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ABSTRACT 
A disputed question today, is whether society will be able to provide and finance sufficient care 

for the ever-growing elderly population. This study is meant to provide an unbiased, and 

mathematically backed prediction about how the future in this subject may come to pass. By use 

of statistical methods such as univariate and multivariate regression analysis, the future of key 

components such as demographics, real GDP and cost in the elderly care can be predicted. 

Adding to this, Value-at-Risk can tell us about the likelihood and magnitude of the different 

outcomes. 

SAMMANFATTNING 
Sverige står idag inför en förändring av landets demografiska sammansättning, man förutspår att 

gruppen äldre i landet kommer öka kraftigt. Detta väntas utsätta landets ekonomiska system för 

påfrestningar, i synnerhet inom äldrevården. Äldrevårdens kostnader har vuxit explosionsartat de 

senaste åren och en mycket omdebatterad fråga är: kommer landets ekonomi att klara den 

förändring som sker? 

 

För att kunna besvara frågan måste man sätta äldrevårdens kostnad i relation till andra faktorer 

som tros påverka den. Ser man kostnadsökningen utan kontext är det förståeligt att oro uppstår. 

Under samma period som kostnaderna ökat har dock statens budget också ökat enormt, och så 

även kvaliteten och förhållandena inom vården. Arbetets syfte är att skapa en verklighetstrogen 

bild av framtiden. För att detta ska vara möjligt måste rätt parametrar att simulera framtiden efter 

identifieras. Förstudiens resultat är tre nyckelfaktorer: hur vårdbehoven kommer att yttra sig, 

vilka kostnader detta medför och samhällets förmåga att finansiera detta. Dessa kvantifieras som 

antal personer 65 år och äldre, äldrevårdens kostnader och BNP. Vid simulering av framtiden 

används tre olika matematiska modeller, en univariat modell, och två olika versioner av en 

multivariat modellering. Samtliga parametrars historiska utveckling och eventuella samband 

mellan dessa kartläggs, och de olika metodernas lämplighet testas. De tre metoderna är historisk 

simulering, fri vektor autoregression och vektor autoregression med en deterministisk variabel. 

De förstnämnda modellerna är vedertagna för ekonomisk modellering, och den sistnämnda är en 

variant som kan uppta värden av variabler som inte behöver slumpas. Denna modell valdes på 

grund av en omfattande och trovärdig demografiframskrivning finns tillgänglig, utförd av 

Statistiska Centralbyrån. Samtliga modeller påvisar lämplighet för användning i statistisk mening 

och modelldiagnos har utförts för att optimera modellernas anpassning till mätdata. Studiens 

resultat ger hopp om framtiden, äldrevårdens kostnader väntas inte nå nivåer som samhället inte 

klarar av att finansiera, även om det finns extremfall inom vilka en omprioritering av resurser 

skulle kunna anses lämplig. Dock måste förbehållas att analysen förutsätter att 

kostnadsutvecklingen fortsätter i den höga takt som den gjort tidigare, vilket också innebär en 

höjd vårdkvalitet, längre livslängd och högre levnadsstandard på ålderns höst.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 
Hur kommer den åldrande befolkningen i Sverige påverka landets samhällsekonomiska klimat, 

och hurdan är bilden år 2060? Vi hoppas kunna sprida ljus på en situation som oroar många i 

dagens samhälle. Finns det tillräckliga resurser för att hantera den åldrande befolkningen? Om 

det visar sig av studien att man står inför storskaliga problem med finansieringen av äldrevården, 

vad kan man då göra åt detta?  

1.2 Disposition 
Detta arbete börjar med en beskrivning av situationen beträffande äldrevården i Sverige, hur den 

utvecklats historiskt, och vilka faktorer som är bakomliggande för detta. Olika metoder och 

arbetssätt som valts för studien motiveras i den sista delen av det första avsnittet. I det 

nästkommande avsnittet presenteras de matematiska och statistiska metoderna. Matematiska 

bevis, och förklaring till hur resultatet uppnåtts demonstreras i avsnittet. Resultatet presenteras 

som grafer och tabeller i det tredje avsnittet, där den framtida utvecklingen för de valda 

parametrarna och dess värden demonstreras. I avsnitt fyra diskuteras samtliga val och 

avgränsningar som gjorts under studien, och vad de funna resultaten kan ha för konsekvenser och 

implikationer för samhället idag. Avslutningsvis finns slutsatserna och källorna. För den som är 

intresserad finns även koden som använts för modellanpassning, analys och simulering som 

bilaga. 

1.3 Bakgrund till problemet 
I Sverige pågår idag ett åldrande av befolkningen. Detta har sin förklaring i framsteg som gjorts 

inom vården, folks ökade kunskap kring förebyggandet och behandlingen av olika sjukdomar, 

och ett ständigt förbättrande av landets levnadsstandard. Således har dödligheten minskat, och 

inte minst i högre åldrar. Medellivslängden ökar, och det gör även äldrevårdens kostnader. Under 

tidsperioden 1980–2016 har medellivslängden ökat stadigt samtidigt som pensionsåldern inte 

förändrats signifikant. Detta har resulterat i en förskjutning av befolkningens sammansättning i 

landet. Det spekuleras mycket kring hur samhället ska finansiera äldrevården då antalet äldre i 

förhållande till andra åldersgrupper ökar. Att kostnaderna ökar är i sig inget problem, det är helt 

naturligt. Ökade kostnader går att härleda till en rad olika faktorer: bland annat har vi en ökande 

folkmängd i landet, vården blir mer modern och därmed också dyrare och bättre, landets ekonomi 

är på framfart och den svenska kronan påverkas av inflation. Det kan därför vara missledande att 

endast observera en eller ett par enskilda variabler. För att skapa sig en bättre helhetsbild är det 

därför viktigt att observera hur förhållandena mellan dessa faktorer förändras över tiden, och vad 

detta får för konsekvenser för samhället. 

1.3.1 Demografin och dess sammansättning 

Sedan 1980 har Sveriges totala befolkning ökat från ca 8,3 miljoner människor till drygt 10 

miljoner, en fantastisk utveckling som går att härleda till tre olika förändringsfaktorer: 

Barnafödande, dödlighet och migration. Fram till år 2060 förväntas befolkningen stiga till 12,9 

miljoner (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2017). För att kunna dra slutsatser kring hur de äldres 

liv kommer påverkas i framtiden behövs inte bara befolkningsmängdens förändring undersökas, 
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men framförallt dess sammansättning och vad sammansättningen får för konsekvenser för landets 

ekonomiska förutsättningar. 

Barnafödande 

Ett lands barnafödande mäts traditionellt med TFR (total fertility rate) och är medelvärdet av 

antalet barn en kvinna föder under sitt liv. Inom demografi används begreppet ersättningsnivå, 

och syftar till antalet barn som behöver födas per kvinna för att behålla en stabil 

befolkningsmängd. Vid låg dödlighet ligger ersättningsnivån på ca 2,1 barn per kvinna. Det är 

tydligt att TFR har legat under ersättningsnivån under nästan alla år sedan 1980, se Figur 1 (SCB 

2017). Därmed kan slutsatsen dras, att landets befolkningsökning inte beror på ett högt 

barnafödande. Förklaringen ligger alltså inom dödlighet och migration. 

 

Figur 1: Antal barn födda per kvinna i Sverige 1980–2016. 

Dödlighet 

Med den teknologiska utvecklingen, nya mediciner, bättre sjukvård och högre utbildningsgrad 

har man kunnat observera en allt lägre dödlighet i samtliga åldersgrupper i samhället. För åldrar 

20–64 har dödligheten länge varit låg, och på senare år har den minskat drastiskt för de verkligt 

gamla. I Figur 2 visualiseras vad den låga dödligheten har fått för konsekvenser för 

medellivslängden i Sverige. Medellivslängden har sedan 1980 ökat med 0,23 % årligen i snitt, 
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och den totala befolkningsmängdens motsvarighet är 0,48 %. Den låga dödligheten som bidrar till 

en höjd medellivslängd står för nästan 48 % av befolkningsökningen i landet.  

 

Figur 2: Medellivslängdens utveckling i Sverige 1980–2016. (Världsbanken 2018). Medellivslängden definieras som det antal år 

en nyfödd ett givet år förväntas leva. 

Migration 

Migrationen resulterar i ett invandringsnetto till Sverige, det vill säga att fler personer invandrar 

än utvandrar. Bland utrikes födda i Sverige är de vanligast förekommande åldrarna mellan 25 och 

44 år. Gruppen utgör ca 40 % av den utrikes födda befolkningen. Bland personer födda i Irak och 

Syrien är åldersstrukturen betydligt yngre där mer än 60 % av personer födda i Syrien är yngre än 

34 år. Endast en liten del, 14 % tillhör den äldre befolkningen, 65 år och äldre (SCB 2014). Av 

Sveriges totala befolkning utgjorde 65-åringar och äldre ca 20 procent år 2016 (SCB 2017). Då 

de utrikes födda genomsnittligen är yngre än den genomsnittliga inrikes födda befolkningen 

resulterar migrationen i en nettoföryngring av befolkningen i Sverige, och bidrar därmed med en 

inbromsning av befolkningens åldrande som gås in djupare på i nästkommande avsnitt.  

SCB:s demografiframskrivning 

Var tredje år släpper SCB en omfattande prognos för hur befolkningen i Sverige förutspås 

förändras inom de kommande åren. Modellen tar hänsyn till ovan nämnda parametrar, men går 
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även djupare än så. Bland annat cykler som t.ex. den stora generationen som föddes under 40-

talet, och det svall som generationen skapar när den får barn och barnbarn. Av denna anledning 

har vi valt att använda oss av SCB:s omfattande demografiframskrivning som grund för några av 

våra antaganden och vår modellering. Enligt SCB är den största okända och föränderliga faktorn 

migration. Det är svårt att förutspå hur politiken inom landet kan komma att förändras 

beträffande invandring, det är även svårt att förutspå hur en föränderlig miljö och internationella 

konflikter kan påverka folkförflyttningar på en global nivå. Den demografiska sammansättningen 

hos invandringen skiljer sig så pass lite från hela befolkningens sammansättning att dess 

historiska påverkan får representera migrationen även i framtiden. Även SCB:s 

demografiprognos tar hänsyn till migration. 

Åldersgrupper 

Dödligheten har sjunkit kraftigt hos den äldre befolkningen under de senare åren och detta har 

medfört att gruppen ökat kraftigt i storlek. I Figur 3 visas hur de olika gruppernas storlek 

förändrats under den valda tidsperioden 1980–2060. I genomsnittliga termer växer befolkningen 

med 0,48 % årligen, medan gruppen pensionärer växer med 1,29 % under perioden, datat är från 

SCB:s demografiframskrivning (2017).  

 

Figur 3: Storleken hos olika demografiska grupper i Sverige 1980–2060 (SCB 2017). 
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Försörjningskvoten 

Ett lands försörjningskvot beräknas som antalet personer utanför yrkesaktiv ålder, dvs 0–19 år 

och 65+ år delat med antalet inom yrkesaktiv ålder, dvs 20–64 år. Försörjningskvot används som 

ett mått på hur stor försörjningsbördan är för den yrkesaktiva gruppen, som ska producera 

tillräckligt med varor och tjänster för att försörja även den yngre och den äldre delen av 

befolkningen. Kvoten förutspås öka (SCB 2017), se Figur 4, främst som konsekvens av den 

åldrande befolkningen, och detta tros innebära en kommande utmaning för ekonomin och 

finansieringen av välfärden. 

 

Figur 4: Försörjningskvotens utveckling, historisk och framskriven 1980–2060 (SCB 2017). 

Pensionsåldern 

Pensionsförsäkring introducerades i Sverige först 1913. På den tiden var pensionsåldern 67 år, 

vilket var högre än den genomsnittliga livslängden i landet vid den tiden. Sedan dess har mycket 

förändrats, bland annat introducerades Allmän Tjänstepension (ATP) på 1960-talet och idag har 

man rätt till vad som kallas för tilläggspension från att man fyller 61 år. Man har rätt att arbeta 

tills att man är 67 år gammal enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och kan arbeta längre än 

så om man kommer överens om detta med sin arbetsgivare. I december 2017 fattades beslut av 

regeringen att höja pensionsåldern. Mellan år 2020 och 2026 kommer pensionsåldern successivt 
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höjas från minimum 61 till 64 år och maximum från 67 till 69 år.  Detta kommer också att bidra 

till att försörjningskvotens ökning bromsas, och är något att ha i åtanke vid läsning av denna 

rapport. För enkelhetens skull är dessa förändringar nämligen inte inräknade i de modeller som 

används. Idag har vi även socialförsäkringar som gäller för personer 65 år gamla och äldre, dessa 

innefattar 

• Garantipension 

• Bostadstillägg 

Garantipension gäller för de som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras på 

ens civilstånd, hur stor ens inkomstpension är och hur länge man bott i Sverige. Bostadstillägget 

för pensionärer är ett skattefritt tillägg till ATP för de som har låg pension. Detta tillägg går att 

ansöka om oavsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat. Åldern 

att tidigast ansöka om socialförsäkring höjs 2023 till 66 år. År 2026 kopplas socialförsäkringen 

till medellivslängdens utveckling i landet, och detta kommer bidra till att risken att 

socialförsäkringens kostnader rusar med en åldrande befolkning (Pensionsmyndigheten 2018). 

1.3.2 Äldrevården 

Levnadsförhållanden inom äldrevården 

En vanlig missuppfattning är att då andelen äldre i samhället ökar, så ökar också vårdkraven 

linjärt med antalet äldre, plus de kostnadsökningar som högre krav på vården, modern teknik, 

högre levnadsstandard och inflation medför. Detta är missvisande, ty då medelåldern ökar är det 

också rimligt att antalet friska år i livet ökar. I en undersökning från Socialdepartementet 

(refererad i Börjesson 2016, s. 6) blir trenden tydlig. Ohälsan i olika åldersgrupper minskar då 

medelåldern ökar, se Tabell 1. Det är troligt att det snarare sker en förskjutning av åldern då en 

person börjar bruka vård snarare än att en belastning av systemet skulle ske dagen då en person 

fyller 65.  

År 65–74 år 75–84 år 85+ 

1985 13,6 27,3 48,0 

1990 11,9 24,6 44,6 

1995 11,6 24,0 44,2 

2000 10,4 21,9 41,8 

2005 9,6 19,2 36,9 

2010 8,7 18,0 32,0 
Tabell 1: Andel (angivet i %) med svår ohälsa enligt SCB:s ohälsoindex per åldersgrupp. 

Kostnader 

Sedan år 1980 har äldrevårdens kostnader årligen ökat med i genomsnitt 1,23 % mer än 

populationen 65+, räknat i reella termer. Detta innebär att kostnaderna är justerade för 

inflationens påverkan, och skiljer sig från löpande kostnader då kostnaden räknas i dåvarande års 

penningvärde. Det framgår från Tabell 1 att det relativa antalet brukare i olika populationer 

minskat, samtidigt som kostnaderna ökar, se Figur 5. Dagens brukare har större behov än tidigare 

och kräver därför i genomsnitt mer resurser. De förbättringar som skett i äldreomsorgen är en 

bidragande faktor, och omsorgstagarna har mer omfattande hjälpbehov. I synnerhet har det skett 
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stora förändringar gällande det som benämns ”Särskilt boende”. För 20–30 år sedan spenderade 

tiotusentals äldre sina sista år i flerbäddsrum inom det som kallades långvården. Där hade de 

enbart ett klädskåp och ett sängbord där de kunde ha allt de ägde. Idag har de som bor i särskilt 

boende oftast en egen lägenhet eller åtminstone ett eget rum, vilket medför högre kostnader 

(Börjesson 2016, s. 9–10). Det är svårt att kvantifiera exakt hur mycket kostnader denna 

förändring har inneburit, och hur mycket värde det har inneburit för konsumenterna. Även andra 

trender har kunnat observeras, som att vårdtiderna blir allt kortare och att kostnaderna per brukare 

ökar. Detta kan ha sin förklaring i att vården fokuserar mer på vårdtagare som befinner sig i livets 

slutskede, och kan även förklara trenden i Tabell 1. På senare år har även mer vårdintensiva 

åkommor så som Alzheimers sjukdom blivit vanligare, vilket också är en bidragande faktor till de 

ständigt ökande kostnaderna inom äldrevården. 

 

Figur 5: Utvecklingen av äldrevårdens kostnader och den demografiska grupp som tar den i anspråk. 

1.3.3 BNP 

Att endast observera hur äldrevårdens kostnader och den äldre demografin förändras säger 

egentligen väldigt lite om tillståndet hos denna del av ekonomin, det krävs kontext för att kunna 

göra rimliga antaganden om trenden. BNP (Bruttonationalprodukt) är ett mått på den totala 

ekonomiska aktiviteten i ett land. BNP mäts vanligtvis på års- eller kvartalsbasis och ger just det 
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som efterfrågas: kontext. Måttet uttrycks som det totala värdet på konsumtionen av färdiga varor 

och tjänster, bruttoinvesteringar och export minus import inom landet och den specificerade 

tidsperioden. Anledningen bakom valet av BNP som mått är för att det existerar starka samband 

mellan BNP och mått på levnadsstandard och hälsa. BNP i löpande priser kallas för nominell 

BNP. Här är alltså enheten pengar till det värde de hade vid den tid uppgiften gäller. Ofta 

används istället måttet real BNP, som innebär att måttet justerats för valutaförändringen, inflation 

och deflation. 

Skattekvot och statskassa 

Då äldrevården får sina pengar från statskassan skulle det i vissa avseenden kännas logiskt att 

granska statskassan som en parameter i den använda modellen. Valet BNP gjordes eftersom de 

statliga intäkterna är direkt kopplade till detta genom vad som kallas skattekvoten. Skattekvoten 

är dessutom en variabel som är starkt kopplad till regeringens skattepolicy, och en faktor som 

påverkas av regeringsskiften och politiska reformer. Genom att istället titta på BNP ges ett 

bredare mått på landets välstånd, och ett mått som tros stå stadigare mot skiftningar inom 

politiken. Det blir därtill ytterligare ett sätt att undvika att bryta upp problemformuleringen i allt 

för små beståndsdelar. Skattetrycket definieras som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och 

BNP. 2017 låg det svenska skattetrycket på 43,9 %, och de totala statliga skatteintäkterna på 

2020,3 miljarder sek. Sverige har det 4:e högsta skattetrycket inom OECD och ligger ca tio 

procentenheter över OECD-genomsnittet (Carlgren 2018).  

Produktivitet och trender 

BNP har i reella termer vuxit med 2,2 % årligen sedan 80-talet. Under samma tidsperiod kan 

också observeras att den arbetande befolkningen i landet vuxit stadigt, men jämförelsevis 

långsamt, se Figur 6. Produktiviteten, BNP per capita, har alltså ökat kraftigt under den 

observerade tidsperioden.  

Teknologisk utveckling 

Samhället har blivit mycket effektivare vad gäller produktion av varor och tjänster de senaste 36 

åren. Detta beror troligen på att dagens samhälle har en högre utbildningsgrad än någonsin, och 

maskiner och datorer börjat ta över repetitiva arbetsuppgifter i allt större utsträckning. En 

omfattande automatisering förutspås över de kommande åren. Vartannat jobb förväntas kunna 

automatiseras fram till 2034, främst är det systematiska jobb som innebär stor upprepning som 

förutspås automatiseras, medan t.ex. kreativa jobb är svårare att ersätta med datorer och maskiner 

(Pehrsson 2014). 
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Figur 6: Utvecklingen av BNP och befolkningen 20–64 år gammal. 

1.4 Mål 
Då Sverige står inför en demografisk förändring som aldrig skådats förut finns det ett stort värde i 

att kartlägga och förbereda sig för potentiella risker som förändringen skulle kunna medföra. 

Målet med detta projekt är att genom matematiska modeller försöka förutspå vad som kan 

komma att hända, och vilka konsekvenser förändringen kan få för den svenska ekonomin. Genom 

att historiskt granska hur sambanden mellan befolkningsförändringar och ekonomins utveckling 

sett ut, kan man skapa sig en bredare bild av hur framtiden kan komma att yttra sig. 

1.5 Syfte 
Matematiska modeller har sedan länge varit ett viktigt verktyg för organisationer att förbereda sig 

för framtiden, och för att utvärdera den situation organisationen befinner sig i för tillfället. 

Samhället går att likställa med en enormt stor organisation, som dessutom har stora skyldigheter, 

och därför är det lämpligt att använda korrekta modeller och antaganden för att beskriva 

samhällets framtid. Med en matematisk analys i bagaget, och kvantifierade risker, kan man lättare 

fatta beslut om eventuell handling krävs. Detta arbete ska klargöra de samhällekonomiska 

möjligheter Sverige har att finansiera ökande äldrevårdskostnader, ur ett makroekonomiskt 

perspektiv. Syftet ämnar att bidra med framtidssimulering baserad på historisk data, som i sin tur 
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ska fungera som underlag till bredare framtidsstudier. I detta fall gällande forskning om livet som 

äldre vårdtagare i framtidens Sverige. 

1.6 Avgränsningar 
Samtliga faktorer som valts för analysen går att bryta ner i mindre beståndsdelar. Demografin går 

att bryta upp i flöden, BNP går att bryta upp i företagande och handel, som var och en också 

påverkas av ytterligare faktorer. Detsamma går naturligtvis även att göra med äldrevårdens 

kostnader. Att bryta upp analysen i för många specifika faktorer gör också att fokus lätt tappas 

från huvudmålet. Då målet med denna studie är att försöka ge en bred bild av framtiden har fokus 

lagts på de faktorer som tros ha störst påverkan. Det finns även mjuka värderingar, så som 

exempelvis kvalitativa mätningar av välmående, som är svåra att kvantifiera matematiskt. 

Subjektiva känslor och åsikter är därför någonting som valts bort ur denna studie. Istället har 

huvudfokus lagts vid faktorer där det finns tillräckliga mängder data, och som dessutom går att 

kvantifiera objektivt. I detta fall valdes just kostnaderna för äldrevården, BNP och demografin 

eftersom de är faktorer som tros ha starka samband, och som kan komma att verkligt påverka och 

forma landets framtid. Kvoter är också viktiga verktyg för att beskriva dessa samband, för att 

endast påvisa att en kostnad ökar säger väldigt lite. Många saker i Sverige idag blir större, dyrare 

och bättre, den stora frågan är hur saker växer i förhållande till varandra. Därför betraktas hur 

äldrevårdens kostnader historiskt och framskrivet utvecklats som procent av Sveriges BNP. Detta 

ger en inblick i hur befogad problematiseringen kring ett ökat antal äldre i samhället faktiskt är, 

och kontextualiserar framtidens utveckling. I detta arbete är det en praktisk avgränsning att 

studera utifrån ett övergripande perspektiv. 

1.7 Motivation till valda metoder och arbetssätt 
Vid studier av framtiden finns många faktorer som påverkar modelleringens utfall, och det kan 

därför upplevas utmanande att få fram exakta svar. Den bedömning som gjorts vid skrivandet av 

denna rapport är att de metoder som används är allmänt kända. Fördelen med det är att man då 

kan basera beräkningar på historiska data, och estimera framtida förändringar baserat på detta. 

Istället för att bryta ner modelleringen i små beståndsdelar, och riskera att tappa viktiga 

komponenter på vägen har vi valt att i denna studie fokusera på makrofaktorer och dess historiska 

utveckling. Tanken med detta är att makrofaktorerna och deras interna förhållanden till varandra 

samlar ihop även mikrofaktorernas samband. Med detta sagt hoppas vi att studien ska kunna ge 

en så exakt beskrivning av framtiden som möjligt, under antaganden att faktorer som påverkar i 

framtiden, även gjort så historiskt. Både Historisk Simulering och Vektor Autoregression är i 

detta fall bedömda som vedertagna metoder att använda, och gällande vilka antaganden man vill 

göra i simuleringarna, så har metoderna olika fördelar och nackdelar. Denna rapport behandlar 

såväl alternativ utan hänsyn till historisk korrelation som multivariata modeller där korrelationen 

har betydelse. Fördelarna med att inte arbeta med korrelation mellan variabler, är att resultatet för 

varje faktor separat blir helt baserat på dess egna historiska värden, och således antas oberoende 

av andra faktorers påverkan. Det ger fördelar framförallt när man tittar på en variabel separat. 

Fördelen med att räkna med linjära samband är att man kan se variablers påverkan på varandra. 

Eventuella riskmått kan således beräknas, och linjära samband kan avslöja hur makrofaktorer 

påverkar varandra. 
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Gällande att arbeta med modellprognoser för att beräkna framtidens BNP finns en diskussion 

kring huruvida man ska använda finansiell simulering eller bedömningar. När man studerar hur 

Riksbanken går till väga vid prognostiseringen av framtida BNP-tillväxt delas dessa två upp i 

modellprognoser och nya bedömningar. Det har visat sig att de modellprognoser Riksbanken gör 

har liten påverkan, men att det är rimligt för Riksbankens arbete. Detta huvudsakligen då 

diskussion kring modellprognoser ej sker i stor utsträckning vid prognosmöten, men även för att 

det saknas tydliga riktlinjer kring hur Riksbankens omfattande bedömningsprognos ska innehålla 

modellprognoser (Lindé och Reslow 2017, s. 20). Detta ger vidare motivation till varför detta 

arbete ska visa resultat som enbart nås av modellering enligt finansiell matematik.  
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2. METODIK 

2.1 Teori 

2.1.1 Definition av risk 

I generella termer kopplar ett riskmått ihop en finansiell position med storleken på en förlust, 

samt hur sannolikt det är att utfallet inträffar. I praktiken används riskmått i en bred mängd 

syften. Bland annat används de för att beräkna hur mycket kapital en finansiell institution 

behöver som buffert mot oväntade framtida förluster hos sin portfölj för att klara av regulatoriska 

krav på t.ex. solvens. Utöver detta används riskmått av styrelse- och ledningsgrupper för att 

begränsa hur stor risk en verksamhet kan åta sig. Exempelvis kan detta innebära att börsmäklare 

kan vara begränsade av att deras dagliga 95 % Value-at-Risk (VaR) inte får överstiga en viss 

summa. Generellt kan olika metoder för riskhantering kategoriseras till tre olika grupper: 

Nominella belopp, Riskmått baserade på förlustfördelningar och Riskmått baserade på scenarion 

(McNeil, Frey och Embrechts 2015, s. 61). Denna studie fokuserar på Riskmått baserade på 

förlustfördelningar. 

2.1.2 Riskmått baserade på förlustfördelningar 

De flesta moderna riskmått för portföljhantering är statistiska kvantiler som beskriver betingade 

eller obetingade förlustfördelningar över någon förutbestämd tidshorisont 𝑡. Exempel på detta 

inkluderar VaR och Expected Shortfall. (McNeil, Frey och Embrechts 2015, s. 64). 

2.1.3 Value-at-Risk 

VaR är ett av de vanligast förekommande riskmåtten hos finansiella institutioner, det har spelat 

en stor roll inom Basel-ramverken som används av banker och Solvens II som används av 

försäkringsbolag. Betrakta en portfölj av riskfyllda tillgångar och en tidshorisont ∆𝑡. 
Fördelningsfunktionen för den korresponderande förlustfunktionen betecknas då: 

 

𝐹𝐿(𝑙) = 𝑃(𝐿 ≤ 𝑙) 
 

Ett statistiskt mått baserat på 𝐹𝐿 behöver definieras för att bedöma portföljens risk över 

tidshorisonten ∆𝑡. VaR definieras som ”maximal förlust som inte överskrids med en given 

sannolikhet”. I denna studie beskrivs denna sannolikhet som den (1 − 𝛼) ∗ 𝑛:e sorterade 

simuleringen, där 𝛼 ∈ (0,1). VaR är alltså för en portfölj med förlusten 𝐿 och en konfidensnivå 𝛼  

det minsta tal 𝑙 sådant att sannolikheten för förlusten 𝐿 inte överskrider 𝑙 är mindre än eller lika 

med (1 − 𝛼). Formellt kan detta skrivas som: 

 

VaR𝛼 = 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝐿) = inf{𝑙 ∈ ℝ: 𝑃(𝐿 > 𝑙) ≤ 1 − 𝛼} = inf{𝑙 ∈ ℝ:  𝐹𝐿(𝑙) ≥ 𝛼} 
 

I statistiska termer är därmed VaR en kvantil hos förlustfördelningen. Typiska värden för 𝛼 är 

𝛼 = 0.95 och 𝛼 = 0.99. Värt att notera är att VaR inte specificerar storleken av förlusterna som 

sker utanför konfidensintervallet (1 − 𝛼). Detta är en av nackdelarna med VaR (McNeil, Frey 

och Embrechts 2015, s. 64). 

2.1.4 Monte Carlo 

Monte Carlo är ett generellt namn för stokastisk simulering. Monte Carlo ger en lösning till 

problemet att utvärdera förlusten 𝐿 givet modellen för 𝑋𝑡+1. Metoden ger dock ingen lösning till 
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det statistiska problemet att hitta en lämplig modell för 𝑋𝑡+1. Låt anta att det finns en 

tidsseriemodell från data 𝑋𝑡−𝑛+1, … , 𝑋𝑡 och att simuleringen är redo att köras. Monte Carlo kan 

då användas för att simulera 𝑚 oberoende fall �̃�𝑇
(1)
, . . , �̃�𝑇

(𝑚)
 från den estimerade betingade 

fördelningen hos �̂�𝑋𝑡+1|ℱ𝑡 . På dessa kan sedan ett riskmått som t.ex. VaR kan appliceras genom att 

sortera utfallen efter storlek, och sedan dela upp de sorterade utfallen i olika kvantiler. Värt att 

notera är att Monte Carlo ger möjligheten att välja att genomföra så många simuleringar 𝑚 som 

helst, och ju fler, desto bättre anpassning till modellen. Den enda begränsningen är hur lång tid 

det tar att genomföra simuleringen.  

2.1.5 Multivariat tidsseriemodellering - vektor autoregression (VAR(p)) 

VAR(p) är en metod för framskrivning av variabler som har linjära inbördes beroenden. Genom 

kartläggning av variablernas historiska beroenden kan slumpfall av framtiden simuleras, där 

dessa samma beroenden kvarstår. Innan det multivariata fallet angrips definieras följande 

funktion för att beskriva en variabels framtid beroende på dess egna historiska utfall: 

Låt 𝑦𝑡 vara variabelns värde i tidsperiod 𝑡. Då skulle en prognos för perioden 𝑇 + ℎ, som görs i 

slutet av period 𝑇 kunna se ut som:  

 

𝑦𝑇+ℎ = 𝑓(𝑦𝑇 , 𝑦𝑇−1, … ).  
 

där 𝑓(. ) betecknar en funktion av tidigare observationer 𝑦𝑇 , 𝑦𝑇−1, … . Inom ekonomi beror 

variablernas värde inte bara på sin egna historiska utveckling, men även andra variablers 

historiska utveckling. Av denna anledning är det rimligt att ta vara på denna information, och 

betecknar relaterade variabler enligt 𝑦1𝑡, 𝑦2𝑡, … 𝑦𝐾𝑡, prognosen av 𝑦1,𝑇+ℎ vid slutet av period 𝑇 

kan då skrivas på formen: 

 

𝑦1,𝑇+ℎ = 𝑓1(𝑦1,𝑇, 𝑦2,𝑇 , … , 𝑦𝐾,𝑇 , 𝑦1,𝑇−1, 𝑦2,𝑇−1, … , 𝑦𝐾,𝑇−1, 𝑦1,𝑇−2, … ). 

 

På liknande sätt kan prognosen av den andra variabeln prognosticeras med hjälp av tidigare 

observationer av alla andra variabler i systemet. Generellt kan den 𝑘:te variabeln framskrivas 

enligt: 

 

𝑦𝑘,𝑇+ℎ = 𝑓𝑘(𝑦1,𝑇 , … , 𝑦𝐾,𝑇 , 𝑦1,𝑇−1, … , 𝑦𝐾,𝑇−1, 𝑦1,𝑇−2, … ). (1) 

 

Ett set av fler tidsserier 𝑦𝑘𝑡, 𝑘 = 1, … , 𝐾, 𝑡 = 1,… , 𝑇 kallas en multipel tidsserie och den ovan 

beskrivna ekvationen (1) utrycker framskrivningen 𝑦𝑘,𝑇+ℎ som en funktion av multipla tidsserier. 

Multivariat tidsseriemodellering går ut på att fastslå lämpliga funktioner 𝑓1, … , 𝑓𝐾 som sedan kan 

användas för att förutspå hur variablerna rimligen kommer att förändras i framtiden (Enders 

2004, s. 21). En VAR-modell betecknas VAR(p) där p betecknar antalet fördröjningar som 

används, dvs hur många tidsperioder bakåt som används för framskrivningen av de sökta 

variablerna. VAR(p)-modellen skrivs som: 

 

𝕪𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝕪𝑡−1 + 𝐴2𝕪𝑡−2 +⋯+ 𝐴𝑝𝕪𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡. (2) 
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Där 𝕪𝑡 = (𝑦1,𝑡, … , 𝑦𝐾,𝑡)′ och 𝐴0 är en 𝐾 × 1-vektor och 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑝 är 𝐾 × 𝐾-matriser, samt 𝜀𝑡 

en slumpterm som antas vara ~𝑁(0, Σ𝜀)-fördelad, där 𝜀1, … , 𝜀𝑡 är oberoende och likafördelade. Σ𝜀 
är kovariansmatrisen för tillgångarna i VAR-modellen och ett exempel på en 2-dimensionell 

matris ges i ekvation (3): 

 

Σ𝜀 = (
𝜎1
2 𝜌𝜎1𝜎2

𝜌𝜎1𝜎2 𝜎2
2 )  (3) 

 

I ekvation (3) betecknar 𝜎 en tillgångs standardavvikelse och 𝜌 korrelationen mellan två 

tillgångar. 

Skattning av parametrar till VAR-modellen 

Givet en matris med historiskt data 

𝕪 = [

𝑦1,1 ⋯ 𝑦1,𝑡
⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝐾,1 ⋯ 𝑦𝐾,𝑡

] 

Där 𝕪  är observationer av K variabler i 𝑡 perioder, så behöver vektorn 𝐴0 och matrisen 𝐴1  
bestämmas för VAR(1)-modellen. 

Från ekvation (2) fås: 

𝑦1,𝑡 = 𝑎0,1 + 𝑎11𝑦1,𝑡−1 +⋯+ 𝑎1𝐾𝑦𝐾,𝑡−1 + 𝜀1,𝑡  

⋮ ⋮ ⋮   ⋮ ⋮  (4) 

𝑦𝐾,𝑡 = 𝑎0,𝐾 + 𝑎𝐾1𝑦1,𝑡−1 +⋯+ 𝑎𝐾𝐾𝑦𝐾,𝑡−1 + 𝜀𝐾,𝑡  

Eftersom ingen av parametrarna i vektorn 𝐴0 eller matrisen 𝐴1 förekommer i mer än en ekvation 

kan minsta kvadratmetoden tillämpas på samtliga rader i ekvation (4) var för sig. För den första 

raden får vi i minsta kvadratmening: 

[
 
 
 
1 𝑦1,𝑇−1 … 𝑦𝐾,𝑇−1
1 𝑦1,𝑇−2 … 𝑦𝐾,𝑇−2
⋮ ⋮ … ⋮
1 𝑦1,1 … 𝑦𝐾,1 ]

 
 
 
[

𝑎0,1
𝑎11
⋮
𝑎1𝐾

] = [

𝑦1,𝑇
𝑦1,𝑇−1
⋮
𝑦1,2

]  (5) 

Där den första matrisen i ekvation (5) kallas för 𝑀, den första kolumnvektorn för 𝕒1 och den 

andra kolumnvektorn för 𝕧1. Vi söker 𝕒1 som utgör 𝑎0,1 och den första raden i matrisen 𝐴1, som 

sedan används för framskrivningen i VAR(1)-modellen. 𝕒1 fås då genom att lösa 

normalekvationen: 

𝕒1 = (𝑀
𝑇𝑀)−1𝑀𝑇𝕧1 

Genom att applicera detta på samtliga av raderna i ekvation (4) kan vår vektor 𝐴0 och vår matris 

𝐴1 erhållas. Motsvarande för en VAR(p)-modell ges av  
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𝑌 = [

𝑦1,𝑝+1 ⋯ 𝑦1,𝑇
⋮ ⋱ ⋮

𝑦𝑘,𝑝+1 ⋯ 𝑦𝑘,𝑇
] 

𝐵 = [𝐴0|𝐴1| … |𝐴𝑝] 

𝑍𝑡 = [

1
𝕪𝑡
⋮

𝕪𝑡−𝑝+1

] 

𝑍 = (𝑍𝑝, 𝑍𝑝+1, … , 𝑍𝑇−1). 

𝑢 = (𝜀𝑝+1, 𝜀𝑝+2, . . , 𝜀𝑇). 

VAR(p)-modellen kan då skrivas som 

𝑌 = 𝐵𝑍 + 𝑢 

och skattningen 

𝐵 = [𝐴0|𝐴1| … |𝐴𝑝] 

ges av  

𝐵 = 𝑌 ∗ 𝑍𝑇 ∗ (𝑍 ∗ 𝑍𝑇)−1 

(Lütkepohl 2005, s. 85). 

För att använda deterministiska värden för någon av variablerna behövs en ny, men liknande 

VAR(p)-modell. Låt kalla den deterministiska variabeln  𝑋𝑡, och dess korresponderande element i 

matrisen 𝐴1 för 𝐵0 = (𝐵0,1, 𝐵0,2, … , 𝐵0.𝐾). Modellen kan då skrivas för 𝑝 = 1 som följande: 

𝕪𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪𝑡−1 + 𝐵0 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 

För modellen i denna analys, med tre variabler (tillgångar) fås följande: 

𝑦1,𝑡 = 𝑎0,1 + 𝑎11 ∗ 𝑦1,𝑡−1 + 𝑎12 ∗ 𝑦2,𝑡−1 + 𝐵0,1 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡,1  

𝑦2,𝑡 = 𝑎0,1 + 𝑎21 ∗ 𝑦1,𝑡−1 + 𝑎22 ∗ 𝑦2,𝑡−1 + 𝐵0,2 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡,1  (6) 

𝑦3,𝑡 = 𝑎0,1 + 𝑎31 ∗ 𝑦1,𝑡−1 + 𝑎32 ∗ 𝑦2,𝑡−1 + 𝐵0,3 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡,1  

och vid framskrivningen av 𝕪 sparas ej elementet 𝑦3,𝑡, utan detta dras ur den tillgängliga serien av 

värden. 

Simulering 

Simulering av framtida värden för tillgångarna sker genom att bestämma 𝐴0, 𝐴1 och 𝐵0. Efter 

detta kan modellens residualer beräknas enligt följande för en VAR(1)-modell: 

𝜀𝑡 = 𝕪𝑡 − (𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪𝑡−1). 

Och på liknande sätt för en deterministisk VAR(1)-modell: 
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𝜀𝑡 = 𝕪𝑡 − (𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪𝑡−1 + 𝐵0 ∗ 𝑋𝑡). 

Låt kalla residualernas kovariansmatris Σ𝜀, se ekvation (3) för närmre beskrivning. Modellen kan 

nu simuleras genom antagandet att 𝜀𝑡 är oberoende och 𝑁(0, Σ𝜀)-fördelade ∀ 𝑡 och 

𝕪𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪𝑡−1 + 𝐶 ∗ 𝑍𝑡 

för den stokastiska VAR(1)-modellen, samt 

𝕪𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪𝑡−1 + 𝐵0 ∗ 𝑋𝑡 + 𝐶 ∗ 𝑍𝑡 (7) 

för den deterministiska. Där termen 𝐶 i ekvation (7) är Choleskyfaktorn till matrisen Σ𝜀, se 

ekvation (8). 

𝐶𝐶′ = Σ𝜀 (8) 

och  

𝑍1, … , 𝑍𝑡~𝑁(0, 𝐼𝑘) 

och är oberoende. 

Modelldiagnos och val av antal fördröjningar, p 

Antalet fördröjningar (p) i en VAR(p)-modell bestämmer hur många tidsperioder bakåt av data 

som används vid simulering av nya värden. Ju fler fördröjningar, desto bättre anpassad blir 

modellen till data, men antalet parametrar i modellen ökar även drastiskt vid ett högre antal 

fördröjningar. Optimalt antal fördröjningar kan testas fram med hjälp av olika metoder. Främst 

används tre olika metoder för att balansera anpassningen mot antalet parametrar: Akaike 

Information Criterion (AIC), Schwartz Bayesian Information Criterion (SBC) och Hannan Quinn 

Information Criterion (HQC). Låt beteckna 

𝑁𝑝 = 𝐾 + 𝐾
2𝑝 (9) 

som antalet parametrar i VAR(p)-modellen och Σ𝜀,𝑝 som den skattade kovariansmatrisen för 

variablerna. Då definieras de olika informationskriterierna som: 

AIC(𝑝) = 𝑇 ∗ ln|Σ𝜀,𝑝| + 𝑁𝑝 ∗ 2 

SBC(𝑝) = 𝑇 ∗ ln|Σ𝜀,𝑝| + 𝑁𝑝 ∗ ln(𝑇)  (10) 

HQC(𝑝) = 𝑇 ∗ ln|Σ𝜀,𝑝| + 𝑁𝑝 ∗ ln(ln(𝑇)) 

Sedan söks det värde på p som minimerar valt informationskriterium, se ekvation (10). SBC är 

det som straffar överparametrisering hårdast, och det är även det kriterium som enligt en studie 

av Hacker och Hatemi-J (2008, s. 14–15) ger bäst resultat i termer av samband mellan parametrar 

som bevaras, och att modellen ej överparametriseras. Studien påvisar även att valet av antal 

fördröjningar troligen påverkar modellens resultat och att det därför är av vikt att välja rätt antal. 

Stabilitet 

För en VAR(1)-modell gäller: 

𝕪𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪𝑡−1 + 𝜀𝑡   
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Om modellen startar vid någon tidpunkt, säg 𝑡 = 1, fås: 

 

𝕪1 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪0 + 𝜀1 
𝕪2 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪1 + 𝜀2 = 𝐴0 + 𝐴1(𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪0 + 𝜀1) + 𝜀2 
      = (𝐼𝑘 + 𝐴1)𝐴0 + 𝐴1

2𝕪0 + 𝐴1𝜀1 + 𝜀2 
… 

𝕪𝑡 = (𝐼𝑘 + 𝐴1 +⋯+ 𝐴1
𝑡−1)𝐴0 + 𝐴1

𝑡𝕪0 + ∑ 𝐴1
𝑖 ∗𝑡−1

𝑖=0 𝜀𝑡−𝑖  (11) 

… 

 

Vektorerna 𝕪1, … , 𝕪𝑡 beskrivs därmed unikt av 𝕪0, 𝜀1, … , 𝜀𝑡. Vidare bestäms simultanfördelningen 

av 𝕪1, … , 𝕪𝑡 av simultanfördelningen hos 𝕪0, 𝜀1, … , 𝜀𝑡. I specifika fall antas att en process har 

börjat i en viss tidpunkt, men ibland kan det vara lämpligt att anta att processen har fortgått 

oändligt långt bak i tiden, i detta fall blir det essentiellt då modellens stabilitet ska bevisas. Från 

ekvation (11) ges: 

 

𝕪𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 ∗ 𝕪𝑡−1 + 𝜀𝑡 

= (𝐼𝑘 + 𝐴1 +⋯+ 𝐴1
𝑗
)𝐴0 + 𝐴1

𝑗+1
𝕪𝑡−𝑗−1 +∑𝐴1

𝑖 ∗

𝑗

𝑖=0

𝜀𝑡−𝑖 

Om alla egenvärden till matrisen 𝐴1 har ett absolutbelopp < 1 så är sekvensen 𝐴1
𝑖 , 𝑖 = 0,1, …, 

summerbar, och den oändliga summan 

 

∑𝐴1
𝑖 𝜀𝑡−𝑖

∞

𝑖=0

 

 

existerar och är ändlig. Utöver detta gäller att 

 

(𝐼𝑘 + 𝐴1 +⋯+ 𝐴1
𝑗
)𝐴0

𝑗→∞
→  (𝐼𝑘 − 𝐴1)

−1𝐴0 

𝐴1
𝑗+1
 konvergerar dessutom snabbt mot noll då 𝑗 → ∞, och termen 𝐴1

𝑗+1
𝕪𝑡−𝑗−1 ignoreras därmed 

i gränsvärdet. Så om alla egenvärden till matrisen 𝐴1 har ett absolutbelopp < 1, kan sägas att 𝕪𝑡 
är VAR(1)-processen, och menar då att 𝕪𝑡 är den väldefinierade stokastiska processen 

𝕪𝑡 =  𝜇 +∑𝐴1
𝑖 𝜀𝑡−𝑖

∞

𝑖=0

,     𝑡 = 0,±1,±2,…, 

Där 

 

𝜇 ≔ (𝐼𝑘 − 𝐴1)
−1𝐴0. 

 

Fördelningarna och simultanfördelningarna av 𝕪𝑡 bestäms unikt av fördelningarna hos processen 

𝜀𝑡. 𝕪𝑡:s väntevärde och autokorrelation kan beskrivas enligt: 

 

𝐸(𝕪𝑡) =  𝜇 ∀ 𝑡 
Och 
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Γ𝑦(ℎ) ≔ 𝐸(𝕪𝑡 − 𝜇)(𝕪𝑡−ℎ − 𝜇)′ 

= lim
𝑛→∞

∑∑𝐴1
𝑖 𝐸(

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

𝜀𝑡−𝑖𝜀𝑡−ℎ−𝑗
′ )(𝐴1

𝑗
)′ 

=  lim∑𝐴1
ℎ+𝑖

𝑛

𝑖=0

Σ𝜀𝐴1
𝑖′ =∑𝐴1

ℎ+𝑖

∞

𝑖=0

Σ𝜀𝐴1
𝑖′ 

 

eftersom 𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑠
′) = 0 för 𝑠 ≠ 𝑡 och 𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑠

′) = Σ𝜀 ∀ 𝑡. VAR(1)-processen kallas stabil om alla 

egenvärden 𝜆 till matrisen 𝐴1 har ett absolutbelopp < 1. Kravet kan formuleras som 

 

det(𝐼𝑘 − 𝐴1𝑧) ≠ 0 för |𝑧| ≤ 1 (12) 

 

För en VAR(p)-modell gäller att den är stabil om: 

det (𝐼𝑘 − 𝐴1𝑧 − 𝐴2𝑧
2 −⋯− 𝐴𝑝𝑧

𝑝) ≠ 0 (13) 

𝑑å |𝜆| < 1 

(Lütkepohl 2005, s. 29–31). 

Stationäritet och dataomvandling 

Stationäritet är en matematisk egenskap hos stokastiska processer och innebär att alla 

slumpvariabler av den processen är lika fördelade. Med andra ord gäller att om 𝑋 är en stokastisk 

process så gäller för alla 𝑡 ∈ 𝑇 att slumpvariabeln 𝑋𝑡 har samma fördelning, vilket innebär att för 

en uppsättning av 𝑛 indexvärden 𝑡1, … , 𝑡𝑛, tillhör de korresponderande slumpvariablerna 

𝑋𝑡1 , … , 𝑋𝑡𝑛 samma slumpfördelning. Index brukar allt som oftast vara tid, och så även i detta fall. 

𝑛 tillhör heltalen. När indexsettet 𝑇 tolkas som tid är en stokastisk process stationär om dess 

ändligt dimensionella fördelning är icke varierande över tiden. Generellt gäller att en stationär 

tidsserie saknar förutsägbarhet på lång sikt, och att säsongstrender ej går att observera. En stabil 

VAR(p)-process är stationär, men det omvända gäller ej. Då datasetet i denna analys har tydlig 

trend beträffande drift, men ingen säsongstrend måste datat anpassas för att motverka detta. 

Därför valdes de korresponderande log-avkastningsserierna till datat, istället för deras faktiska 

värden. Detta är en form av dataomvandling och kan beskrivas som följande: Låt 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑡 
vara observationer av en tillgång. Log-avkastningarna ges då som 

𝑦𝑝 = log(𝑋𝑝+1) − log (𝑋𝑝),       𝑝 ∈ 1,2, … , 𝑡 − 1  (14) 

2.1.6 Univariat tidsseriemodellering - historisk simulering 

Historisk Simulering (HS) är också en av de vanligast förekommande metoderna använda inom 

VaR-beräkningar. Istället för att använda fördelningen hos en variabel med hjälp av någon 

explicit parametrisk modell för 𝑋𝑡+1, använder modellen istället fördelningen hos förlusten, 

baserat på den empiriska fördelningen hos observerade historiska utfall 𝑋𝑡−𝑛+1, … , 𝑋𝑡. Från detta 

kan ett univariat dataset konstrueras för de historiska förlusterna enligt: 

{�̃�𝑠 = 𝑙[𝑡](𝑋𝑠): 𝑠 = 𝑡 − 𝑛 + 1,… , 𝑡}. 
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�̃�𝑠:s värden beskriver därmed vad som händer med portföljen om den skulle drabbas av samma 

förändring som den redan upplevt i tidpunkt 𝑠. Från detta går det att dra slutsatser om 

förlustfördelningen och riskmått baserat på dessa historiskt simulerade data. För simulering 

används ett estimeringsfönster 𝑛 som är tidsperioden inom vilken historiska data samlas in. Log-

avkastningsserier beräknas sedan enligt ekvation (14), och avkastningarna samlas i en vektor 𝕪. 

Dessa avkastningar dras sedan med återläggning ur avkastningsvektorn slumpmässigt enligt en 

diskret likformig fördelning, där dragningen av någon av avkastningarna är lika sannolik som alla 

de andra. Detta resulterar i en simulering av framtida värden. Låt 𝕪 beteckna vektorn av 𝑛 

stycken historiska log-avkastningar. Det simulerade värdet hos tillgången i tiden 𝑡 + 1 ges då av: 

𝑋𝑡+1 = 𝑋𝑡 ∗ 𝑒
𝑦𝑧 

där 𝑧 är ett diskret likformigt fördelat slumptal mellan 1,… , 𝑛. 

2.2 Metod 

2.2.1 Historisk simulering 

Vid historisk simulering läses BNP, kostnader för äldrevård och antalet personer i Sverige över 

65 år, in från .xls-filer och sparas som vektorer i MATLAB. Informationen för alla tre variabler 

rör årlig historisk data från 1980 till 2016. BNP beräknas i reala termer för antal miljarder kronor 

vid år 2016, all historisk data är alltså inflationsjusterad efter 2016 års penningvärde. Detsamma 

gäller kostnader för äldrevård. Gällande mängden personer över 65 år är datat i antal med faktiskt 

antal för varje år. Efter inläsning omvandlas de tre vektorerna från faktiska värden till 

avkastningsserier. Varje tal i avkastningsserien representerar därefter den logaritmerade 

avkastningen i procent, mellan befintlig cell och nästkommande. Den nya vektorn representerar 

således värdeförändringen mellan tidsperioderna och varje vektor blir ett tal kortare. I detta fall 

fås 36 värden istället för 37. Därefter simuleras 44 tidssteg, alla börjar med det sista värdet på den 

inlästa datan innan den blev omräknad till avkastningsserier. Vi låter alltså 2016 års siffra 

multipliceras med en helt slumpmässigt vald historisk avkastning från 1980–2016 för att få fram 

ett simulerat värde för år 2017. Detta upprepas sedan för 2018, …, 2060, alltså 44 gånger för att 

fram en simulering fram till det önskade året. Detta upprepas 2000 gånger för alla tre variabler. 

Inga linjära samband mellan variabler tas här hänsyn till, eftersom varje variabel simuleras var 

för sig, så kallad univariat tidsseriemodellering. De 2000 olika simuleringarna sorteras sedan 

efter storlek på utfallen, och kan därefter användas som statistiska kvantiler. Totalt simuleras 

alltså 6000 tidsserier i denna historiska simulering. Alla resultat framställs i grafer för att ge en 

överblick av alla parametrar.  

2.2.2 Vektor autoregression 

För att skapa den VAR-modell som används i detta arbete används samma data som vid den 

historiska simuleringen. Även här skapas avkastningsserier med samma 36 värden som tidigare. 

Alla beräkningar sker i MATLAB med hjälp av inläst data, med färdiga funktioner enligt 

beskrivning i Metod, koden finns bifogad i Appendix. Första delen av att hitta den bäst passade 

modellen är att skatta parametrar, dvs vektorn 𝐴0 och matrisen 𝐴1 som representerar VAR(p)-

modeller med olika antals lags, p.  
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Vi skapar fyra modeller med en, två, tre, respektive fyra lags. Det historiska datat delas in i tre 

delar, startvärden, estimeringsintervall, och prognos. Den första delen, startvärden, representerar 

de första fyra värdena, eftersom de representerar de lags som VAR(4)-modellen behöver, men 

används för alla modeller eftersom vi vill jämföra dem över samma data. Mittendelen, 

estimeringsintervall, rör i detta fall det femte värdet till och med det värdet där resterande värden 

representerar 10% av det historiska datat, avrundat nedåt till närmaste heltal. Det resulterar i att 

en prognos görs parallellt de sista 10% av de historiska datat, i detta fall de sista tre värdena. 

Detta visas sedan i en figur då modellens passning kan avgöras. När datan är uppdelad, kan 

estimering avgöra vilken av modellerna som passar bäst för datan. Av testerna fås modellernas 

respektive residualer, loglikelihood-värden, och standardavvikelser. Genom att analysera 𝐴1-

matrisen och dess egenvärden fastslås huruvida modellerna är stabila och stationära. Detta 

används på alla fyra modeller. Därefter undersöks med olika informationskriterium val av 

optimalt antal lags, Akaike Information Criterion (AIC), och Bayesian Information Criterion 

(SBC). Efter detta väljs den bäst anpassade modellen.  

 

Utöver detta utvärderas en graf som visar hur bra modellen passar som simulerad över den 

historiska datan som utgör de sista 10 procenten av de observerade datapunkterna. Om denna graf 

ser totalt avvikande ut så är modellen felaktig. Denna graf hjälper till att ge en uppfattning om 

hur modellen presterar vid simulering av de senaste tre åren jämfört med faktiska värden. När den 

modell som presterar bäst i enlighet med informationskriterium är vald, påbörjas simulering av 

prognosen fram till 2060. För detta används en simulering baserad på samtliga historiska värden 

och upprepar den 2000 gånger. Detta görs för alla tre variabler. När samtliga simuleringar är 

gjorda sorteras de olika utfallen från högst värde till lägst. Ur dessa utfall väljs sedan 

medianvärdet som det 1000:e sorterade värdet. 95% VaR representeras av 100:e högsta värdet för 

reala kostnader inom äldrevården och antalet personer 65 år och äldre, och det 100:e lägsta värdet 

för real BNP. Utöver detta visas en graf beskrivande kostnader för äldrevård delat med BNP, 

alltså hur stor procent av BNP har lagts på äldrevården år 1980–2016 och vad prognosen för år 

2017–2060 är. Därefter tas storleken på respektive simulerad äldrevårdskostnad och delas med 

antalet personer som är 65 år eller äldre. Genom att skapa en figur för detta blir det tydligt vad 

staten har för budget per person inom åldersgruppen, samt hur budgeten förändrats över tid. 

2.2.3 Vektor autoregression med deterministisk demografi 

Vid anpassandet av en modell som tar hänsyn till en förutbestämd demografi vid simuleringen av 

framtiden används mycket av metoden från den generella modellen. Då samma historiska värden 

används för estimeringen av parametrarna till modellen behövs ingen egen modelldiagnos göras 

för fallet med deterministisk demografi, och dessutom används även samma val av antal 

fördröjningar. Den stora skillnaden är att en deterministisk variabel ersätter demografin, och 

modellen som tidigare varit 3-dimensionell får en 2-dimensionell prognos vid simulering. Detta 

kräver att rätt koefficient för var en av parametrarna används för framskrivning i enlighet med 

ekvation (6), i detta fall resulterar det i att matrisen 𝐴1 som tidigare utgjorde parametrar i 

prognostisering av variablerna delas upp. Istället för att simulera tre nya 𝕪 parametrar med tre 

rader, plockas de korresponderande värdena för demografin ut, och äldrevårdens kostnader samt 
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BNP simuleras med endast två rader. Antalet matriser beror fortfarande på vilket antal 

fördröjningar, som valts vid modelltestning tidigare. Återigen sker simuleringen 2000 gånger, 

och samma linjära samband förväntas ge andra resultat än vid simulering utan deterministisk 

demografi. Även här skapas grafer som visar simuleringens respektive resultat för varje variabel 

för år 1980–2060.  
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3. RESULTAT 

3.1 Modelldiagnos 

3.1.1 Val av antal fördröjningar och kontroll av passning 

Analysen av optimalt antal fördröjningar till VAR(p)-modellen resulterade i följande värden för 

olika informationskriterium, se ekvationer (9) och (10), och Tabell 2. Då informationskriteriet 

SBC hade minsta värde för fördröjning 1, beslutades att det var den modell som skulle användas 

för VAR-modellerna, både med stokastisk och deterministisk demografi. 

Informationskriterium Fördröjning 1 Fördröjning 2 Fördröjning 3 Fördröjning 4 

AIC 299,92 312,87 318,13 307,17 

SBC 319,89 347,80 368,04 372,04 
Tabell 2: Resultat vid test för optimal fördröjningslängd hos VAR(p)-modellen, olika informationskriterium. 

Vidare utfördes test av passning för att jämföra hur väl simulering passade mot observationer, se 

Figur 7. 

 

Figur 7: Prognos för vald VAR(1)-modell, jämförd med tre sista observerade värdena. 
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Både BNP och kostnad för äldrevården verkar konvergera mot liknande värden. Modellen verkar 

underskatta äldrevårdens kostnader och BNP något, medan antalet gamla verkar överskattas. 

Generellt verkar inte modellen säga så mycket om de specifika åren som jämförts med i detta test, 

men verkar ha fångat upp trenden i både BNP och äldrevårdens kostnader väl. 

3.1.2 Stationäritet och stabilitet 

Modellen testas för stabilitet, då detta implicerar stationäritet. Skattningen av parametrar till 

VAR(1)-modellen resulterade i följande matriser: 

𝐴0 = [
0,021

0,007

  0,001
] 

𝐴1 = [
  0,218 −0,058 −0,231

0,401 0,171 0,297

0,010 −0,001 0,946
] 

Från första raden matrisen 𝐴1 observeras att förändringen av BNP har positiva samband med 

tidigare BNP, och negativa samband med utvecklingen av befolkningen 65 år och äldre. Från 

andra raden observeras att äldrevårdens kostnader har positiva samband med samtliga parametrar, 

men mest med sin egna tidigare utveckling. Beträffande befolkning 65 år och äldre observeras att 

nästan all förändring kommer från dess egna tidigare utveckling. 

Från ekvation (12) och den korresponderande matrisen 𝐴1 fås absolutbeloppen till matrisens 

egenvärden 𝜆, se Tabell 3.  

|𝜆1| 0,2473 

|𝜆2| 0,2473 

|𝜆3| 0,9424 

Tabell 3: Absolutbelopp för egenvärden till matrisen 𝐴1. 

Då samtliga egenvärden har ett absolutbelopp < 1, bekräftas att modellen är stabil och går att 

använda i statistisk mening. 

Residualernas kovariansmatris fick följande värden: 

Σ𝜀 = [
  0,00046 0,00024 −9,21636

0,00024 0,17100 −6,01649

−9,21636 −6,01649 1,04896
] 

Från kovariansmatrisen kan observeras att kovariansen mellan BNP och befolkning 65 år och 

äldre är starkt negativ. Detta innebär att en positiv variation av antalet äldre troligen ger ett starkt 

negativt utslag i BNP. Detsamma gäller för äldrevårdens kostnader.  

3.2 Historisk simulering 
I Tabell 4 redovisas resultaten för den historiska simuleringen. Det framgår att kostnaderna inom 

äldrevården förväntas stiga till drygt 316 mdr sek över de kommande 44 åren i medianfallet, i 

reala termer. Under samma period väntas antalet personer 65år och äldre stiga till ca 3,1 miljoner 
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och real BNP till ca 11,4 biljoner sek. Beträffande kvoten äldrevårdens kostnader (ÄVK) och 

BNP blir det förväntade värdet ca 2,77 %, vilket är strax över den kvot som är idag, 2,68 %. 

Beträffande VaR observeras de negativa utfallen som med 95 % sannolikhet ej kommer 

överskridas och dessa bedöms som högt antal gamla, låg BNP och hög äldrevårdskostnad, se 

Tabell 5. I Figur 8 framgår prognosens medianfall och dess 95 % VaR, både positiva och 

negativa för samtliga parametrar. 

Historisk Simulering Median Value-at-Risk (95 %) 

BNP 11419,3 mdr sek 8999,6 mdr sek 

Äldrevårdens kostnader 316,3 mdr sek 415,9 mdr sek 

Antal 65år och äldre 3,11 miljoner 3,45 miljoner 
Tabell 4: Resultat från historisk simulering. 

 Äldrevårdens kostnader, andel av BNP 

Median 2,77 % 

Median BNP, 95 % VaR ÄVK 3,64 % 

95 % VaR BNP, Median ÄVK 3,51 % 

95 % VaR BNP, 95 % VaR ÄVK 4,62 % 
Tabell 5: Äldrevårdens kostnader som procentandel av BNP, med VaR från historisk simulering. 
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Figur 8: Resultat för Historisk Simulering av BNP, Äldrevårdskostnader och antal 65+ till 2060. 

3.3 Multivariat tidsseriemodellering – vektor autoregression (VAR(p)) 

3.3.1 Stokastisk demografi  

Från den stokastiska VAR(1)-simuleringen av framtiden förväntas kostnader inom äldrevården 

stiga till 347,1 mdr sek över de kommande 44 åren. Under samma period väntas antalet personer 

65år och äldre stiga till knappt 3,7 miljoner och BNP till ca 11,6 biljoner sek, i reala termer, se 

Tabell 6. Beträffande kvoten äldrevårdskostnader och BNP blir det förväntade värdet 3 %, vilket 

är en ökning mot den kvot som är idag. VaR observeras på samma sätt som för historisk 

simulering och resulterar i Tabell 7. De olika simuleringarnas medianfall och VaR, både positiva 

och negativa visas i Figur 9 för samtliga parametrar. 
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VAR(1) Stokastisk demografi Median Value-at-Risk (95 %) 

BNP 11563,9 mdr sek 8246,6 mdr sek 

Äldrevårdens kostnader 347,1 mdr sek 503,3 mdr sek 

Antal 65år och äldre 3,68 miljoner 5,48 miljoner 
Tabell 6: Resultat från VAR(1)-modellering med stokastisk demografi. 

 Äldrevårdens kostnader, andel av BNP 

Median 3,00 % 

Median BNP, 95 % VaR ÄVK 4,35 % 

95 % VaR BNP, Median ÄVK 4,20 % 

95 % VaR BNP, 95 % VaR ÄVK 6,10 % 
Tabell 7: Äldrevårdens kostnader som procentandel av BNP, med VaR från VAR(1)-modellering med stokastisk demografi. 

 

Figur 9: Resultat för simulering av BNP, Äldrevårdskostnader och antal 65+ till 2060, VAR(1) med stokastisk demografi. 
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3.3.2 Deterministisk demografi 

Med deterministisk demografi ger VAR(1)-simuleringen av framtiden annorlunda resultat jämfört 

med den stokastiska demografin. Äldrevårdens kostnader blir av samma storleksordning som för 

historisk simulering, alltså signifikant lägre än för VAR(1) med stokastisk demografi. BNP 

förväntas bli ca 11,2 biljoner sek och äldrevårdens kostnader ca 311,5 miljarder, båda i reala 

termer. Jämfört med de andra modeller som testats fås liknande värden som av historisk 

simulering, se Tabell 8. Resultatet visar även att äldrevårdens kostnader som procentandel av 

BNP troligt kommer att behålla en liknande nivå mot vad som observerats historiskt, se Tabell 9. 

För prognosen med medianfall samt positiva och negativa VaR-fall se Figur 10. Då antalet gamla 

i denna modell är deterministiskt ges inga konfidensintervall för detta.  

VAR(1) Deterministisk demografi Median Value-at-Risk (95 %) 

BNP 11217,6 mdr sek 8327,4 mdr sek 

Äldrevårdens kostnader 311,5 mdr sek 464,8 mdr sek 

Antal 65år och äldre 3,20 miljoner - 
Tabell 8: Resultat från VAR(1)-modellering med deterministisk demografi. 

 Äldrevårdens kostnader, andel av BNP 

Median 2,78 % 

Median BNP, 95 % VaR ÄVK 4,14 % 

95 % VaR BNP, Median ÄVK 3,74 % 

95 % VaR BNP, 95 % VaR ÄVK 5,58 % 
Tabell 9: Äldrevårdens kostnader som procentandel av BNP, med VaR från VAR(1)-modellering med deterministisk demografi. 
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Figur 10: Resultat för simulering av BNP och Äldrevårdskostnader till 2060, VAR(1) med deterministisk demografi. 

  



 

 

34 
Examensarbete, 30 hp 

Industriell Ekonomi Risk Management 300 hp 

Vt 2018 

3.3.3 Sammanställning av resultat VAR(1) och historisk simulering 

I Figur 11 visas den simulerade utvecklingen av befolkningsgruppen 65 år och äldre fram till 

2060. VAR(1)-modellen visar på en kraftig ökning inom gruppen, medan SCB:s prognos och den 

historiska simuleringen båda ger en liknande bild av utvecklingen. Samtliga modeller påvisar en 

växande trend, någonting som också observerats historiskt.  

 

Figur 11:Demografins utveckling för 65åringar och äldre, samtliga framskrivningsmodeller. 
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Beträffande prognosen för BNP ger samtliga modeller väldigt lika resultat, se Figur 12. Samtliga 

av modellerna påvisar en växande trend, och det är även här någonting som observerats 

historiskt. 

 

Figur 12: Framskrivning av BNP till 2060, samtliga modeller. 
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För äldrevårdens kostnader ger samtliga av modellerna liknande resultat. Dock har VAR(1) med 

stokastisk demografi i både framskrivningen av äldrevårdens kostnader och antalet äldre gett en 

prognos som avviker från de andra två. Resultatet från simuleringen visas i Figur 13. 

 

Figur 13: Projektion av Äldrevårdens kostnader till 2060, samtliga modeller. 
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Då resultatet sammanställs, och äldrevårdens kostnader får jämföra sin tillväxt med tillväxten av 

BNP blir det tydligt att VAR(1)-modellen med stokastisk demografi ger en bild av att kostnaden 

som andel av BNP ökar successivt under de simulerade åren. Både VAR(1) med deterministisk 

demografi och Historisk Simulering påvisar en blygsammare utveckling, se Figur 14. Värt att 

notera är att de i grafen beskrivna utvecklingarna är den förväntade utvecklingen hos varje 

modell, och inte något av extremfallen. 

 

Figur 14: Framskrivning av äldrevårdens kostnader som procentandel av BNP, samtliga simuleringsmetoder. 
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I Figur 15 jämförs utfallen från de olika simuleringarna av äldrevårdens kostnad genom antalet 

personer 65 år och äldre. Detta visualiserar hur mycket staten har som budget per person 65 år 

och äldre i framtiden. Samtliga prognoser indikerar att mer pengar kommer läggas på vård per 

person i framtiden. Medan VAR(1) med stokastisk demografi påvisar en svag ökning i början av 

den simulerade perioden. 

 

Figur 15: Äldrevårdens kostnad, per capita 65 år och äldre. Samtliga modeller. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Modell och teori 
VAR(1)-modellen utan deterministisk demografi avviker från de andra två beträffande resultatet. 

Modellen beskriver en kraftigare ökning av antalet 65 år och äldre, och högre kostnader inom 

äldrevården. Dock klarar samtliga modeller test för stabilitet, matrisen 𝐴1:s egenvärden har alla 

ett absolutbelopp som är mindre än 1.  

Om man ser till sysselsättningsgrad och den historiska utvecklingen av den åldrande 

befolkningen kan man snabbt se att något samhällsekonomiskt hot inte framstår akut. Eftersom vi 

ville fokusera på risk, valde vi att undersöka hur beräkningarna ser ut under olika antaganden. 

Resultaten från dessa olika modeller tydliggjorde vad skillnaderna mellan beräkningsmetoder kan 

innebära. Detta blev speciellt tydligt i simuleringen av VAR(1)-modellen utan deterministisk 

demografi. Där ser man att demografiframskrivningen och äldrevårdskostnader inte följer samma 

trender som de andra modellerna gör. Man kan även se i Figur 15 att framskrivningens första 20 

år av budget per person 65 år och äldre inte ger någon större utveckling. Detta kan bero på att 

antalet äldre väntas växa snabbt under denna period, något som utvecklingen av BNP och 

äldrevårdskostnader inte följder med på. 

4.1.1 Riskmått baserade på förlustfördelningar 

Riskmått som är baserade på förlustfördelningar har en rad fördelar. Konceptet av 

förlustfördelningar kan aggregeras på alla nivåer, från en enda tillgång till en portfölj eller till och 

med en hel finansiell institutions totala position. Om man utför korrekta approximationer av 

förlustfördelningarna påvisar även dessa riskmått effekterna av exempelvis diversifiering. 

Förlustfördelningar för dock med sig två nackdelar. För det första baseras ett estimat av en 

förlustfördelning alltid på historiska data. Detta medför att riskmåttet begränsas av historiska 

händelser, och om någonting händer som aldrig hänt förut kan detta innebära en chockfaktor som 

inte omfattas av modellen. För det andra är det svårt att estimera fördelningen på ett tillräckligt 

exakt sätt, särskilt för stora portföljer. Många de till synes sofistikerade modeller som används för 

estimering av risker är baserade på relativt grova statistiska modeller för anpassningen av 

förlustfördelningen. Till exempel används mer eller mindre hållbara antaganden om normalitet 

hos förlustfördelningen. 

4.1.2 Styrkor och svagheter hos historisk simulering 

Historisk simulering har några uppenbara fördelar, det är lätt att implementera och reducerar 

estimeringen till ett endimensionellt problem, inga statistiska estimat av den multivariata 

fördelningen hos krävs, och det krävs heller inga antaganden om beroendestrukturen hos de 

enskilda riskfaktorerna. I vårt fall fungerar den historiska simuleringen som spännande värden att 

jämföra de två multivariata modellerna som använts med. Man kan enkelt kartlägga vilken 

påverkan de linjära sambanden har på tidsserier när historiska simuleringen och VAR-modellerna 

visas i samma graf. Historisk simulering är en obetingad metod, och därmed olämplig för att ge 

dynamiska, betingade riskmått som fångar upp ekonomiska tillgångars volatila natur. Det kan 

dessutom för vissa tillgångar vara svårt att samla in tillräckligt stora dataset för att modellen ska 

vara tillämpbar, eftersom den rimligen ska innehålla tillräckligt mycket information för att täcka 
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extrema utfall krävs att insamlingsperioden sträcker sig långt bak i tiden. Ett annat problem, 

precis som med andra modeller vi tar upp är att framtidsestimat som är baserade på historiska 

data extrapolerar forna händelser in i framtiden, och som vi vet kan det komma utfall i framtiden 

som är så extrema att de aldrig dykt upp förr, eller att de inte täcks av det estimeringsfönster vi 

valt att använda. En känd jämförelse är att det är som att köra en bil genom att endast titta i 

backspegeln. 

4.1.3 Demografiframskrivningar 

I våra egna prognoser för demografi använder vi oss av antingen univariat historisk simulering, 

eller en multivariat vektor autoregressiv modell. Fördelen med de båda är att de blir träffsäkra om 

man antar att historien upprepar sig. Den ena helt enkelt baserad på historisk data för demografi, 

den andra dessutom i förhållande till äldrevårdskostnader och BNP. Statistiska centralbyrån 

använder historisk data men adderar framtidens förväntade påverkansfaktorer. Dessa har 

egentligen inga framräknade sannolikheter, utan bestäms helt enkelt på tydligare uppdelade 

demografigrupper. Man kollar exempelvis på önskat och oönskat barnafödande. 

Uppskattningarna tillsammans kan anses detaljerade och utförliga, men resultatets benägenhet att 

bli annorlunda än prognosen, blir svår att bestämma. Tillsammans ger de tre modellerna ett 

spännande resultat för demografin, som kan användas som diskussionsunderlag vid strategisk 

planering av framtiden. 

4.2 Teknologisk utveckling 
Enligt våra siffror antas exempelvis BNP fortsätta öka starkt, endast vid ett par tillfällen har BNP 

minskat, och detta har varit under finanskriser. Historiskt sett har dock BNP alltid snabbt 

återhämtat sig för att sedan åter öka över tid. En anledning till detta kan vara att det ligger i både 

statens och näringslivets intresse att få ekonomin tillbaka på banan igen efter sämre tider. Den 

envisa ökningen av BNP kan bero på faktumet att industrier och organisationer snabbt 

effektiviseras med ny teknik. Just nu sker teknologiska utvecklingen mycket snabbt, och den 

förväntas även göra det framöver. Att exakt bestämma hur BNP förväntas utvecklas fram till år 

2060 är dock svårt att förutse. Små procentuella skillnader i BNP utgör ju dessutom ofta 

skillnader i miljardbelopp i inkomst för staten, och det är därför spännande att se hur historisk 

simulering ger en optimistisk prognos, medan VAR(1)-modellen utan demografiska antaganden 

ställer lite högre krav på BNP för att långsiktigt uppnå utgiftskraven. Argument för att BNP inte 

ska ha samma exponentiella utveckling i framtiden är svåra att bedöma trovärdighet för, med 

tanke på hur fort den tekniska utvecklingen sker idag. 

Idén om att människor till följd av effektivisering ska förlora sina jobb är såklart skrämmande. 

Hur detta skulle påverka BNP är svårt att avgöra, men konsumtion inom hushållen skulle ju 

kunna förväntas minska vid utebliven lön, det skulle märkas i skillnad för BNP från 

konsumentsidan. Kan robotar fortsätta driva svensk industri kan det ändå argumenteras för att 

BNP från produktionssidan skulle fortsätta vara stark. Det som däremot visat sig historiskt vid 

införandet av ny teknik är ju att folk börjat arbeta inom nya sektorer. Sedan skogsmaskinen kom 

hugger färre unga män träd för hand, och sedan dess jobbar fler och fler unga män inom 

restaurangbranschen. Kollar man på dagens arbetslöshet så ser man ju att vi lyckats hålla 

arbetslösheten nere trots införandet av både självscanning i livsmedelsbutiker och robotar i 
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automatiserade lager. Antaganden om eventuell utbredd arbetslöshet verkar således svåra att både 

räkna på, och bevisa. Det som däremot känns lättare att förstå i termer av påverkan på BNP och 

äldrevårdskostnader är att teknisk utveckling och automatisering självklart även appliceras inom 

läkemedelsindustrier och sjukvård. Produkter och tjänster blir förhoppningsvis billigare i 

framtiden, och detta skulle då kunna bidra positivt till finansiering av äldrevård i Sverige. 

4.4 Demografisk utveckling 
Under antagandet att den demografiska prognos som SCB framställt är någorlunda precis 

kommer vi under de kommande åren se en fortsatt förskjutning av befolkningssammansättningen 

i Sverige. Detta kommer innebära att vi får en högre andel gamla än förr, men inte nödvändigtvis 

en större andel med stora vårdbehov. Att kartlägga framtida demografi verkar komplicerat med 

tanke på hur många faktorer som spelar in. En prognos som är på siffran helt rätt känns nästintill 

omöjligt att skapa. Det som däremot är spännande i vår framtidsstudie är jämförelsen av 

resultaten vid olika antaganden om demografi. Resultaten skiljer sig, historisk simulering och 

VAR(1)-modellen med deterministisk demografi tycks ge mer liknande resultat än vad den 

stokastiska VAR(1)-modellen gör. Det är anmärkningsvärt, eftersom historisk simulering inte alls 

tar hänsyn till linjära samband variablerna emellan.  

En intressant aspekt av resultatet är simuleringen av VAR(1)-modellen utan deterministisk 

demografi. Den påvisar det scenariot som man kan tänkas anta ifall man studerar den åldrande 

befolkningen idag. Om sambanden som råder idag gällande demografisk utveckling håller i sig, 

visar det på ökande kostnader för äldrevård som inte matchas av lika ökande BNP. En tröst vid 

rädslan av att framtidens demografi kommer bli kostsam kan således vara att hoppas på att SCB 

har rätt. Simulering av framtida BNP och kostnader för äldrevård under antagandet att SCB:s 

prognos är korrekt ger ju ett utfall som ser väldigt bra ut ur ett finansiellt perspektiv.  

Demografiantaganden har visat sig centrala för vad man kan förvänta sig om samhällets 

möjlighet att finansiera den åldrande befolkningen. Framtida prognoser baserade på enbart linjära 

samband kan visa på trender som är oroande, medan framtidsstudier kan vara så komplexa att det 

kan vara svårt att avgöra när oro är statistiskt befogad eller ej. Resultaten visar enligt oss på en 

god förmåga att i framtiden kunna finansiera äldrevården, med eller utan demografisk utveckling 

som antas av SCB. Ett bra sätt att anpassa den demografiska mängden i denna undersökning är att 

exempelvis höja pensionsåldern. Detta sker idag i Sverige, och det man kan fråga sig där är väl 

huruvida man vill eftersträva att folk ska arbeta mer eller mindre i framtidens förmodligen rikare 

samhälle. 

4.5 Samhällsekonomiska risker och åtgärder 
Om man vill söka efter vad som skulle kunna påverka möjligheten för Sverige att finansiera sin 

åldrande befolkning kan man fokusera på olika saker. Det första är demografin, om antal 

människor som är 65 år eller äldre ökar mycket till år 2060 är det ju naturligt att också fler är i 

behov av statligt finansierad vård. Detta skulle då kunna förväntas höja utgifter för staten, vilket 

då kanske skulle höja skatter, omprioritera statskassan, eller tvinga äldre vårdtagare spendera mer 

pengar från egen ficka. Risken för att detta inträffar känns dock ganska osannolik med tanke på 

resultaten i detta arbete. För att kunna förkasta den demografiprognos SCB släpper var tredje år 
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borde man kanske göra en egen, mer omfattande eller bättre, studie. Frågan blir då huruvida 

människor som pratar om dåliga utsikter för Sverige har gjort detta eller ej.  

Nästa risk är att vi står inför en stor oväntad finanskris som får BNP att rasa. Resultatet av detta 

skulle ju vara att staten istället för höjda utgifter skulle få minskad inkomst. Samma lösning som 

tidigare, att man höjer skatten, är ju fortfarande enkel. Vi tror dock att en sådan lösning skulle 

kunna negativt påverka huruvida BNP har förmågan att återhämta sig vid en sådan situation. 

Även att låta personer betala mer ur egen ficka fungerar som lösning, då staten i sådana fall 

kortsiktigt parerar minskade inkomster med minskade utgifter. Av historiska data att döma tycks 

svensk BNP växa kraftigt över tid, med undantag för enstaka år då globala finanskriser inträffar.  

Den sista risken gällande finansiering av statlig vård för äldre i framtiden är att kostnader för 

äldrevård skulle öka oväntat. Det skulle i sådana fall ske av att exempelvis läkemedel eller 

bemanning plötsligt blev mycket dyrare, eller att äldre plötsligt snabbare insjuknar. Det första 

alternativet tycks osannolikt med tanke på att läkemedelsindustrin också effektiviseras, och antal 

sjuka per åldersgrupp minskar. Det andra skulle kunna diskuteras kring eventuell 

underbemanning, men vår tanke är att det kanske resulterar i dyr jourpersonal som hyrs in till en 

högre kostnad än normalt, och således inte får utgifterna att minska. En annan tanke är ju att man 

helt enkelt väljer att öka utgifterna för att antingen höja kvaliteten på äldrevården, eller kunna 

erbjuda högre lön till personal. Men det kan ju diskuteras dels huruvida det skulle vara en risk, 

men även hur man kan komma att vilja göra sådana ställningstaganden gällande de positiva 

utfallen av simuleringarna.  

Eftersom riskmått även används för att bedöma utrymme för hur trygg man kan vara i att 

investera eller spendera tillgångar, så bör det tilläggas att resultatet av detta arbete vittnar om en 

fortsatt förbättrad samhällsekonomisk situation för Sverige som land. Enligt riskmått i denna 

rapport är det alltså rimligt att förvänta sig att det finns mer pengar att röra sig med i framtiden. 

Om dessutom lägre procent per åldersgrupp är svårt sjuka för att kunskapen om förebyggande av 

sjukdomar ökar, börjar det kanske bli dags att fundera på vad vi vill göra av pengarna. Denna 

rapport visar på hur viktigt det är att vara förberedd på att vi eventuellt möter nya demografiska 

trender, och går mot ljusare tider. Det är nog hög tid för individer, företag och staten att fundera 

på vad man vill prioritera vid eventuellt ökad finansiell frihet. Pengarna skulle exempelvis kunna 

öka kvaliteten, höja löner för anställda, eller användas för att höja garantipensionen för 

pensionärer som har lite pengar. Eftersom de historiska kostnaderna för äldrevård och BNP följer 

varandras avkastningsserier fint kan man ju tänka att budgeten för äldrevården sätts efter vilken 

BNP landet har. Frågan är om inte budgeten borde läggas för att nå en bestämd standard för hur 

vi som land vill erbjuda äldrevård. Alternativt med anpassning till antal personer som tillhör 

åldersgruppen. Ändras kostnaderna efter vilket BNP vi har kanske man missar fokus på antal som 

behöver vård, eller hur det påverkar mängden pengar vi budgeterar per person inom 

åldersgruppen. Dessutom tycks det ju kanske underlätta planeringen för långsiktig budget om 

flödet av pengar stabiliseras istället för ökar eller minskar med flera procent varje år.  

Vidare analys av idén med att få större finansiell frihet inom äldrevården är ju att diskutera vad vi 

vill uppnå med den. Det kan till och med vara svårt att ta ställning till vad mer pengar bör 
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resultera i. Antingen ska livskvaliteten prioriteras, eller så ska ambitionen kanske vara att hålla så 

många som möjligt vid liv så länge det går. Man kanske skulle kunna anta att om vi går tillbaka 

till att ha äldreboenden med flerbäddsrum, alltså budgetvarianten, så kanske vi kan ha mer pengar 

på att satsa på att hålla fler vid liv. Om inte annat så kanske det finns en buffert vid total kollaps 

av finansieringen av äldrevård, att vi kompromissar med kvalitet så länge personer överlever. En 

spännande lärdom av att ekonomin växer bör vara att diskussionen kanske snarare kan handla om 

lyxproblem än överlevnad.  

4.6 Möjligheter till vidareutveckling/framtida arbete 
Gällande utveckling av detta arbete kan nämnas att vilken som helst historiska data från år 1980-

2016 man än har tillgång till, kan användas med samma kod i MATLAB. Detta program fungerar 

mycket väl som spännande verktyg för att se linjära samband mellan tidsserier. Det är nog ingen 

dum idé heller att med tiden uppdatera resultat gällande framtidssimuleringar för att bättre förstå 

vad som antingen utfördes i enlighet med verkligheten, eller i totalt missförstånd. En annan 

lärdom är att man förstås ska försöka få med så mycket historiskt data som möjligt för att, inom 

historisk simulering inkludera fler extremfall, och inom vektor autoregressiva modeller minska 

risken för osannolika resultat. Vid prognostisering av framtiden är det förstås högre sannolikhet 

att resultatet avviker, ju längre fler år fram man beräknar.  

Vad man även skulle kunna göra för att tydligare se befolkningsökningens påverkan på BNP och 

äldrevårdskostnaden är att välja någon demografisk data som är kopplad till hela befolkningens 

mängd. Ett spännande nästa steg för detta arbete skulle således vara att kolla på tidsserien för 

antal personer över 65 år som procent av totala befolkningen. Det skulle då kunna prognostiseras 

tvådimensionellt med deterministisk demografi, och ge ett spännande resultat. I sådana fall skulle 

kanske en högre prognos för BNP simuleras, och det skulle kanske vittna om ännu större 

samhällsekonomisk trygghet. Man skulle dessutom kunna prognostisera demografin med egna 

beräkningsmetoder och uppskattningar, om man har en metod som man tror är bättre än den SCB 

använder.  

Utöver detta skulle det också vara spännande att analysera pensionssystemet, som också är ett 

orosmoment i dagens samhälle. Vi ser att gruppen äldre i samhället växer. Enligt vår analys 

verkar äldrevården och samhällsekonomin klara av förändringen. Med långlevnad och stort antal 

äldre skulle det kunna dyka upp fler riskfaktorer, och då är det viktigt med ett dynamiskt 

pensionssystem. 
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5. SLUTSATS 
Den åldrande befolkningen måste noga kartläggas för att man ska ges en möjlighet att uppskatta 

vilka samhällsekonomiska konsekvenser den kan medföra. Problem med denna kartläggning kan 

leda till att beräkningar utförs på antaganden som är svåra att motivera. Att simulera framtiden 

med hjälp av historisk simulering ger idag en ljus bild av Sveriges samhällsekonomiska framtid. 

Med andra ord ser framtiden ljus ut om det fortsätter i samma riktning den tagit historiskt.  

Att genom en vektor autoregressiv modell anpassa linjära samband mellan olika mängder 

historiska data ger resultat som varierar kraftigt utifrån vilka demografiska antaganden som görs. 

Utvecklingen av antal personer som är 65 år eller äldre har de senaste åren varit förhållandevis 

hög, och det finns antaganden om huruvida denna utveckling håller i sig eller inte. Beroende på 

om den gör det så ser samhällsekonomiska förutsättningar olika ut. Om utvecklingen håller i sig 

ser prognosen på lång sikt utmanande ut, att gruppen äldre ökar i så stor takt och detta kan 

komma att ställa krav på samhällsekonomin. Troligt är dock att trenden är avtagande, och 

framtidens utmaningar färre. 

För att samhället ska ha möjlighet att finansiera äldrevården i framtiden måste fokus ligga på 

minimering av risken för tre utfall; minskande BNP, rusande kostnader för äldrevård, och 

felbedömda demografiska antaganden. Att applicera riskmodellering för makroekonomiska 

perspektiv såsom ett lands framtida betalförmåga är intressant, det som däremot är ännu mer 

intressant är att observera skillnaden mellan prognoser med grund i olika antaganden, och där 

finns det stora outforskade områden att arbeta med. 
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7. APPENDIX 

7.1 Kod 
Koden innehåller tre kodfiler av .m-format. Dessa är möjliga att kompilera i MATLAB. 

Den första delen heter MTM_VAR_Exjobb_Deterministisk_Demografi.m; den innehåller all kod 

för att ta fram den VAR(1)-modell vi valt att simulera efter SCB’s demografiprognos. Även 

historisk simulering finns i denna del. Den andra delen heter VARcaseEXJOBB.m; den innehåller 

funktioner för modelldiagnos och test för val av antal lags, p. Den tredje delen heter 

MTM_VAR_Exjobb.m; den innehåller all kod för simulering av den VAR(1)-modell med 

stokastisk demografi som byggts. Även här finns historisk simulering med i koden. Alla tre filer 

innehåller många rader kod för olika plottar och dylikt. 

%Steg för steg kodad VAR-modell och HS-modell, här även VAR(1)-modell med 
%deterministisk demografi. 

  
clear all; 
close all; 
clc; 
var_1 = 1; 
hs = 1; 

  
%Välj antal tidssteg och simuleringar 
%Antal simulerade tidssteg 
simT = 44; 

  
%Antal simulationer 
Sim = 2000; 

  
%Hämta observationer från Excel 
BNP2 = xlsread('RealBNP','Ekonomifakta'); 
kostAldrevard = xlsread('KostnaderAldrevard1980_2016', 'Kostnad'); 
demografi = xlsread('DemografiSCB2016','Underlag'); 
%DATAcase = xlsread('data'); 

  
%Ta rätt data från de inlästa filerna 
BNP = BNP2(2:end-1,1); 
kostAldrevard = kostAldrevard(:,4)/1000; 
demografiGamla = demografi(23:59,24); 

  
demografiTot1 = demografi(23:59,sum(22)); 
demografiTot2 = demografi(23:59,sum(23)); 
demografiTot3 = demografi(23:59,sum(24)); 
demografiTot = demografiTot1 + demografiTot2 + demografiTot3; 
demografiKvot = demografiGamla./demografiTot; 

  
y = [BNP, kostAldrevard, demografiGamla]; 

  

  
Demografi = demografi(58:103,24); 
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%Antal dataset/tillgångar 
D = 3; 

  
%Antal tidssteg (år) 
T = 36; 

  
%Skapa avkastningsserier 
f_BNP = price2ret(BNP); 
f_kostAldrevard = price2ret(kostAldrevard); 
f_demografiGamla = price2ret(demografiGamla); 

  
f_demografi = price2ret(Demografi); 

  
%f_demografi_framtid = f_demografi(1:36); 

  
%VAR(1) 
if var_1 == 1 
    %Matris av avkasningsserier 
    y =[f_BNP, f_kostAldrevard, f_demografiGamla]; 

     
    %Avkasningsserier med 1 som första tillgång 
    Obs = zeros(T,D+1); 
    Obs(:,1) = 1; 
    Obs(:,2:D+1) = y; 

     
    %Vänd matrisen så att tidsstegen är ner->upp 
    M = flipud(Obs); 
    M_ny = M; 

     
    %Ta bort sista tidssteget T 
    M = M(2:end,:); 

     
    for i = 1:D 
        V = M_ny(1:end-1,i+1); 
        a(i,:) = ((M'*M)^-1)*M'*V; 
    end 

     
    %Ta fram matriser/vektorer A0 och A1 och B0 
    A0 = a(1:2,1); 
    B0 = a(1:2,4); 
    A1 = a(1:2,2:3); 

     
    Obs = Obs(:,2:3)'; 

     
    Residualer = zeros(D-1,T); 

     
    %Ta fram residualer 
    for t = 2:T 
        Residualer(:,t-1) = Obs(:,t) - (A0 + A1*Obs(:,t-1)); 
    end 

     
    %För att kontrollera om modellen är stabil behöver vi analysera 
    %A1's egenvärden. För modellen gäller att den är stabil ifall A1's 
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    %alla egenvärden har absolutbelopp <1. 

     
    egenvardenA1 = abs(eig(A1)); 

     
    %Ta fram korrelationen hos residualerna 
    Korr = corr(Residualer'); 

     
    %Ta fram kovariansen hos residualerna, kovariansmatrisen 
    KovMatrix = cov(Residualer'); 

     
    for i = 1:D-1 
        Vol(i) = std(Residualer(i,:)); 
    end 

     
    c = chol(KovMatrix, 'lower'); 
    StartObs = Obs(:,end); 

     
    ySim = {simT, Sim}; 

     
    %Simulera nya avkastningsserier baserat på historiskt data 
    for i = 1:Sim 
        rng(i); 
        z = randn(D-1,simT); 

         
        for j = 1:simT 

             
            if j == 1 
                ySim{j,i} = A0 + A1*StartObs + B0*f_demografi(1,1) + 

c*z(:,j); 
            else 
                ySim{j,i} = A0 + A1*ySim{j-1,i} + B0*f_demografi(1+j,1) + 

c*z(:,j); 
            end 
        end 
    end 

     
    mat = cell2mat(ySim); 

     
    %Skapa matriser att spara nya avkasningsserier i 
    projBNP = zeros(Sim,simT); 
    projKostAldrevard = zeros(Sim,simT); 
    projAntalGamla = zeros(Sim,simT); 

     
    %Slutvärdet i de observerade serierna blir startvärden för simulering 
    projBNP(:,1) = BNP(end); 
    projKostAldrevard(:,1) = kostAldrevard(end); 
    projAntalGamla(:,1) = demografiGamla(end); 

     
    for j = 1:Sim 
        for i = 1:simT 

             
            %Ta ut avkasningsserier 
            utvBNP(j,i) = mat(i*2-1,j); 



 

 

50 
Examensarbete, 30 hp 

Industriell Ekonomi Risk Management 300 hp 

Vt 2018 

            utvKostAldrevard(j,i) = mat(i*2,j); 
            %utvAntalGamla(j,i) = mat(i*3,j); 

             
            %Omvandla från log-avkastningar till vanlig procentuell 

avkastning 
            diffBNP(j,i) = exp(utvBNP(j,i)); 
            diffKostAldrevard(j,i) = exp(utvKostAldrevard(j,i)); 
            %diffAntalGamla(j,i) = exp(utvAntalGamla(j,i)); 

             
            %Multiplicera gamla värden med nya avkastningsserier. 
            projBNP(j,i+1) = projBNP(j,i)*diffBNP(j,i); 
            projKostAldrevard(j,i+1) = 

projKostAldrevard(j,i)*diffKostAldrevard(j,i); 
            %projAntalGamla(j,i+1) = 

projAntalGamla(j,i)*diffAntalGamla(j,i); 

             

        end 
    end 

     
    %Ta fram percentiler 
    percentilerVARBNP = prctile(projBNP, [5, 25, 50, 75, 95]); 
    percentilerVARKostAldrevard = prctile(projKostAldrevard, [5, 25, 50, 75, 

95]); 
    percentilerVARAntalGamla = prctile(projAntalGamla, [5, 25, 50, 75, 95]); 

     
    %Plotta simuleringarna 
    figure(1) 
    hold on 
    plot(percentilerVARBNP') 
    title('Percentiler VAR(1) BNP') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     
    figure(2) 
    hold on 
    plot(percentilerVARKostAldrevard') 
    title('Percentiler VAR(1) Kostnad Äldrevård') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     
    figure(3) 
    hold on 
    plot(percentilerVARAntalGamla') 
    title('Percentiler VAR(1) Antal Gamla') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 
end 

  
%Historisk simulering 
if hs == 1 
    %Gör första elementet till det senast observerade värdet hos tillgången 
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    hs_BNP(1:Sim,1) = BNP(end); 
    hs_kostAldrevard(1:Sim,1) = kostAldrevard(end); 
    hs_demografiGamla(1:Sim,1) = demografiGamla(end); 

     
    %Simulera nya värden baserat på historiska värdeförändringar 
    for i = 1:Sim 
        for j = 1:simT 
            hs_BNP(i,j+1) = hs_BNP(i,j) * exp(datasample(f_BNP,1)); 
            hs_kostAldrevard(i,j+1) = hs_kostAldrevard(i,j) * 

exp(datasample(f_kostAldrevard,1)); 
            hs_demografiGamla(i,j+1) = hs_demografiGamla(i,j) * 

exp(datasample(f_demografiGamla,1)); 

             
        end 
    end 

     

    %Ta fram percentiler 
    percentilerHSBNP = prctile(hs_BNP, [5, 25, 50, 75, 95]); 
    percentilerHSKostAldrevard = prctile(hs_kostAldrevard, [5, 25, 50, 75, 

95]); 
    percentilerHSAntalGamla = prctile(hs_demografiGamla, [5, 25, 50, 75, 

95]); 

     
    %Plotta simuleringarna 
    figure(4) 
    hold on 
    plot(percentilerHSBNP') 
    title('Percentiler HS BNP') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     

     
    figure(5) 
    hold on 
    plot(percentilerHSKostAldrevard') 
    title('Percentiler HS Kostnad Äldrevård') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     
    figure(6) 
    hold on 
    plot(percentilerHSAntalGamla') 
    title('Percentiler HS Antal Gamla') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 
end 
%Resultat, best-case, worst-case, normal-case 
%Äldrevårdens kostnader som procent av BNP 
for i = 1:simT 
    procentBNP_WC_HS(i) = 

percentilerHSKostAldrevard(5,i)/percentilerHSBNP(1,i); 
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    procentBNP_BC_HS(i) = 

percentilerHSKostAldrevard(1,i)/percentilerHSBNP(5,i); 
    procentBNP_NC_HS(i) = 

percentilerHSKostAldrevard(3,i)/percentilerHSBNP(3,i); 

  
    procentBNP_WC_VAR(i) = 

percentilerVARKostAldrevard(5,i)/percentilerVARBNP(1,i); 
    procentBNP_BC_VAR(i) = 

percentilerVARKostAldrevard(1,i)/percentilerVARBNP(5,i); 
    procentBNP_NC_VAR(i) = 

percentilerVARKostAldrevard(3,i)/percentilerVARBNP(3,i); 
end 

  
for i = 1:length(kostAldrevard) 
    procentBNP_hist(i) = kostAldrevard(i)/BNP(i); 
end 

  
figure(7) 
hold on 
plot(procentBNP_WC_HS,'r') 
plot(procentBNP_BC_HS,'g') 
plot(procentBNP_NC_HS,'b') 
plot(procentBNP_WC_VAR,'r--') 
plot(procentBNP_BC_VAR,'g--') 
plot(procentBNP_NC_VAR,'b--') 
plot(procentBNP_hist,'y*') 

  
title('Äldrevårdens kostnader som andel av BNP') 
xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 

  
legend('Worst case HS', 'Best case HS', 'Normal case HS','Worst case 

VAR(1)',... 
    'Best case VAR(1)', 'Normal case VAR(1)', 

'Historical','meanVAR','Location','northwest') 

  

  

  

  

  

  

  
%Kod för plottning 
x2 = [2016:2060]; 
fdates2 = years(x2); 
x3 = [1980:2016]; 
fdates = years(x3); 

  
%Räkna ut genomsnitt av resultatet för VAR-modell med deterministisk 
%demografi 
for i = 1:simT+1 

         
        meanVAR(i) = mean(projKostAldrevard(:,i))/mean(projBNP(:,i)); 
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end 

  
%Plotten av deterministisk demografis procent av BNP. 
figure 
plot(fdates, kostAldrevard./BNP) 
hold on 
plot(fdates2,meanVAR) 
hold off 

  

  
%%Plot för att visa tre grafer i en för enkelhets skull 
figure 
for j = 1:3 
    %fdates är historia 
    %fdates2 är prognos 
    subplot(3,1,j) 
    if j == 1 
    plot(fdates2,(percentilerHSBNP(3,:)),'--b') 
    hold on 
    plot(fdates,BNP,'k') 
    title("BNP") 
    end 
    if j == 2 
    plot(fdates2,percentilerVARKostAldrevard(3,:),'--b') 
    hold on 
    plot(fdates, kostAldrevard,'k') 
    title("Kostnader äldrevård") 
    end 
    %plot(YFirst.Time,YFirst{:,j},'k') 
    if j == 3 
    plot(fdates2,percentilerHSAntalGamla(3,:),'--b') 
    hold on 
    plot(fdates, demografiGamla,'k') 
    title("65plussare") 
    end 
    grid on  
    %title(EstMdl1.SeriesNames{j}) 
    h = gca; 
    fill([fdates2(1) h.XLim([2 2]) fdates2(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
        'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
    hold off 
end 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

54 
Examensarbete, 30 hp 

Industriell Ekonomi Risk Management 300 hp 

Vt 2018 

%VAR-modell, test och simulering, kod för snygga plottar av vilken data som 
%helst 

  

  
clear all; 
close all; 
clc; 

  
%Antal simulationer 
Sim = 2000; 

  
%RADER VID ÄNDRING AV TREDJE DATAMÄNGD 
%38-39 
%235 
%245 
%270 

  

  

  
%Hämta observationer från Excel: 
BNP2 = xlsread('RealBNP','Ekonomifakta'); 
kostAldrevard = xlsread('KostnaderAldrevard1980_2016', 'Kostnad'); 
demografi = xlsread('DemografiSCB2016','Underlag'); 
DATAdetHS = xlsread('DATAdetHS2'); 
VARdeter = xlsread('VARdeter'); 

  
%Ta rätt data från de inlästa filerna 
BNP = BNP2(2:end-1,1); 
kostAldrevard = kostAldrevard(:,4)/1000; 
demografiGamla = demografi(23:59,24); 
demografiTot1 = demografi(23:59,sum(22)); 
demografiTot2 = demografi(23:59,sum(23)); 
demografiTot3 = demografi(23:59,sum(24)); 
demografiTot = demografiTot1 + demografiTot2 + demografiTot3; 
demografiKvot = demografiGamla./demografiTot; 

  
%Skapa tidsserier i form av avkastningsserier för estimering av modell. 
BNP = price2ret(BNP); 
kAld = price2ret(kostAldrevard); 
deGa = price2ret(demografiGamla); %om antal gamla används 
%deGa = diff(demografiKvot); %om antal 65+ av befolkningen 

  
x = [1981:2016]; 
Time = years(x); 

  
%Gör en TIMETABLE för att samla all data på samma plats i bra format 
Data = array2timetable([BNP kAld deGa],... 
    'RowTimes',Time,'VariableNames',{'BNP' 'kAld' 'deGa'}); 
kvot = Data.BNP./Data.kAld; 

  
%Få procent i heltal istället för decimaler 
Data{:,1:3} = 100*Data{:,1:3}; 
x = [1981:2016]; 
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Time = years(x); 

  
%Plot av avkastningsserierna, alltså de procentuella förändringar som hänt 
%per år 
figure 
plot(Time,Data.BNP,'r');  
hold on 
plot(Time,Data.kAld,'b');  
%datetick('x')  
plot(Time,Data.deGa,'g');  
grid on 
ylabel('Procentuell förändring')  
legend('BNP','Kostnader äldrevård','Antal, 65 år eller äldre');  
hold off 

  

  

%Kurvanpassning för av eget intresse se eventuella trender 
x3 = [1981:2016]; 
figure 
x21 = polyfit(x3,Data.deGa', 1); 
x41 = x21(2).*ones(size(Time)) + x21(1)*x3; 
plot(Time,x41, 'g'); 
hold on 
x22 = polyfit(x3,Data.kAld', 1); 
x42 = x22(2).*ones(size(Time)) + x22(1)*x3; 
plot(Time,x42, 'b'); 
hold on 
x23 = polyfit(x3,Data.BNP', 1); 
x43 = x23(2).*ones(size(Time)) + x23(1)*x3; 
plot(Time,x43, 'r'); 
hold on 
ylabel('Procentuell förändring') 
legend('Antal, 65 år eller äldre','Kostnader äldrevård','BNP');  
hold off 

  

  

  

  

  
%Plotta förändringen, funkar inte för nominellt BNP! 
figure 
plot(Time,kvot,'r'); 
hold on 
plot(Time,Data.deGa,'k'); 
legend('Kvot BNP/äldrekostnad','65plussare');  
hold off 

  
%Ta bort data om det saknas 
idx = all(~ismissing(Data),2); 
Data = Data(idx,:); 

  
%dnan = diag(nan(numseries,1)); 
numseries = 3; 
seriesnames = {'BNP','kAld','deGa'}; 
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%Definera alla modeller som variabler med rätt antal dimensioner 
VAR1full = varm(numseries,1); 
VAR1full.SeriesNames = seriesnames; 

  
VAR2full = varm(numseries,2); 
VAR2full.SeriesNames = seriesnames; 

  
VAR3full = varm(numseries,3); 
VAR3full.SeriesNames = seriesnames; 

  
VAR4full = varm(numseries,4); 
VAR4full.SeriesNames = seriesnames; 

  
%Tar sista 10% som testdel av historiskt data 
idxPre = 1:4; 
T = ceil(.9*size(Data,1)); 
idxEst = 5:T; 
idxF = (T+1):size(Data,1); 
fh = numel(idxF); 

  
%Estimerar alla 4 olika modellerna 
[EstMdl1,EstSE1,logL1,E1] = estimate(VAR1full,Data{idxEst,:},... 
    'Y0',Data{idxPre,:}); 
[EstMdl2,EstSE2,logL2,E2] = estimate(VAR2full,Data{idxEst,:},... 
    'Y0',Data{idxPre,:}); 
[EstMdl3,EstSE3,logL3,E3] = estimate(VAR3full,Data{idxEst,:},... 
    'Y0',Data{idxPre,:}); 
[EstMdl4,EstSE4,logL4,E4] = estimate(VAR4full,Data{idxEst,:},... 
    'Y0',Data{idxPre,:}); 

  
%resultatet med all data som kan behöva kikas närmre på. 
results1 = summarize(EstMdl1); 
np1 = results1.NumEstimatedParameters; 
results2 = summarize(EstMdl2); 
np2 = results2.NumEstimatedParameters; 
results3 = summarize(EstMdl3); 
np3 = results3.NumEstimatedParameters; 
results4 = summarize(EstMdl4); 
np4 = results4.NumEstimatedParameters; 

  
%Testa med ratiotest vilken modell som ska förkastas gentemot vilken 
%reject1 = lratiotest(logL2,logL1,np2 - np1); 
%reject2 = lratiotest(logL3,logL2,np3 - np2); 
%reject3 = lratiotest(logL4,logL3,np4 - np3); 
%reject4 = lratiotest(logL4,logL2,np4 - np2); 

  
%Kolla värden för Akaike or Bayesian information criteria 
[AIC BIC] = aicbic([logL1 logL2 logL3 logL4],[np1 np2 np3 np4],39) 

  
%Ta fram hur modellen skulle se ut över de 10% sista värdena i historiska 
%datat 
[FY1,FYCov1] = forecast(EstMdl1,fh,Data{idxEst,:}); 
[FY2,FYCov2] = forecast(EstMdl2,fh,Data{idxEst,:}); 



 

 

57 
Examensarbete, 30 hp 

Industriell Ekonomi Risk Management 300 hp 

Vt 2018 

[FY3,FYCov3] = forecast(EstMdl3,fh,Data{idxEst,:}); 
[FY4,FYCov4] = forecast(EstMdl4,fh,Data{idxEst,:}); 
extractMSE = @(x)diag(x)'; 
MSE = cellfun(extractMSE,FYCov1,'UniformOutput',false); 
SE = sqrt(cell2mat(MSE)); 
YFI = zeros(fh,EstMdl1.NumSeries,1); 
YFI(:,:,1) = FY1 - 2*SE; 
YFI(:,:,2) = FY1 + 2*SE; 

  
%Plotta modell över senaste 10% av värden 
figure; 
for j = 1:EstMdl1.NumSeries 
    subplot(3,1,j); 
    h1 = plot(Time((end-10):end),Data{(end-10):end,j}); 
    hold on; 
    h2 = plot(Time(idxF),FY1(:,j)); 
    h3 = plot(Time(idxF),YFI(:,j,1),'k--'); 
    plot(Time(idxF),YFI(:,j,2),'k--'); 
    if j == 1 
        title('BNP') 
    end 
    if j == 2 
        title('Kostnader för äldrevård') 
    end 
    if j == 3 
        title('Antal 65+') 
    end 
    ylabel('Förändring i procent') 
    h = gca; 
    fill([Time(idxF(1)) h.XLim([2 2]) Time(idxF(1))],... 
        h.YLim([1 1 2 2]),'k','FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
    legend([h1 h2 h3],'Observerat','Prognos','95% Prognosintervall',... 
        'Location','northwest') 
    hold off; 
end 

  
%plotta all error och jämför i en graf 
% Error1 = Data{idxF,:} - FY1; 
% Error2 = Data{idxF,:} - FY2; 
% Error3 = Data{idxF,:} - FY3; 
% Error4 = Data{idxF,:} - FY4; 
% SSerror1 = Error1(:)' * Error1(:); 
% SSerror2 = Error2(:)' * Error2(:); 
% SSerror3 = Error3(:)' * Error3(:); 
% SSerror4 = Error4(:)' * Error4(:); 

  

% figure 
% bar([SSerror1 SSerror2 SSerror3 SSerror4],.5) 
% ylabel('Sum of squared errors') 
% set(gca,'XTickLabel',... 
%     {'AR1 full' 'AR2 full' 'AR3 full' 'AR4 full'}) 
% title('Sum of Squared Forecast Errors') 

  
%Skriver ut alla siffror från vald modell 
summarize(EstMdl1) % Här är model 1 vald. 
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%Här kollas modellens väntevärden för framtidsestimering 
[YPred,YCov] = forecast(EstMdl1,44,Data{1:36,:}); 

  
%%%%LADDA ALLT IGEN 
BNP3 = xlsread('RealBNP','Ekonomifakta'); 
kostAldrevard = xlsread('KostnaderAldrevard1980_2016', 'Kostnad'); 
demografi = xlsread('DemografiSCB2016','Underlag'); 

  
BNP2 = BNP3(2:end-1,1); 
kostAldrevard2 = kostAldrevard(:,4)/1000; 
demografiGamla = demografi(23:59,24); 

  
BNP = BNP2; 
kAld = kostAldrevard2; 
deGa = demografiGamla; 
%deGa = demografiKvot;  

  
x = [1980:2016]; 
Time = years(x); 

  
YFirst = array2timetable([BNP kAld deGa],... 
    'RowTimes',Time,'VariableNames',{'BNP' 'kAld' 'deGa'}); 

  

  
%Kod för användandet av data där alla tre behöver diffloggas. 
EndPt = YFirst{end,:}; 
EndPt(:,1:3) = log(EndPt(:,1:3)); 
YPred(:,1:3) = YPred(:,1:3)/100;      
YPred = [EndPt; YPred];               
YPred(:,1:3) = cumsum(YPred(:,1:3)); 
YPred(:,1:3) = exp(YPred(:,1:3)); 

  
%Kod för användning av annan datamängd som tredje data 
% EndPt = YFirst{end,:}; 
% EndPt(:,1:2) = log(EndPt(:,1:2)); 
% YPred(:,1:2) = YPred(:,1:2)/100;      
% YPred = [EndPt; YPred];               
% YPred(:,1:3) = cumsum(YPred(:,1:3)); 
% YPred(:,1:2) = exp(YPred(:,1:2)); 

  

  
%Simulering med antal år man vill studera av framtiden 
YSim = simulate(EstMdl1,44,'Y0',Data{1:36,:},'NumPaths',2000); 

  

  
EndPt = YFirst{end,:};  
EndPt(1:3) = log(EndPt(1:3));  
YSim(:,1:3,:) = YSim(:,1:3,:)/100;  
YSim = [repmat(EndPt,[1,1,2000]);YSim];  
YSim(:,1:3,:) = cumsum(YSim(:,1:3,:));  
YSim(:,1:3,:) = exp(YSim(:,1:3,:)); 
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%Kod för annan datamängd som bara diffas istället för diffloggas 
% EndPt = YFirst{end,:}; 
% EndPt(1:2) = log(EndPt(1:2));  
% YSim(:,1:2,:) = YSim(:,1:2,:)/100;  
% YSim = [repmat(EndPt,[1,1,2000]);YSim];  
% YSim(:,1:3,:) = cumsum(YSim(:,1:3,:));  
% YSim(:,1:2,:) = exp(YSim(:,1:2,:)); 

  

  

  
YMean = mean(YSim,3); 
%percentil = prctile(YSim(1,:),[50]); 
YSTD = std(YSim,0,3); 

  
x2 = [2016:2060]; 
fdates = years(x2); 

  
figure 
for j = 1:EstMdl1.NumSeries 

     
    subplot(3,1,j) 
    b = plot(fdates,YPred(:,j),'--b') 
    hold on 
    plot(YFirst.Time,YFirst{:,j},'k') 
    if j == 3 
        %plot(fdates, demografi(59:103,24),'--g') 
    end 
    a = plot(fdates,YMean(:,j) + 1.96*YSTD(:,j),'--g') % 
    c = plot(fdates,YMean(:,j) - 1.96*YSTD(:,j),'--r') % 

     

    grid on  
    if j == 1 
        title('BNP') 
        ylabel('Miljarder SEK') 
        legend([a b c],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    if j == 2 
        title('Kostnader för äldrevård') 
        ylabel('Miljarder SEK') 
        legend([a b c],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    if j == 3 
        title('Antal personer 65 år eller äldre som procent av total 

befolkning') 
        %title('Antal personer 65 år eller äldre') 
        legend([a b c],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    h = gca; 
    fill([fdates(1) h.XLim([2 2]) fdates(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
        'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
    hold off 
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end 

  
%Plot över beräkning av äldrevårdskostnader som procent av BNP 
figure 
plot(YFirst.Time,YFirst{:,2}./YFirst{:,1},'k') 
hold on 
a = plot(fdates,YPred(:,2)./YPred(:,1),'--g') 
b = plot(fdates,VARdeter(7,:),'--r') 
c = plot(fdates,DATAdetHS(5,:)./DATAdetHS(2,:),'--b') 
% grid on  
title('Äldrevårdskostnader som procent av BNP') 
legend([a b c],'VAR(1) med stokastisk demografi','VAR(1) med deterministisk 

demografi','Historisk simulering','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
h = gca; 
fill([fdates(1) h.XLim([2 2]) fdates(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
        'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
ylim([0.02 0.035]); 
hold off 

  
figure 
plot(YFirst.Time,YFirst{:,3},'k') 
hold on 
a = plot(fdates, YPred(:,3),'--b') 
b = plot(fdates, demografi(59:103,24),'--g') 
c = plot(fdates, DATAdetHS(8,:),'--r') % 
%plot(fdates,YMean(:,3) - 1.96*YSTD(:,3),'--r') % 
grid on  
title('Antal personer 65 år eller äldre') 
legend([a b c],'VAR(1)-modell','SCB befolkningsprognos','Historisk 

simulering','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
h = gca; 
fill([fdates(1) h.XLim([2 2]) fdates(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
        'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
hold off 

  
%Historisk simulering av alla tre variabler 
figure 
for j = 1:EstMdl1.NumSeries 
    subplot(3,1,j) 
    y = plot(YFirst.Time,YFirst{:,j},'k'); 
    legend(y,'off') 
    hold on 
    a = plot(fdates,DATAdetHS(j*3-1,:),'--b'); 
    %if j == 3 
        %plot(fdates, demografi(59:103,24),'--g') 
    %end 
    b = plot(fdates,DATAdetHS(j*3-2,:),'--r'); % 
    c = plot(fdates,DATAdetHS(j*3,:),'--g'); % 
    grid on  
    if j == 1 
        title('BNP i miljarder') 
        legend([c a b],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    if j == 2 
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        title('Äldrevårdskostnader i miljarder') 
        legend([c a b],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    if j == 3 
        title('Antal personer 65 år eller äldre') 
        legend([c a b],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    h = gca; 
    fill([fdates(1) h.XLim([2 2]) fdates(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
        'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
    hold off 
end 

  

  

%Plot över VAR(1)-modellen med deterministisk demografi, alla tre variabler 
figure 
for j = 1:EstMdl1.NumSeries 
    subplot(3,1,j) 
    grid on  
    if j == 1 
        y = plot(YFirst.Time,YFirst{:,j},'k'); 
        hold on 
        a = plot(fdates,VARdeter(j*3-1,:),'--b'); 
        b = plot(fdates,VARdeter(j*3-2,:),'--r');  
        c = plot(fdates,VARdeter(j*3,:),'--g');  
        title('BNP i miljarder') 
        legend([c a b],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    if j == 2 
        y = plot(YFirst.Time,YFirst{:,j},'k'); 
        hold on 
        a = plot(fdates,VARdeter(j*3-1,:),'--b'); 
        b = plot(fdates,VARdeter(j*3-2,:),'--r'); % 
        c = plot(fdates,VARdeter(j*3,:),'--g'); % 
        title('Äldrevårdskostnader i miljarder') 
        legend([c a b],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    if j == 3 
        plot(YFirst.Time, YFirst{:,2}./YFirst{:,1},'k'); 
        hold on 
        plot(fdates,VARdeter(7,:),'--b'); 
        title('Äldrevårdskostnader i procent av BNP') 
        %%legend([c a b],'95%-percentil','Förväntat värde','5%-

percentil','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
    end 
    h = gca; 
    fill([fdates(1) h.XLim([2 2]) fdates(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
        'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
    hold off 
end 
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% BNP historisk och prognos, alla tre metoder 
figure 
grid on 
plot(YFirst.Time,YFirst{:,1},'k') 
hold on 
a = plot(fdates,YPred(:,1),'--g') 
b = plot(fdates,VARdeter(2,:),'--r') 
c = plot(fdates,DATAdetHS(2,:),'--b') 
% grid on 
title('Prognos BNP') 
ylabel('Miljarder SEK') 
legend([a b c],'VAR(1) stokastisk demografi','VAR(1) med deterministisk 

demografi','Historisk simulering','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
h = gca; 
fill([fdates(1) h.XLim([2 2]) fdates(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
        'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
%ylim([0.02 0.035]); 
hold off 

        
%Plot för alla metoders resultat i hur mycket pengar vi har per pensionär 
figure 
plot(YFirst.Time,YFirst{:,2}./YFirst{:,3}.*1000000000,'k')  
hold on 
a = plot(fdates,YPred(:,2)./YPred(:,3).*1000000000,'--b')  
b = plot(fdates,DATAdetHS(5,:)./DATAdetHS(8,:).*1000000000,'--g') 
c = plot(fdates,VARdeter(5,:)./demografi(59:103,24)'.*1000000000,'--r') 
title('Budget per person och år, 65 år eller äldre') 
ylabel('SEK') 
legend([a b c],'VAR(1) stokastisk demografi','Historisk simulering','VAR(1) 

med deterministisk demografi','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
hold off 

  
%Plot med äldrevårdskostnadernas utveckling för alla tre metoder 
figure 
plot(YFirst.Time,YFirst{:,2},'k') 
hold on 
a = plot(fdates,YPred(:,2),'--g') 
b = plot(fdates,VARdeter(5,:),'--r') 
c = plot(fdates,DATAdetHS(5,:),'--b') 
% grid on 
title('Äldrevårdskostnader') 
ylabel('Miljarder SEK') 
legend([a b c],'VAR(1) med stokastisk demografi','VAR(1) med deterministisk 

demografi','Historisk simulering','Location','northwest','AutoUpdate','off') 
h = gca; 
fill([fdates(1) h.XLim([2 2]) fdates(1)],h.YLim([1 1 2 2]),'k',... 
    'FaceAlpha',0.1,'EdgeColor','none'); 
%ylim([0.02 0.035]); 
hold off 

 

 

clear all; 
close all; 
clc; 
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%Välj kod: 
% 1 = VAR(1) 
% 2 = HS 

  
var_1 = 1; 
hs = 1; 

  
%Välj antal tidssteg och simuleringar 
%Antal simulerade tidssteg 
simT = 44; 

  
%Antal simulationer 
Sim = 2000; 

  
%Hämta observationer från Excel 
%Hämta observationer från Excel: 
BNP2 = xlsread('RealBNP','Ekonomifakta'); 
kostAldrevard = xlsread('KostnaderAldrevard1980_2016', 'Kostnad'); 
demografi = xlsread('DemografiSCB2016','Underlag'); 

  
%Ta rätt data från de inlästa filerna 
BNP = BNP2(2:end-1,1); 
kostAldrevard = kostAldrevard(:,4)/1000; 
demografiGamla = demografi(23:59,24); 

  
%Antal dataset/tillgångar 
D = 3; 

  
%Antal tidssteg (år) 
T = 36; 

  
%Skapa avkastningsserier 
% f_BNP = diff(BNP); 
% f_kostAldrevard = diff(kostAldrevard); 
%f_demografiGamla = diff(demografiGamla); 
f_BNP = price2ret(BNP); 
f_kostAldrevard = price2ret(kostAldrevard); 
f_demografiGamla = price2ret(demografiGamla); 

  
%Demeanade avkastningsserier 
% deMeaned_f_BNP = f_BNP - mean(f_BNP); 
% deMeaned_f_kostAldrevard = f_kostAldrevard - mean(f_kostAldrevard); 
% deMeaned_f_demografiGamla = f_demografiGamla - mean(f_demografiGamla); 

  
%VAR(1) 
if var_1 == 1 
    %Matris av avkasningsserier 
    y =[f_BNP, f_kostAldrevard, f_demografiGamla]; 

     
    %Få procent i heltal istället för decimaler 
    %y = 100*y; 
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    %Avkasningsserier med 1 som första tillgång 
    Obs = zeros(T,D+1); 
    Obs(:,1) = 1; 
    Obs(:,2:D+1) = y; 

     
    %Vänd matrisen så att tidsstegen är ner->upp 
    M = flipud(Obs); 
    M_ny = M; 

     
    %Ta bort sista tidssteget T 
    M = M(2:end,:); 

     
    for i = 1:D 
        V = M_ny(1:end-1,i+1); 
        a(i,:) = ((M'*M)^-1)*M'*V; 
    end 

     
    %Ta fram matriser/vektorer A0 och A1 
    A0 = a(:,1); 
    A1 = a(:,2:end); 

     
    Obs = Obs(:,2:end)'; 

     
    Residualer = zeros(D,T); 

     
    %Ta fram residualer 
    for t = 2:T 
        Residualer(:,t-1) = Obs(:,t) - (A0 + A1*Obs(:,t-1)); 
    end 

     

    %För att kontrollera om modellen är stabil behöver vi analysera 
    %A1's egenvärden. För modellen gäller att den är stabil ifall A1's 
    %alla egenvärden har absolutbelopp <1. 

     
    egenvardenA1 = abs(eig(A1)); 

     
    %Ta fram korrelationen hos residualerna 
    Korr = corr(Residualer'); 

     
    %Ta fram kovariansen hos residualerna 
    KovMatrix = cov(Residualer'); 

     
    for i = 1:D 
        Vol(i) = std(Residualer(i,:)); 
    end 

     
    c = chol(KovMatrix, 'lower'); 
    StartObs = Obs(:,end); 

     
    ySim = {simT, Sim}; 

     
    %Simulera nya avkastningsserier baserat på historiskt data 
    for i = 1:Sim 
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        rng(i); 
        z = randn(D,simT); 

         
        for j = 1:simT 

             
            if j == 1 
                ySim{j,i} = A0 + A1*StartObs + c*z(:,j); 
            else 
                ySim{j,i} = A0 + A1*ySim{j-1,i} + c*z(:,j); 
            end 
        end 
    end 

     
    mat = cell2mat(ySim); 

     
    %Skapa matriser att spara nya avkasningsserier i 
    projBNP = zeros(Sim,simT); 
    projKostAldrevard = zeros(Sim,simT); 
    projAntalGamla = zeros(Sim,simT); 

     
    %Slutvärdet i de observerade serierna blir startvärden för simulering 
    projBNP(:,1) = BNP(end); 
    projKostAldrevard(:,1) = kostAldrevard(end); 
    projAntalGamla(:,1) = demografiGamla(end); 

     
    for j = 1:Sim 
        for i = 1:simT 

             
            %Ta ut avkasningsserier 
            utvBNP(j,i) = mat(i*3-2,j); 
            utvKostAldrevard(j,i) = mat(i*3-1,j); 
            utvAntalGamla(j,i) = mat(i*3,j); 

             
            %Omvandla från log-avkastningar till vanlig procentuell 

avkastning 
            diffBNP(j,i) = exp(utvBNP(j,i)); 
            diffKostAldrevard(j,i) = exp(utvKostAldrevard(j,i)); 
            diffAntalGamla(j,i) = exp(utvAntalGamla(j,i)); 

             
            %Multiplicera gamla värden med nya avkastningsserier. 
            projBNP(j,i+1) = projBNP(j,i)*diffBNP(j,i); 
            projKostAldrevard(j,i+1) = 

projKostAldrevard(j,i)*diffKostAldrevard(j,i); 
            projAntalGamla(j,i+1) = projAntalGamla(j,i)*diffAntalGamla(j,i); 

             
        end 

         
    end 

     
    %Ta fram percentiler 
    percentilerVARBNP = prctile(projBNP, [5, 25, 50, 75, 95]); 
    percentilerVARKostAldrevard = prctile(projKostAldrevard, [5, 25, 50, 75, 

95]); 
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    percentilerVARAntalGamla = prctile(projAntalGamla, [5, 25, 50, 75, 95]); 

     

     
    %Plotta simuleringarna 
    figure(1) 
    hold on 
    plot(percentilerVARBNP') 
    title('Percentiler VAR(1) BNP') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     
    figure(2) 
    hold on 
    plot(percentilerVARKostAldrevard') 
    title('Percentiler VAR(1) Kostnad Äldrevård') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     
    figure(3) 
    hold on 
    plot(percentilerVARAntalGamla') 
    title('Percentiler VAR(1) Antal Gamla') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 
end 

  
%Historisk simulering 
if hs == 1 
    %Gör första elementet till det senast observerade värdet hos tillgången 
    hs_BNP(1:Sim,1) = BNP(end); 
    hs_kostAldrevard(1:Sim,1) = kostAldrevard(end); 
    hs_demografiGamla(1:Sim,1) = demografiGamla(end); 

     
    %Simulera nya värden baserat på historiska värdeförändringar 
    for i = 1:Sim 
        for j = 1:simT 
            hs_BNP(i,j+1) = hs_BNP(i,j) * exp(datasample(f_BNP,1)); 
            hs_kostAldrevard(i,j+1) = hs_kostAldrevard(i,j) * 

exp(datasample(f_kostAldrevard,1)); 
            hs_demografiGamla(i,j+1) = hs_demografiGamla(i,j) * 

exp(datasample(f_demografiGamla,1)); 

             
        end 
    end 

     
    %Ta fram percentiler 
    percentilerHSBNP = prctile(hs_BNP, [5, 25, 50, 75, 95]); 
    percentilerHSKostAldrevard = prctile(hs_kostAldrevard, [5, 25, 50, 75, 

95]); 
    percentilerHSAntalGamla = prctile(hs_demografiGamla, [5, 25, 50, 75, 

95]); 
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    %Plotta simuleringarna 
    figure(4) 
    hold on 
    plot(percentilerHSBNP') 
    title('Percentiler HS BNP') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     

     
    figure(5) 
    hold on 
    plot(percentilerHSKostAldrevard') 
    title('Percentiler HS Kostnad Äldrevård') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 

     
    figure(6) 
    hold on 
    plot(percentilerHSAntalGamla') 
    title('Percentiler HS Antal Gamla') 
    xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 
    legend('Percentil 5', 'Percentil 25', 'Percentil 50', 'Percentil 75', 

'Percentil 95','Location','northwest') 
end 
%Resultat, best-case, worst-case, normal-case 
%Äldrevårdens kostnader som procent av BNP 
for i = 1:simT 
    procentBNP_WC_HS(i) = 

percentilerHSKostAldrevard(5,i)/percentilerHSBNP(1,i); 
    procentBNP_BC_HS(i) = 

percentilerHSKostAldrevard(1,i)/percentilerHSBNP(5,i); 
    procentBNP_NC_HS(i) = 

percentilerHSKostAldrevard(3,i)/percentilerHSBNP(3,i); 

  
    procentBNP_WC_VAR(i) = 

percentilerVARKostAldrevard(5,i)/percentilerVARBNP(1,i); 
    procentBNP_BC_VAR(i) = 

percentilerVARKostAldrevard(1,i)/percentilerVARBNP(5,i); 
    procentBNP_NC_VAR(i) = 

percentilerVARKostAldrevard(3,i)/percentilerVARBNP(3,i); 

  
end 

  
for i = 1:length(kostAldrevard) 
    procentBNP_hist(i) = kostAldrevard(i)/BNP(i); 
end 

  

  
figure(7) 
hold on 
plot(procentBNP_WC_HS,'r') 
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plot(procentBNP_BC_HS,'g') 
plot(procentBNP_NC_HS,'b') 
plot(procentBNP_WC_VAR,'r--') 
plot(procentBNP_BC_VAR,'g--') 
plot(procentBNP_NC_VAR,'b--') 

  
plot(procentBNP_hist,'y*') 
title('Äldrevårdens kostnader som andel av BNP') 
xlabel('Antal år framskrivet från 2016') 

  

  
legend('Worst case HS', 'Best case HS', 'Normal case HS','Worst case 

VAR(1)',... 
    'Best case VAR(1)', 'Normal case VAR(1)', 

'Historical','Location','northwest') 

  

x2 = [2016:2060]; 
fdates2 = years(x2); 
x3 = [1980:2016]; 
fdates = years(x3); 

  
%Värden plockas ut för att flyttas till annan kod manuellt 
for i = 1:simT+1 
        meanVAR(i) = mean(projKostAldrevard(:,i))/mean(projBNP(:,i)); 
        meanVARgamla(i) = mean(projAntalGamla(:,i)); 
        meanVARaldrevard(i) = mean(projKostAldrevard(:,i)); 
        meanVARbnp(i) = mean(projBNP(:,i)); 
end 

  
%plot för att se vad stokastisk VAR(1)-modell ger för äldrevårdskostnader 

som procent av BNP 
figure 
plot(fdates, kostAldrevard./BNP) 
hold on 
plot(fdates2,meanVAR) 
hold off 

 


