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Sammanfattning 

Globaliseringen i samhället är en bidragande faktor till att den finansiella handeln har ökat 

samt blivit mer komplex, därför har efterfrågan på korrekta riskmått ökat. Value at Risk är ett 

av de mest använda riskmåtten av banker och kreditinstitut. Inom Value at risk finns det flera 

olika metoder för beräkning av risk. En av de vanligaste metoderna är Historisk Simulering. 

Metoden grundar sig i att simulera tidigare prisförändringar för att bedöma aktuella risker 

framöver. Syftet med studien är att utvärdera vilken simuleringsmängd som bedömer risken 

bäst vid tillämpning av Historisk Simulering . För att utföra studien har vi använt oss av 30 

olika sektorindex på Stockholmsbörsen. Först beräknades risken för de olika indexen med 

olika simuleringsmängder därefter utvärderades riskbedömningarna med Basic frequency 

backtest. Först efter att metoden är utvärderad vet vi om riskbedömningen är godtagbar eller 

inte. Simuleringsmängderna som testats är 125, 250, 500, 750 och 1250 dagar med 95 

procents konfidensnivå. Resultatet vi erhöll visar att 250 dagars simuleringsmängd estimerade 

risken korrekt flest gånger. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

I samband med globaliseringen har handeln på den finansiella marknaden ökat. Banker och 

andra aktörer på börsmarknaden kan med dagens teknik genomföra snabbare investeringar i 

exempelvis aktier och fonder i andra länder. Handeln över landsgränser har blivit mer 

omfattande men också mer komplex, vilket har lett till att riskhantering blivit ett aktuellt och 

omdiskuterat ämne. 

Finansiell risk kan definieras som risken för vinst eller förlust beroende på marknadsbeteendet 

av de underliggande riskfaktorerna. En sorts finansiell risk är marknadsrisk som är risken för 

vinst eller förlust som uppkommer av oväntade förändringar i marknadspriser på exempelvis 

marknadsräntor eller växelkurser. Marknadsrisk kan i sin tur delas in i olika kategorier 

(aktierisk, ränterisk, valutarisk…) beroende på om riskfaktorn är en börskurs, en ränta eller en 

valuta (Dowd. 2002). Banker som Lehman brothers och HQ bank gick i konkurs under den 

senaste finanskrisen, vilket visar att behovet av säkra riskmått är stort. Betydelsen av att 

uppskatta risker korrekt uttryckte Hoppe (1998, s.50) på följande sätt: ”Believing a spuriously 

precise estimate of risk is worse than admitting the irreducible unreliability of one’s estimate. 

False certainty is more dangerous than acknowledged ignorance”. Enligt Rakel Lennartsson 

(2010) ska bolag använda riskhantering som ett instrument för att öka sin konkurrenskraft, 

genom att estimera och reducera risker.  

Under 1970-talet introducerades flera modeller för beräkning av risk. Det var även under 

denna period Value at Risk (VaR) lanserades. VaR används för att estimera risken för hur stor 

den maximala förlusten kan uppgå till, bland annat vid en investering (Linsmeiser & Pearson, 

1996). Risken beräknas med parametrarna tidshorisont samt konfidensnivå. VaR beräknar 

således sannolikheten för den potentiellt maximala förlusten under en viss tid (Hull, 2010). 

För att exemplifiera; anta att det används 100 dagliga observationer med 95 procent 

konfidensnivå. VaR beräknar att den maximala förlusten blir X SEK följande 100 dagar med 

95 procents konfidensnivå. 
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Det finns olika metoder för beräkning av VaR. Metoderna delas in i två kategorier, 

parametriska och icke-parametriska metoder. I de parametriska metoderna ingår Risk Metrics 

och Delta Normal metoden, under kategorin icke-parametriska finns såväl Monte Carlo som 

Historisk Simulering . 

Figur 1: Olika VaR-metoder   

 

                         Egen illustrerad; baserad på (Al shakarchi och Sangari, 2012). 

Det finns flera studier som har undersökt vilken av de olika VaR-metoderna som estimerar 

risken bäst, dock är de flesta undersökningarna utförda på bolag utanför stockholmsbörsen. 

Den mest använda metoden bland dessa fyra är enligt Asgharian & Nordén (2007) Historisk 

Simulering . Det finns tidigare studier som har använt sig av olika stora simuleringsmängder 

men med syftet att jämföra riskestimeringen mellan olika VaR-metoder. Simuleringsmängd är 

mängden dagliga prisförändringar tillbaka i tiden som observerats vid beräkningen av det 

prognostiserade VaR-värdet. En tidigare studie som har jämfört VaR-metoder och med olika 

simuleringsmängder är Hendricks (1996) och Sarma,Thomas & Shah (2003). Samtidigt har vi 

inte hittat någon studie som utvärderar simuleringsmängdens påverkan på riskestimering. Det 

finns heller inte en given regel om storleken på simuleringsmängden.  

Stor simuleringsmängd kan tränga undan nyare observationer som kan vara mer relevanta, å 

andra sidan kan en liten simuleringsmängd bidra till att extremvärden inte fångas upp (Dowd, 

2005). Det finns för närvarande ingen studie med fokus att utvärdera simuleringsmängders 

påverkan av riskestimering. Med det som grund utvärderar denna studie simuleringsmängders 

påverkan av riskestimering på sektorindex tillhörande stockholmsbörsen. I studien undersöks 

simuleringsmängderna 50, 125, 250, 500, 750 och 1250 dagar med 95 procents konfidensnivå. 
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Alla VaR- estimeringar har utvärderats med hjälp av Basic frequency backtest. Utvärderingen 

sker genom beräkningar av antalet felestimeringar av risken, därefter tas ställning till om 

modellen ska ses som tillförlitlig. Två av indexen visar att nollhypotesen om att modellen är 

tillförlitlig förkastades för samtliga simuleringsmängder för konfidensnivån 95 procent. Med 

de andra 28 indexen visar resultatet att nollhypotesen inte kunde förkastas. I studiens resultat 

visas att 250 dagars simuleringsmängd gav flest godtagbara riskestimeringar. 

1.2 Syfte 

I teorin om VaR och Historisk Simulering framkommer ingen given simuleringsmängd som 

bör användas vid beräkning av risk. Tidigare studier har heller inte lagt någon större vikt på 

att studera vilken simuleringsmängd som bör användas. Med det som bakgrund blev syftet 

med denna studie att utvärdera vilken simuleringsmängd som bäst predikterar risker vid 

tillämpning av Historisk Simulering på 30 olika sektorindex tillhörande stockholmbörsen.  

1.3 Frågeställning 

 Den huvudsakliga frågeställningen för studien är att undersöka vilken simuleringsmängd som 

generellt ger bäst prediktion av risk på stockholmsbörsen. Eftersom att undersökningen är 

utförd med sex olika simuleringsmängder med 95 procents konfidensnivå beräknat på 30 

sektorindex tillhörande stockholmsbörsen kan frågeställningen specificeras som; Vilken av de 

sex simuleringsmängderna beräknade med 95 procents konfidensnivå predikterar risken bäst 

på sektorindex tillhörande Stockholmsbörsen. Resultatet för studien ska ge en generell bild av 

vilken simuleringsmängd som ger bäst prediktion av risk på stockholmsbörsen vid 

tillämpning av Historisk Simulering . 

1.4 Disposition 

Vidare i studien finns historia om riskmåttet VaR samt vilka som använder det. Under 

rubriken ”Teorietisk bakgrund” hittas teorin bakom VaR, Historisk Simulering samt 

modellens för- och nackdelar. Vidare i avsnittet presenteras teorin bakom Basic frequency 

backtest. I avsnittet ”Tidigare studier” påträffas tidigare undersökningar om VaR. Tidigare 

studiers resultat presenteras samt studiernas likheter och olikheter med denna undersökning. I 

avsnittet ”Data” hittas resonemanget gällande valet av data samt redogörelse över vart 

datamaterialet är inhämtat. Beskrivningen gällande tillvägagångssätt för att beräkna VaR-
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värden samt hur metoden har utvärderats påträffas i avsnittet ”Tillvägagångssätt”. Därefter 

presenteras resultatet som erhållits av undersökningen samt diskussion gällande resultatet. 

Studien avslutas med en slutsats för undersökningen samt förslag på vidare forskning.  
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2. Institutionell bakgrund  

2.1 Value at Risk Historia 

Value at Risk har sina rötter i portföljteorin och blev under 1990-talet en populär metod för 

estimering av risker. Spår av VaR kan hittas redan år 1922 när New York-börsen införde 

kapitalkrav på bolag. Leavens (1945) har den första publicerade artikeln av vad vi kan kalla 

för en rå uträkning av VaR. Alla händelser antogs vara oberoende av varandra och värdet av 

portföljen hade en binomialfördelning. Leavens uttryckte inte att han beräknat ett VaR-värde 

men nämner spridning mellan förluster och vinster vilket tyder på att han tänkt på 

standardavvikelsen
1
 för portföljens marknadsvärde. Markowitz och Roy publicerade år 1952 

två studier oberoende av varandra med syfte att välja portföljer som skulle optimera vinsten 

med en given risk. Kenneth Garbade arbetade under 1980-talet på Bankers Trust Cross 

Markets Research Group. Under åren -86 och -87 skrev Kenneth Garbade flera rapporter med 

VaR-uträkningar som bedömer interna kapitalkrav för olika bolag. Sent1980-tal utvecklade JP 

Morgan en metod för VaR-uträkningar som publicerades för allmänheten året 1993, idag 

kallas metoden RiskMetrics (Holton, 2002).  

2.2 Vem använder VaR 

Beräkningar av VaR används för estimering av risker för olika ändamål. Ett av ändamålen är 

att bolag och organisationer vid investeringar vill beräkna risken för hur stor den maximala 

förlusten kan bli. Ett annat ändamål är att genom användning av VaR beräkna värdet av 

riskvägda tillgångar. De som främst använder VaR är banker och kreditinstitut men även 

valutahandlare. Kreditinstitut och banker har lagstadgade krav gällande likviditeten och 

använder därför VaR vid beräkningar av riskvägda tillgångar. De lagstadgade kraven 

angående likviditet kommer ofta från Baselkommittén. VaR används även vid potentiella 

investeringar för att estimera risker (Bank for international settlements, 2014).   

Baselkommitténs främsta uppgift är att arbeta fram rekommendationer, riktlinjer och 

standarder för att behålla hög kvalitet på banker. Kommittén har i sig ingen lag kraft dock 

                                                 

1
 Ett mått som visar hur mycket ett värde skiljer sig från medelvärdet. 
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väljer EU att lagstadga rekommendationerna, vilket betyder att Sverige och många andra 

länder måste lyda under. Tidigare hade Baselkommitten tydliga regleringar om att beräkning 

och tillämpning av VaR skulle användas av banker och kreditinstitut, vilket är ett stort 

erkännande för metoden. År 1996 släppte dock Baselkommitten en rapport om VaR som 

tillåter aktörer att använda sig av egna modeller för beräkning av risker, men då måste 

Baselkommitténs krav på backtesting uppfyllas (Bank for international settlements, 2014).   
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3. Teoretisk bakgrund  

3.1 Riskanalyser 

Den allmänna definitionen av risk kan uttryckas som” möjligheten att något oönskat skall 

inträffa” (Nationalencyklopedin, 2014). I ekonomin benämns risk som ett oväntat utfall 

istället för ett oönskat utfall då det finns både gynnsamma och ogynnsamma utfall. Fokus 

läggs oftast på risker förknippade med de ogynnsamma utfallen med syftet att kunna reducera 

och skydda sig mot riskerna. Risk med ekonomisk vinst eller förlust kallas finansiell risk och 

kan definieras som möjligheten till en ekonomisk förlust på grund av oförutsedda eller 

slumpmässiga förändringar i underliggande faktorer. Risken som mäts genom VaR är 

marknadsrisken som är en form av finansiell risk. Marknadsrisken uppstår på grund av 

oförutsedda förändringar i marknadspriser exempelvis förändringar i marknadsräntor eller 

växelkurser. Sedermera kan marknadsrisken delas in i olika kategorier beroende på vilken den 

underliggande riskfaktorn är, exempelvis är en börskurs den underliggande riskfaktorn för 

aktierisk och valuta för valutarisk (Dowd, 2005). 

Det finns olika tillvägagångssätt att försöka förutse marknadsbeteenden på exempelvis 

aktiemarknaden. Två kända tillvägagångssätt är fundamental analys och teknisk analys. 

Fundamental analys i ekonomiska sammanhang innebär företagsvärdering. Denna form av 

analys behandlar företagets nyckeltal som omsättning, kassaflöde, redovisad vinst med mera. 

Utifrån företagsvärderingen prognostiseras framtida utvecklingen. Grunden för teknisk analys 

ligger i att studerar historiska kursdata och handelsvolymer för exempelvis aktier. Genom att 

analysera historiska prisförändringar i den underliggande marknaden prognostiseras den 

framtida kursutvecklingen (Taylor & Allen, 1992). Value at Risk går under kategorin teknisk 

analys då modellen utgår från historiska prisförändringar för att prognostisera hur stor den 

maximala förlusten kan uppgå till med en viss sannolikhet.    

3.2 Value at Risk 

De vanligaste VaR metoderna är RiskMetrics, Delta Normal, Monte Carlo och Historisk 

Simulering . De två förstnämnda metoderna tillhör kategorin parametriska metoder och de två 

andra tillhör de icke-parametriska metoderna. VaR- metoderna mäter risken för eventuella 
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förluster för portföljer eller index som uppstår beroende på marknadsförändringarna (Penza & 

Bansal, 2001).  

De två parametrar som väljs vid beräkning av VaR är tid och konfidensnivån. VaR beräknar 

den potentiella förlusten med en viss konfidensnivå över en viss tid. Konfidensnivån visar 

med vilken sannolikheten utfallet inträffar. Valet av konfidensnivå varierar, ett 

förekommande intervall är 90-99 procent. Tidsparametern förklarar istället den tidshorisont 

som uträkningen avser att undersöka. Val av tidshorisonten är subjektiv i den bemärkelsen att 

respektive aktör har olika tidperioder som är relevanta (Butler, 1999). Hull (2010, s.157) 

definierar VaR på följande sätt: ”When using the value-at-risk measure, we are interested in 

making a statement of the following form: We are X percent certain that we will not lose more 

than V dollars in time T”.  

För att exemplifiera citatet; anta att det används 100 dagliga observationer med 95 procent 

konfidensnivå, VaR beräknar således att med 95 procents säkerhet kan den maximala 

förlusten bli V dollar följande 100 dagar.  

Diskussionen kring VaR handlar i störst utsträckning om huruvida de parametriska eller de 

icke-parametriska metoderna estimerar risken bäst. Visar det sig att VaR-uppskattningar är 

alltför felaktiga kan aktörer ta större risker och förlora mer än förväntat (Dowd, 2005). Hoppe 

(1998) menar att förlita sig på en felaktig uppskattning av risk är värre än att erkänna en 

opålitlig uppskattning. Falsk säkerhet är farligare än erkänd okunskap. 

3.3 Parametriska & icke-parametriska metoder 

Grunden för alla VaR- metoder är beräkningen av prisförändringar beroende på vilken typ av 

marknadsrisk som undersöks. Metoderna skiljer sig vid olika antaganden samt hur de vidare 

går tillväga för beräkning av VaR.  De parametriska metoderna grundar sina uträkningar 

utifrån statistiska antaganden. Antagandet om normalfördelning är det mest förekommande 

inom finansiella teorin, men även inom de parametriska metoderna (Penza & Bansal, 2001). 

Med normalfördelning menas i detta fall att fördelningen av prisförändringarna ska vara 

symmetriskt spridna kring medelvärdet.  

Den icke-parametriska metoden Historisk Simulering grundar sig på historisk information av 

prisförändringar (vinster/ förluster) (Linsmeiser & Pearson, 1996). Informationen simuleras 
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för att sedermera prognostisera framtiden. Beräkningarna av VaR genomförs genom att 

sortera simuleringsmängden från störst till minst vinst efter vald konfidensnivå. Simuleringen 

sker genom en bestämd storlek av glidande fönster. Denna storlek är vad vi kallar 

simuleringsmängd. Ett glidande fönster utför således lika stor mängd information för att 

prognostisera framtiden för varje dag framöver. Syftet med denna studie är att vidare 

undersöka olika simuleringsmängders betydelse för riskestimering. 

3.4 Historisk Simulering  

Vid beräkning av VaR med Historisk Simulering används tidigare prisförändringar, dessa kan 

både vara för enstaka finansiella instrument exempelvis aktier men även för portföljer. Det 

historiska tidsperspektivet skiljer sig från 100 dagar till så mycket som 5 år (Best, 1998). 

Grundidén bakom Historisk Simulering är att med hjälp av historiska förändringar konstruera 

en fördelning av potentiella framtida vinster eller förluster (Linsmeiser & Pearson, 1996). 

 Första steget vid beräkning av Historisk Simulering är att använda portföljens eller aktiens 

dagliga pris. Därefter beräknas prisförändringen för varje dag och på så vis skapas det en 

fördelning av vinster och förluster över tidsperioden. Efter att prisförändringarna för varje dag 

är beräknade genomförs simuleringen. Historisk Simulering observerar den valda 

simuleringsmängden av prisförändringarna och rangordnar sedan dessa från minst till störst 

förlust. Med 95 procents konfidensnivå rangordnas prisförändringarna efter storlek med 

avseende på de fem sämsta percentilerna längst ned. Endagsprognosen (VaRt+1) för respektive 

dag är alltså den femte sämsta percentilens värde. Enligt Dowd (2005) används oftast 95 och 

99 procents konfidensnivå vid VaR-beräkningar.  

3.4.1 Fördelar 

Historisk Simulering anses vara en av de enklare VaR metoderna, detta på grund av den enkla 

beräkningen. Eftersom att modellen inte gör antaganden om normalfördelning kan 

extremvärden
2
 fångas upp samt spegla det verkliga marknadsbeteendet för tillgångar. Genom 

normalfördelningsantagandet som görs i de parametriska metoderna antas det att 

                                                 

2
 Extremvärden utmärker sig genom att vara större eller mindre än det förväntade eller normala. Kan uppkomma 

genom extremhändelser som exempelvis finanskriser eller naturkatastrofer. 
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prisförändringarnas medelvärde är symmetriskt fördelade kring noll. Detta speglar alltså inte 

det verkliga marknadsbeteendet och kan leda till att potentiella extremvärden inte fångas upp. 

Figur 2 illustrerar en icke normalfördelad och en normalfördelad funktion, exemplet i figuren 

tydliggör hur extremvärden lättare kan fångas upp om normalfördelningsantaganden inte 

genomförs (Dowd, 2005). 

Figur2: Normal-och icke normalfördelning 

 

                                                           Egen illustrerad 

3.4.2 Nackdelar 

Likt andra metoder har även Historisk Simulering sina svagheter. Vad som karaktäriserar 

metodens största potentiella svaghet att metoden är helt beroende av observationsstorleken
3
. 

Beroendet av observationsstorleken kan göra det problematiskt om tillgängligheten av data
4
 är 

begränsad (Dowd, 2005). 

Om portföljens prisförändring under den observerade perioden är ovanligt stabil kan Historisk 

Simulering underskattar risken. Men om perioden är volatil
5
  så kan metoden producera VaR 

uppskattningar som är för höga jämfört med de faktiska riskerna. Metoden kan ha svårt att 

                                                 

3
 De dagar framöver som risken uppskattas för. 

4
 Modellen behöver tidseriedata på alla positioner, och sådana uppgifter är inte alltid tillgängliga. Det måste 

också se till att uppgifterna är tillförlitliga och kompatibla. 

5
 Att en aktie har hör volatilitet innebär att priser varierar mer än genomsnittligt (WWW.NE.SE) 
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hantera förändringar som sker under observationsperioden. Därmed är metoden ibland 

långsam att spegla viktiga händelser såsom riskökningar i samband med plötslig 

marknadsturbulens (Jorion, 2001).  

3.5 Simuleringsmängd  

Det kan även uppstå problem vid val av storlek på simuleringsmängden. Enligt teorin är 

Historisk Simulering i behov av stor simuleringsmängd för att kunna estimera en rimlig risk. 

Samtidigt kan en stor simuleringsmängd skapa problem. Ju större simuleringsmängd desto 

svårare är det att försvara att samtliga data är lika relevanta för beräkningen av VaR. Alltså 

kan en stor simuleringsmängd tränga undan nya observationer som anses vara mer relevanta. 

En liten simuleringsmängd kan istället bidra till att extremvärden inte fångas upp (Dowd, 

2005). Det finns alltså ingen given optimal simuleringsmängd för estimering av risk. Därför är 

syftet med studien att vidare undersöka om det finns en optimal simuleringsmängd vid 

beräkning av VaR.  

3.6 Backtestning 

Backtesting är en metod som används för att utvärdera VaR. Denna metod bedömer hur väl 

VaR har beräknat risken (Hull, 2010). Innan vi kan använda riskmodeller med tillit, är det 

nödvändigt att validera dem. Det är således viktigt att testa om antalet överträdelser med 

Historisk Simulering är förenliga med konfidensnivån som metoden baseras på. Antalet 

överträdelser är så många dagar som förlusten är större än det beräknade VaR-värdet. För att 

modellen ska anses tillförlitlig bör antalet överträdelser vara nära antalet förväntade 

överträdelser baserat på konfidensnivån som är vald (Dowd, 2005). Antalet överträdelser 

bekräftar inte om VaR har estimerats tillräckligt för att vara tillförlitlig. För få överträdelser 

betyder att risken underskattats, medans vid för stort antal överträdelser kan risken vara 

överskattad.  Därför är det viktigt att veta om antalet överträdelser är befogade för att betrakta 

modellen som tillförlitlig. Exempelvis om observationsstorleken är 100 dagar och 

konfidensnivån är 95 procent bör antalet överträdelser vara nära 5. Historisk Simulering kan 

ha missbedömt risken och därför är det viktigt att utvärdera riskmåttet, vilket gör 

backingtestet till en nödvändig del av riskbedömningen (Best, 1998).   

Eftersom att backingtestet validerar en teknisk analys är det viktigt med lämplig data. Ett 

problem som kan uppstå med data är att prisförändringarnas uppgifter oftast är beräknade 
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enligt standard redovisningsprinciper. Det innebär ofta att tillgångarna är underskattade i 

värde och fluktuationer så att deras värden utjämnas. Men i riskmätning är det viktigare att 

prisförändringarnas uppgifter återspeglar underliggande volatilitet istället för 

redovisningsförsiktighet (Dowd, 2005).  

Backingtestet testar oftast med fem eller en procents signifikansnivå om det faktiska antalet 

överträdelser är nära det förväntade antalet överträdelser. Ju högre signifikansnivå desto mer 

sannolikt är det att acceptera nollhypotesen och mindre benägna att felaktigt förkasta en sann 

modell (dvs. att göra typ I fel). Det innebär också att vi är mer benägna att felaktigt acceptera 

en falsk modell (dvs. att göra typ II-fel). Varje test innebär därför en avvägning mellan dessa 

två typer av möjliga fel (Dowd, 2005). 

Backingtestet utvärderar metoden utifrån bestämd simuleringsmängd och konfidensnivå. 

Sedan utvärderar metoden vilken simuleringsmängd som predikterar risken bäst genom flest 

antal godtagbara estimat (Best, 1998). 

 

3.6.1 Basic frequency backtest 

Backingtestet kan genomföras med olika metoder. En av de mest använda 

utvärderingsmetoderna enligt Dowd (2005) är Basic frequency backtest. Denna metod testar 

om den observerade frekvensen överträdelser är förenlig med den förväntade frekvensen 

överträdelser av VaR. Under nollhypotesen definieras modellen som ”godtagbar” (dvs. i linje 

med vad som förväntas enligt modellen).  

Antalet överträdelser x följer en binomialfördelning eftersom att sannolikhetsfördelning av 

antalet lyckade försök i en sekvens av n oberoende försök med lika stor sannolikhet p för 

varje försök. Detta förklaras med sekvensen av prisförändringar som anses vara oberoende av 

varandra samt att sannolikheten för en överträdelse är lika stor vid varje försök. Därmed kan 

fördelningen av prisförändringarnas händelser definieras av binomialfördelningen (Dowd, 

2005). 

Basic Frequency backtest är lätt att applicera och kräver inte mycket information. Men 

metoden har också likt andra utvärderingsmetoder nackdelar. Metoden kräver en stor 
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urvalsstorlek
6
, eftersom att den enbart fokuserar på förluster. Testet tenderar att förlora 

värdefull information om storleken på förlusten genom att enbart uppmärksamma antal 

överträdelser och inte storleken på överträdelserna. Detta tyder på att modellen kan vara 

relativt ineffektiv jämfört med andra test som tar hänsyn till storleken liksom förlusten 

(Dowd, 2005).  

                                                 

6
 De totala dataobservationerna som används i undersökningen. 
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4. Tidigare studier 

Tidigare studier har fokuserat på att undersöka vilken VaR metod som estimerar risken bäst. 

Vanligast i de tidigare studierna är att genom de olika VaR-metoderna  estimera risker för 

olika portföljer, valutor och aktieindex. Historisk Simulering förkommer ofta i de tidigare 

undersökningarna, dock har studierna använt sig av aktieportföljer eller index tillhörande 

börser utomlands. Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och visar den 

genomsnittliga utvecklingen på en marknad (Nasdaqomxnordic, 2014). För närvarande har 

det inte gjorts undersökningar med syftet att studera simuleringsmängderna med index 

tillhörande stockholmsbörsen. Det finns dock flera studier som jämför olika VaR-metoder 

med olika simuleringsmängder vilket indirekt även testar simuleringsmängderna för Historisk 

Simulering. Nedan följer tidigare studier kring Historisk Simulering och metodens 

simuleringsmängd.  

Hendricks (1996) undersökte tolv olika VaR metoder och en av dessa är Historisk Simulering. 

Undersökningen utfördes med 1000 slumpvist utvalda växelkurs portföljer och alla 

riskberäkningar utfördes med 95 och 99 procents konfidensnivå. Simuleringsmängderna som 

användes var 125, 250, 500 och 1250 dagar. Resultat för undersökningen visar att Historisk 

Simulering estimerat risken korrekt med samtliga simuleringsmängder och 95 procents 

konfidensnivå. Med 99 procents konfidensnivå estimerades risken korrekt endast med 

simuleringsmängden 1250 dagar.  

Sarma, Thomas & Shah (2003) har likt den föregående studien undersökt RiskMetrics, Delta 

normal metoden och Historisk Simulering med 95 och 99 procents konfidensnivå. Även 

denna undersökning använde sig av aktieportföljer. Simuleringsmängderna som använts vid 

tillämpning av Historisk Simulering är 50, 125, 250, 500 och 1250 dagar. I denna 

undersökning estimerades risken korrekt endast med simuleringsmängden 125 dagar och 95 

procents konfidensnivå.  

Van den Goorbergh & Vlaar (1999) har jämfört Historisk Simulering med Varians-Kovarians 

metoden. Undersökningen omfattar det Holländska indexet AEX och Dow Jones Industrial 

avrige index. Simuleringsmängderna som används är 250, 500 och 1000 dagar och 

beräkningarna är gjorda med 95, 99, 99,5 och 99,9 procents konfidensnivå. Med 95 procents 
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konfidensnivå genererade simuleringsmängderna 250 och 1000 dagar godtagbara 

riskestimeringar.    

Butler & Schachter (1996) påstår att riskuppskattningar som är beräknade genom Historisk 

Simulering ofta är inkorrekta om höga konfidensnivåer och litet datamaterial används. Även 

Jorin (2001) påpekar vikten av att använda stort datamaterial vid tillämpning av Historisk 

Simulering med höga konfidensnivåer. Likväl är Historisk Simulering den mest använda 

VaR-metoden enligt Asgharian & Nordèn (2007). 
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5. Data 

I denna studie har sekundärdata inhämtats från Nasdaq OMX NORDIC databas (Nasdaq, 

2014). Under fliken Index har data hämtats för 30 olika sektorindex tillhörande 

Stockholmsbörsen. I denna studie används avkastningsindex vid beräkning av VaR. 

Avkastningsindex är ett mått på hur aktiekurser utvecklas och tar hänsyn till samtliga 

aktieutdelningar som företag gör. Måttet ger även en tydligare bild av den totala avkastningen 

(Nasdaqomxnordic, 2014). Centrala gränsvärdesatsen kan tillämpas om antalet index är större 

eller lika med 30. Det innebär att generalisering av resultat kan göras för aktier tillhörande 

stockholmsbörsen. Indexen är obundet slumpmässigt utvalda efter att vi exkluderat de 

sektorindexen utan tillräcklig data.  

Observationsmängden består av 2011 dagar som avser priset på stängningskursen, mellan 

perioden 2006-07-11 till 2014-07-01. Perioden valdes för att fånga upp finanskrisen, men 

även på grund av att backingtestet kräver en stor observationsmängd. De valda 

simuleringsmängderna 50, 125, 250,500, 750 och 1250 dagar är baserade på tidigare studier.  

Tabell 1 som finns i Appindex innehåller deskriptiv statistik med min, max och medelvärde 

för stängningskurspriset och de procentuella prisförändringarna för samtliga index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

6. Tillvägagångssätt  

6.1  Beräkning av avkastning 

Det finns olika tillvägagångssätt för att beräkna avkastningen av en investering. Exempelvis 

absoluta, relativa eller logaritmerade prisförändringar. I denna studie har logaritmerade 

prisförändringar tillämpats för de utvalda indexens stängningskurser. Genom att använda 

formeln nedan kan vi undvika ett negativt värde på tillgångens pris vilket skall vara 

meningsfullt i ekonomiska sammanhang (Dowd, 2005).   

Rt= Ln(Pt/Pt-1)     (1) 

Rt= Avkastning 

Pt= Dagens pris 

Pt-1= Gårdagens pris 

6.2 Beräkning av överträdelser 

För att beräkna VaR i denna studie används Historisk Simulering . Denna studie har 

genomfört beräkningar över 50, 125, 250, 500, 750 samt 1250 dagar för att sedan jämföra 

vilken simuleringsmängd som ger bäst riskbedömning. I undersökningen användes 

programmet Excel för att ta fram de historiska prisförändringarna som sedan har rangordnats 

utifrån utfall, därefter beräknas procentuella VaR-värdet fram för den önskade konfidensnivån 

med hjälp av följande formel.  

Pt =(Rt, Rt-1, …, Rt-w+1)     (2) 

För att exemplifiera; anta att simuleringsmängden är w=100 med 95 procents konfidensnivå. 

VaR beräknar den femte sämsta percentilen för den simulerade avkastningen (Kuster, Mittnik 

& Paoella, 2006). Sedan multiplicerades indexets initiala kursvärde (W0) med det procentuella 

VaR-värdet (Pt) för att erhålla VaR-kursen (Van den Goorbergh & Vlaar, 1999). 

VaRt+1= -W0Pt     (3) 

VaR-kursen (VaRt+1) är alltså det endagsprognostiserade priset för stängningskursen. Vid 

beräkning av överträdelser subtraherades faktiska kursvärdet med den beräknade VaR-kursen. 
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De dagar som visar negativa värden definieras som överträdelse. Detta på grund av att VaR 

har gjort en överestimering av det prognostiserade dagspriset på stängningskursen. 

6.3 Beräkning av Basic frequency backtest 

För att utvärdera hur väl den historiska simuleringsmetoden har estimerat risken är det 

lämpligt att utvärdera VaR-metodens tillförlitlighet. Olika metoder används vid utvärdering 

av VaR, i denna studie används likt Van den Goorbergh & Vlaar (1999) Basic frequency 

backtest. För att genomföra beräkningarna användes Microsoft Excel.  

Första steget vid utvärderingen av VaR är det nödvändigt att definiera hypoteserna och 

bestämma signifikansnivå för testet. Under nollhypotesen testas det om antalet överträdelser 

ryms inom det förväntade intervallet. Utvärderingsmetoden använder sig av 

binomialfördelning för att beräkna frekvensen för överskridande av VaR-estimeringar givet 

en sannolikhet och observationsstorlek (Dowd, 2005). Observationsstorleken är de dagar (T) 

som risken uppskattas för. Stegen kan sammanfattas som följande: 

Definiera nollhypotesen, H0. 

Definiera alternativ hypotesen, HA.  (Accepteras då nollhypotesen förkastas). 

Bestäm signifikansnivå för testet. 

Grunden till hur nollhypotesen ska definieras ligger i vilken konfidensnivå som väljs vid 

beräkningen av VaR. För att nollhypotesen inte ska förkastas bör enligt backingtestet antalet 

överträdelser vara nära fem procent. Därför definieras nollhypotesen(H0) som p= 0,05 med 

alternativhypotesen(HA), P≠ 0,05. Alternativhypotesen grundar sig i att Historisk Simulering 

kan underskatta eller överskatta risken därav intervallet för antalet godtagbara överträdelser. 

H0: p = 0,05 (Modellen är tillförlitlig) 

HA: p ≠ 0,05 (Modellen är inte tillförlitlig) 

Backingtestet använder binomialföredelningen på grund av att observationerna i fördelningen 

är oberoende med samma sannolikhet för varje försök.  

Följande formel beräknar antalet överträdelser som får inträffa för att nollhypotesen inte ska 

förkastas, givet observationsstorleken och sannolikheten. 
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Pr (x| n, p)= ( 
 
)               (4) 

 

x = Antal överträdelser. 

n = Totala antalet observationer.  

p = 1-konfidensnivån som används i beräkningen av VaR (Sannolikheten för överträdelse). 

Pr (x | n, p)= Sannolikheten för antalet överträdelser givet n och p. 

Formeln ovan beräknar precisionen av VaR genom att kontrollera för antalet överträdelser 

som förväntas inträffa med 95 procents konfidensnivå.  Exempel, ponera att vi genomför ett 

backingtest med 100 observationer(n) och 5 procent sannolikhet för överträdelse(p). 

Binomialfördelningen beräknar således hur stort antal överträdelser som får inträffa för att 

nollhypotesen inte ska förkastas. Nedan illustreras exemplet;  

H0: p=0,05 HA: p ≠ 0,05   

n = 100  x = 9 

För att beräkna sannolikheten för antalet överträdelser, x= 9, finns det olika tillvägagångssätt. 

En metod är att använda tidigare nämnda formeln för samtliga värden mellan 9 och 100. Om 

sannolikheten för antal överträdelser resulterar i ett värde större än 2,5 procent förkastas inte 

nollhypotesen. I sådant fall kan vi med 95 procents sannolikhet försäkra oss om att VaR har 

beräknat risken korrekt. Figur 3 visar intervallet för de förväntande överträdelserna enligt 

exemplet. 
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Figur 3: Förväntat antal överträdelser 

 

                                                Egen illustrerad 

 

Backingtestet beräknar sannolikheten för att få nio överträdelser givet 100 observationer med 

sannolikhet för överträdelse(p), i det här fallet sex procent. Nollhypotesen kan alltså inte 

förkastas. Om antalet överträdelser istället resulterat i elva innebär det att nollhypotesen 

förkastas, binomalfördelningen visar att sannolikheten för elva överträdelser är mindre än 2,5 

procent. Elva överträdelser ryms alltså inte inom intervallet mellan ett och tio. 

I Undersökningen användes observationsmängden 2011 (n) dagar med sannolikheten för 

överträdelser på fem procent. Modellen förväntar sig att antalet överträdelser (x) ska befinna 

sig inom intervallet 28 till 51 i denna studie. Om antalet överträdelser är mindre än 28 eller 

större än 51 betraktas VaR som inte tillförlitlig. Detta medför i sin tur att nollhypotesen 

förkastas. 
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7. Resultat 

 Tabell 2 nedan presenterar resultatet för undersökningen. Studien har använt 30 sektorindex 

tillhörande stockholmsbörsen. Alla VaR beräkningar är utförda med 95 procents 

konfidensnivå.  Tabell 2 visar andelen procent godtagbara riskestimeringar för varje 

simuleringsmängd. Simuleringsmängden 250 dagar visar 83 procent godtagbara 

riskestimeringar vilket är den största andelen i undersökningen. 125 dagars simuleringsmängd 

kommer näst och visar 73 procent godtagbara riskestimeringar. Simuleringsmängden 1250 

dagar gav 10 procent godtagbara riskestimeringar som också var lägst i undersökningen.  

250 dagars simuleringsmängd hamnade flest gånger inom det förväntade intervallet och ses 

därför som bäst lämpade simuleringsmängden tillämpat på aktier tillhörande 

Stockholmsbörsen.  Tabell 3 som finns i appendix visar resultaten specifikt för varje index vid 

varje simuleringsmängd. Intervallet för godtagbart antal överträdelser är 28-51. De 

godtagbara riskestimeringarna är markerade med *.  

Tabell 2: Andelen godtagbara överträdelser 

Simuleringsmängd 50 125 250 500 750 1250 

Andelen godtagbara 

överträdelser  

40 % 73 % 83 % 53 % 30 % 10 % 

Sektorindexen Oil & Banks och Support Service är de två indexen som förkastat 

nollhypotesen för samtliga simuleringsmängder. I tabell 4 och tabell 5 presenteras grafer över 

det prognostiserade stängningskurspriset jämfört med det faktiska priset för Sektorindexen Oil 

& Banks respektive Support Service. 
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Tabell 4: Volatiliteten för Oil & Gas index 

 

 

Tabell 5: Volatiliteten för Support services sektorindex 
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8. Diskussion  

Undersökning omfattar simuleringsmängderna 50, 125, 250, 500, 750 och 1250 dagar. 

Studien inkluderar 30 olika index tillhörande stockholmsbörsen och alla VaR beräkningar är 

utförda med 95 procents konfidensnivå. Teorin förklarar att simuleringsmängden inte bör vara 

för stor. Detta grundar sig i att för stor simuleringsmängd kan tränga undan nyare 

observationer som kan vara mer relevanta. Simuleringsmängden bör heller inte vara för liten 

då modellen kan misslyckas med att fånga upp extremhändelser (Dowd, 2005). Detta 

resonemang kan tydligt ses i resultatet för denna studie där simuleringsmängderna 50, 750 

och 1250 dagar gav minst andel godtagbara riskestimeringar.   

Enligt Butler & Schachter (1996) och Jorin (2001) bör stort datamaterial användas vid höga 

konfidensnivåer.  Den vanligaste konfidensnivån vid beräkning av VaR är 95 procent men är 

också den lägsta konfidensnivån som använts i de tidigare studierna. I undersökningen 

används 95 procents konfidensnivå med urvalsstorleken 2011 dagar vilket utgör liten risk att 

resultatet påverkats negativt av den använda konfidensnivån.  

Hendricks(1996) och Van den Goorbergh & Vlaar (1999) har testat olika simuleringsmängder 

med Historisk Simulering på 95 procents konfidensnivå. Gemensamt med denna studie är 

resultatet för simuleringsmängden 250 dagar. De tidigare studierna visar korrekta 

riskestimeringar med den nämnda simuleringsmängden som även visar högst andel korrekta 

riskestimeringar i denna undersökning. Det finns även skillnader i resultatet jämfört med de 

tidigare studierna. I denna studie är det låg procentandel korrekta riskestimeringar med stora 

simuleringsmängder, 750 och 1250 dagar gav 30 respektive 10 procent korrekta 

riskestimeringar. De tidigare studierna visar korrekta riskestimeringar med stora 

simuleringsmängder. Hendricks (1996) undersökning är utförd på valutaportföljer vilket kan 

ha påverkat resultatet positivt då valutakurser historiskt sett är mindre volatila jämfört med 

aktiekurser (Handelsbanken, 2014). Van den Goorbergh & Vlaar (1999) har utfört 

riskberäkningar på två index vilket gör det svårt att dra en generell slutsats om hur väl olika 

simuleringsmängder estimerar risken.  

 Sarma, Thomas & Shah (2003) visar korrekt riskestimering med 125 dagars 

simuleringsmängd och 95 procents konfidensnivå. Det är i likhet med denna studie då 
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simuleringsmängden 125 dagar hade 73 procent korrekta riskestimeringar vilket var nästhögst 

i undersökningen.  

En tillgång med historisk hög volatilitet kan medföra att VaR överskattar risken men även 

tvärtom. Om en tillgång är ovanligt stabil under den observerade tiden kan VaR underskatta 

risken (Jorin, 2001). I tabell 4 och 5 visas volatiliteten för indexen Oil & Gas och Support 

services. Resultatet visar att ingen simuleringsmängd för dessa två index gav godtagbara 

riskestimeringar. Volatiliteten under den observerade perioden kan vara en bidragande faktor 

till att VaR överskattat risken för Oil & Gas och underskattat risken för Support services.  

En brist hos backingtestet vid utvärderingen av VaR är att metoden inte tar hänsyn till hur 

stora differenserna är i överträdelserna. Detta medför att marginella skillnader i 

uppskattningen av VaR betraktas som överträdelse på lika villkor som större differenser. 

VaR-estimering kan alltså ha marginella skillnader i överträdelserna men inte bli godtagbar 

men också ha större skillnader dock inom ramen för intervallet och bli godtagbar. Detta är 

något som kan ha inträffat i de 30 index som vi har valt att undersöka. 

En annan bristande del i Historisk Simulering är att modellen inte tar hänsyn till 

informationens datum. Informationen om indexets pris är väsentligt viktigare idag jämfört 

med 1250 dagar tillbaka i tiden. Eftersom att modellen inte tar datumen i beaktelse, tilldelas 

samma vikt för all data. Det gör att modellen antar att marknadsbeteendet för 1250 dagar 

tillbaka i tiden påverkar morgondagens prognos lika mycket som marknadsbeteendet idag. 

Nackdelarna med Historisk Simulering har inte begränsat utförandet av undersökningen samt 

att resultatet i studien är i enlighet med teorin. 
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9. Slutsats  

Syftet med studien var att utvärdera vilken simuleringsmängd som predikterar risken bäst. 

Resultatet i undersökningen visade att risken uppskattades bäst med simuleringsmängden 250 

dagar som visade störst andel korrekta riskestimeringar, 83 procent av 30 sektorindex 

tillhörande stockholmsbörsen. Med denna studie som utgångspunkt är det 17 procents risk för 

en inkorrekt riskestimering med simuleringsmängden 250 dagar och konfidensnivån 95 

procent. Med detta resultat rekommenderas inte Historisk Simulering i kombination med 

Basic frequency backtest vid riskestimering av aktier på stockholmsbörsen. Man bör dock ta 

hänsyn till att bedömningen av Historisk Simulering är grundad på den observerade tiden. 

Marknaden kan bete sig olika vid olika tidpunkter men också på olika marknader vilket skulle 

kunna leda till andra resultat.  

Under studiens gång har potentiella brister med undersökningen uppkommit. Exempelvis har 

vi funderat på om den utvärderingsmetod som vi använt är passade för denna undersökning. 

Detta på grund av att utvärderingsmetoden Basic frequency backtest test inte tar hänsyn till 

överträdelsens storlek. Metoden kan därför ha missbedömt vilken simuleringsmängd som 

egentligen är bäst lämpad för de utvalda indexen. 

Som vidare forskning finner vi det intressant att ytterligare utföra liknande undersökningar i 

andra länder och jämföra resultatet med resultatet i denna studie. Det skulle även vara 

intressant att utvärdera Historisk Simulering med en annan utvärderingsmetod utöver Basic 

frequency backtest. 
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Appendix 

Ordlista 

Binomialfördelning: En statistisk fördelning där alla händelser är oberoende av varandra och 

inträffar med samma sannolikhet, händelserna är ömsesidigt uteslutande av varandra.  

Extremvärden: Är värden som utmärker sig genom att vara större eller mindre än det 

förväntade eller normala. Kan uppkomma genom extremhändelser som exempelvis 

finanskriser eller naturkatastrofer.  

Observationsstorlek: De dagar (T) som risken uppskattas för.  

Konfidensnivå: säkerheten att ett utfall inträffar, utryckt i procentenheter. 

Nollhypotes: Vid en hypotesprövning är nollhypotesen den hypotesen som testas. Antingen 

förkastas eller inte förkastas nollhypotesen.  

Normalfördelning: Är en fördelning inom sannolikhetsteorin som innebär att värden är 

spridda symetrisk kring medelvärdet. 

Simuleringsmängd: Antalet dagar tillbaka i tiden som används vid simulering av 

riskuppskattningen. 

Standardavvikelse: Ett mått som visar hur mycket ett värde skiljer sig från medelvärdet. 

Urvalsstorlek: De totala dataobservationerna som används i undersökningen. 

Volatilitet: Prisrörlighet på finansiella marknader. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 1 

Tabell 1: Deskriptiv statistik av stängningskurspriset/ procentuella prisförändringar 

Sektorindex tillhörande 

Stockholmsbörsen 

Min Medelvärde Max  

Aerospace & Defense 444/ -0,09 886/ -0,00021 1670/ 0,11  

Automobiles & Parts  304/ -0,087 844/ 0,00028 13595/ 0,08  

Banks 395/-0,10 1095/ 0,00015 1626/ 0,14  

Basic Resources  454/ -0,09 877/ -0,00033 1734/ 0,11  

Consumer Goods  454/ -0,09 877/  -0,00031 1734/ 0,11  

Electricity  414/ -0,11 1274/  -0,00087 3969/ 0,12  

Financial Services  518/ -0,09 964/ 0,00011 1575/ 0,12  

Financials  513/ -0,09 951/ 0,00011 1542/ 0,12  

Food & Beverage  522/ -0,06 945/ 0,00036 1161/ 0,099  

Food & Drug Retailers  532/ -0,03 938/ 0,00023 1153/ 0,099  

Food Producers  471/ -0,03 923/ 0,00023 1123/ 0,099  

Forestry & Paper  541/ -0,08 947/ 0,0001 1411/ 0,076  

Health Care  690/ -0,06 994/ 0,0001 1436/ 0,075  

Household Goods  Home 

Construction  

459/ -0,11 984/  -0,00002 1530/ 0,11  

Industrial Metals & 

Mining  

482/ -0,15 1080/ 0,0004 2454/ 0,14  

Leisure Goods  271/ -0,11 825/ 0,0007 2049/ 0,17  

Media  304/ -0,22 864/ -0,0003 1571/ 0,10  

Oil & Gas  430/ -0,17 986/ 0,0001 1620/ 0,20  

Oil & Gas Producers  428/ -0,17 947/ 0,0001 1710/ 0,20  

Personal & Household 

Goods  

549/ -0,06 1032/ 0,0001 1403/ 0,08  

Personal Goods  531/ -0,03 1346/ 0,0002 1713/ 0,09  

Pharmaceuticals & 

Biotechnology  

763/ -0,07 1065/ 0,0001 1690/ 0,09  

Real Estate Investment 

& Services  

404/ -0,07 888/ 0,0002 1482/ 0,10  

Real Estate 414/ -0,07 845/ 0,0034 1351/ 0,10  

Retail 587/ -0,08 1003/ 0,00015 1388/ 0,09  

Support Services  714/ -0,087 1048/ 0,0003 1833/ 0,25  

Technology Hardware & 

Equipment  

516/ -0,25 864/ -0,0003 1580/ 0,14  

Telecommunications  596/ -0,083 988/ -0,00001 1285/ 0,08  

Tobacco  473/ -0,1 874/ 0,0003 1375/ 0,1  

Travel & Leisure  738/ -0,11 1233/ 0,0002 2571/ 0,08  

     



 

 

Tabell 3 

Tabell 3: Resultatet för de samtliga simuleringsmängderna. 

Sektorindex tillhörande 

Stockholmsbörsen 

50 125 250 500 750 1250 

Aerospace & Defense  60 39* 38* 20 12 11 

Automobiles & Parts  46* 40* 32* 35* 28* 26 

Banks 54 52 45* 30* 14 15 

Basic Resources  62 56 43* 38* 26 20 

Consumer Goods  50* 43* 29* 24 20 19 

Electricity  46* 30* 34* 34 27 20 

Financial Services  63 51* 43* 33 23 22 

Financials  54 49* 46* 27 14 17 

Food & Beverage  62 56 43* 38* 26 20 

Food & Drug Retailers  48* 37* 36* 33* 30* 23 

Food Producers  44* 32* 32* 29* 25 24 

Forestry & Paper  73 69 67 56 47* 49* 

Health Care  50* 43* 39* 37* 33* 27 

Household Goods  

Home Construction  

61 53* 51* 50* 53 54 

Industrial Metals & 

Mining  

55 47* 53 52 47* 51* 

Leisure Goods  68 49* 42* 32* 28* 22 

Media  60 50* 39* 36* 30* 32* 

Oil & Gas  61 55 61 64 60 65 

Oil & Gas Producers  42* 41* 37* 29* 15 12 

Personal & Household 

Goods  

50* 38* 32* 25 20 19 

Personal Goods  53 46* 40* 33* 28* 26 

Pharmaceuticals & 

Biotechnology  

47* 46* 40* 36* 27 22 

Real Estate Investment 

& Services  

53 50* 28* 27 19 15 

Real Estate 60 50* 38* 25 19 15 

Retail  51* 40* 35* 33* 25 21 

Support Services  62 60 55 54 55 62 

Technology Hardware 

& Equipment  

55 47* 39* 37* 25 23 

Telecommunications  49* 40* 40* 33* 19 16 

Tobacco  58 53 51* 49* 40* 24 

Travel & Leisure  50* 43* 46* 46 48* 53 

       Modellen anses vara godtagbar mellan intervallen 28-51 och betecknas med * 

                                                                                                                        Simuleringsmängd 


