket 

kan ha en inverkan på resultaten. 
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BILAGA 1 VARRI-SPECIFIKATIONER 2004–2013, DANSKE BANK OCH DNB 

 Danske Bank  DNB 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ̅  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ̅ 

1a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

1b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

2a 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,6  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,2 

2b 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,6  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,2 

2c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,9  0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0,6 

2d 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0,5  0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0,6 

3a 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4a 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1,4  0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,4 

5a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5c 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6a 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6b 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. 4 7 7 12 14 13 14 11 10 9 10,1  0 0 0 6 6 2 0 4 6 6 3 
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BILAGA 2 VARRI-SPECIFIKATIONER 2004–2013, HANDELSBANKEN OCH NORDEA 

 Handelsbanken  Nordea 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ̅  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ̅ 

1a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 

1b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 

2a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 

2b 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 

2c 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,8  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 

2d 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,7  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 

3a 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

5a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,3 

5b 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,3  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

5c 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8  0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

6a 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1  0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0,4 

6b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. 7 12 12 14 13 13 14 13 13 13 12,4  0 11 11 11 10 13 13 11 11 11 10,2 
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BILAGA 3 VARRI-SPECIFIKATIONER 2004–2013, SEB OCH SWEDBANK 

 SEB  Swedbank 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ̅  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ̅ 

1a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 

2b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,7 

2c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,7 

2d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,7 

3a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,4 

4a 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 1,4  0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1,6 

5a 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,6  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5c 2 2 1 1 2 0 2 2 2 2 1,6  0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1,6 

6a 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0,3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

6b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tot. 10 10 7 7 11 7 12 12 12 11 9,9  3 3 8 11 11 11 12 12 12 13 9,6 

 


