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Sammanfattning 
 
Examensarbetet använder generaliserade linjära modeller för att identifiera och analysera 
enhetsspecifika egenskaper som påverkar risken för operativa förluster. Företag exponeras sällan 
mot operativa förluster vilket gör att det finns lite information om dessa förluster. De 
generaliserade linjära modellerna använder statistiska metoder som gör det möjligt att analysera 
all tillgänglig interndata trots att den är begränsad. Dessutom möjliggör metoden att analysera 
frekvensen av förlusterna samt magnituden av förlusterna var för sig. Det är fördelaktigt att göra 
två separata analyser, oberoende av varandra, för att identifiera vilka enhetsspecifika egenskaper 
som påverkar förlustfrekvensen respektive förlustmagnituden. För att modellera frekvensen av 
förlusterna används en Poissonfördelning. För att modellera magnituden av förlusterna används 
en Tweediefördelning som baseras på en semiparametrisk fördelning. Frekvens- och 
magnitudmodellen kombineras till en gemensam modell för att analysera vad som påverkar den 
totala kostnaden för operativa förluster. Resultatet visar att enhetens region, inkomst per 
tjänstgjord timme, storlek, internbetyg och erfarenhet hos personalen påverkar kostnaden för 
operativa förluster. 
 
Nyckelord: Generaliserade linjära modeller, operativa risker, interndata, enhetsspecifika 
egenskaper 
 
 

* * * 

Abstract 
 
The objective of this Master’s Thesis is to identify and analyze explanatory variables that affect 
operational losses. This is achieved by applying Generalized Linear Models and selecting a 
number of explanatory variables that are based on the company’s unit attributes. An operational 
loss is a rare event and as a result, there is a limited amount of internal data. Generalized Linear 
Models uses a range of statistical tools to give reliable estimates although the data is scarce.  By 
performing two separate and independent analyses, it is possible to identify and analyze various 
unit attributes and their impact of the loss frequency and loss severity. When modeling the loss 
frequency, a Poisson distribution is applied. When modeling the loss severity, a Tweedie 
distribution that is based on a semi-parametric distribution is applied. To analyze the total cost 
as a consequence of operational losses for a single unit with certain attributes, the frequency 
model and the severity model are combined to form one common model. The result from the 
analysis shows that the geographical location of the unit, the size of the unit, the income per 
working hour, the working experience of the employees and the internal rating of the unit are all 
attributes that affects the cost of operational losses.  
 
Keywords: Generalized Linear Models, Operational Risk, internal data, explanatory variables 
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Kapitel 1 

Introduktion 
 
Företag exponeras sällan mot operativa förluster men när de inträffar kan enskilda förluster 
skapa stora negativa konsekvenser. Operativa risker förekommer i alla verksamheter, det kan 
vara allt från en härdsmälta i ett kärnkraftverk till en flygplansolycka. Ämnet är ständigt aktuellt 
och under utveckling. Det undersökta företaget har på grund av den låga frekvensen av förluster 
lite interndata att arbeta med. Det innebär att det finns svårigheter att skapa en bra modell för 
att beräkna de operativa riskerna.  
 
Examensarbetet ämnar tillämpa generaliserade linjära modeller (GLMs) för att identifiera 
enhetsspecifika egenskaper som kan förklara de operativa förlusterna. Fördelen med GLMs är 
att de kan hantera små datamängder vilket passar bra för operativa förluster. GLMs generaliserar 
de linjära modellernas antagande om normalfördelade feltermer, genom de mer generella 
exponentiella fördelningarna. Detta är fördelaktigt vid operativa förluster eftersom feltermerna 
inte uppstår enligt normalfördelning. Metoden beräknar medelvärden av de totala kostnaderna 
för operativa risker baserat på enhetsspecifika egenskaper. Detta görs genom att analysera 
förlusternas frekvens (frequency) respektive magnitud (severity) var för sig. För frekvensen 
används Poissonmodeller och för magnituden används Tweediemodeller. Resultaten av 
frekvens- och magnitudmodellen kombineras därefter till en gemensam analys som förklarar den 
totala risken för operativa förluster för respektive enhet.  Genom att använda multiplikativa 
modeller för att beräkna de förväntade värdena av frekvensen respektive magnituden, går det att 
skapa modeller som är stabila över tid och som tar hänsyn till all tillgänglig data. De interndata 
som används innehåller egenskaper från företagets enheter samt information om operativa 
förluster som har inträffat. 
 
GLMs är vanligt förekommande metoder inom sakförsäkring och vid tariffanalys. Tursunalieva 
och Silvapulle (2014) hävdar att det finns likheter mellan operativa risker som alla företag 
exponeras mot och de risker försäkringsbolag exponeras mot. I båda fallen handlar det om att 
förlusterna uppstår med låg frekvens och hög magnitud. Tursunalieva och Silvapulle menar att 
försäkringsmatematiken är ett välutforskat område vilket gör att många metoder är applicerbara 
inom området för operativa risker.    
 

1.1 Syfte och mål 
I dagsläget finns det en begränsad kunskap om vilka faktorer som påverkar de operativa 
förlusterna vilket gör det svårt att förebygga dem. Syftet med examensarbetet är att identifiera 
enhetsspecifika egenskaper som påverkar risken för operativa förluster genom att tillämpa 
GLMs. Målet är att skapa bättre förståelse över vad de operativa förlusterna beror på och vilka 
enhetsspecifika egenskaper som är riskfyllda.  

 

1.2 Omfattning och avgränsningar 
Examensarbetet använder GLMs för att skapa modeller för operativa risker. Modellerna utgår 
från interndata som finns att tillgå över operativa förluster som inträffat hos ett företag. 
Dessutom används data som innehåller enhetsspecifika egenskaper som gör det möjligt att 
koppla samman förlusterna med de egenskaper de drabbade enheterna hade när förlusten 
inträffade. Detta gör det möjligt att analysera om det finns några enhetsspecifika egenskaper som 
är drivande vid operativa förluster. 
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Arbetet är avgränsat till att analysera operativa förluster under en tioårsperiod. Vid skapandet av 
magnitudmodellerna används en semiparametrisk skattning av förlusternas täthetsfunktion. En 
djupare teori om tillvägagångssättet ligger utanför arbetets gränser, varför endast en kort 
beskrivning ges i ämnet under kapitel 3.3.5.2.  
 
Det här är en censurerad version av examensarbetet. Det innebär att följande information inte 
framgår: förlusternas frekvens och magnitud, vilka år som analyseras, värderingsfaktorernas 
exakta klassificeringar och vilket företag interndata kommer ifrån. Censuren har ingen påverkan 
på det slutgiltiga resultatet eller diskussionen.  
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Kapitel 2 

Operativa risker 
 
Operativa risker finns i alla olika verksamheter och branscher. Företag vill minimera 
exponeringen av operativa risker eftersom det inte ger någon positiv avkastning. Operativa risker 
orsakar negativa konsekvenser för ett företag och det är därför viktigt att ha interna processer 
och metoder för att minimera konsekvenserna. Den finansiella sektorn har i jämförelse med 
andra branscher kommit långt i hanteringen av operativa risker, där regelverket Basel II är ett 
sådant exempel. Med anledning till det, refererar detta avsnitt till de metoder och den definition 
Baselkommittén använder för operativa risker. Defionitionen lyder: 
 

”the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from 
external events” 

 
(Basel Committe on Banking Supervision, 2006) 
 
Operativa risker är enligt Baselkommittén alltså risken att en förlust uppstår till följd av 
misslyckade interna prosesser, misslyckade utföranden av människor och system eller från 
externa händelser. Operativa förluster är med andra ord ovanliga händelser men som kan 
innebära stora förluster för ett företag. Det är på grund av de operativa förlusternas 
oförutsägbarhet i kombination med dess potentiellt stora påverkan som gör det viktigt för ett 
företag att ha en väl utarbetad modell för att skatta de operativa riskerna. 
 
Inom banksektorn finns det kapitalkrav som syftar till att minimera konsekvenserna av operativa 
förluster. De Fontnouvelle, et al., (2006) anser att kapitalet som ska hållas för de operativa 
riskerna i många fall bör överstiga kaptialkravet för marknadsrisker. Det indikerar på att det är 
viktigt att förstå vilka faktorer som driver de operativa riskerna. I Basel II finns det tre metoder 
presenterade för att beräkna kapitalkravet för de operativa riskerna: Basic Indicator Approach 
(BIA), Standardized Approach (SA) och Advanced Measurement Approach (AMA). De två 
förstnämnda är standardiserade och enklare metoder, medan den sistnämnda är den mest 
sofistikerade. BIA är den enklaste metoden och tar inte in några bankspecifika egenskaper. SA 
delar upp banken i olika affärsområden och har olika riskvikter på olika affärsområden. SA är ett 
sätt att ge olika banker olika riskexponeringar baserat på bankens egenskaper. För en närmare 
beskrivning om hur kapitalkraven beräknas enligt BIA och SA, se Basel Committee on Banking 
Supervision (2006). 
 
Den tredje metoden AMA gör det möjligt för en bank att skapa en företagsspecifik modell för 
att beräkna kapitalkravet. För att en bank ska tillåtas använda AMA måste tillsynsmyndigheten 
kontrollera och godkänna att modellen uppfyller de kvantitativa och kvalitativa kraven angivet i 
Basel II. De kvantitativa kraven innefattar bland annat att det ska finnas internt förlustdata att 
tillgå när banken skapar modellen. Det krävs med andra ord en väl fungerande dokumentation 
av de interna förluster som uppstår. För varje operativ förlust, över en viss summa pengar 
(threshold), ska bankerna kunna rapportera inom vilket affärsområde och vilken händelsetyp 
som förlusterna uppstod. I Basel II definieras totalt åtta affärsområden och sju händelsetyper 
vilket skapar en 56-celler stor förlustmatris där samtliga operativa förluster ingår. Det är däremot 
upp till varje enskild bank att bestämma hur kategoriseringen av de operativa förlusterna sker 
internt.  Huvudsaken är att förlusterna kan rapporteras enligt förlustmatrisen från Basel II till 
tillsynsmyndigheten. Förutom internt data kräver Basel II även att AMA-modeller ska ta hänsyn 
till externt data och scenarioanalys. Det beror på att den begränsade mängden internt data inte 
är tillräcklig för att skapa en tillförlitlig modell. Vid skapandet av bankspecifika AMA-modeller 
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är det vanligt att tillämpa Loss Distribution Approach (LDA). Metoden utgår från 
förlustmatrisen enligt Basel II och låter de operativa förlusterna i varje cell definieras av två 
fördelningar: frekvensen och magnituden. Frekvensen mäter antalet förluster under ett år och 
magnituden motsvarar storleken på förlusterna. För att beräkna den totala årliga förlusten 
summeras sedan cellernas respektive förlustskattningar. Banken måste också kunna tydliggöra 
korrelationen inom förlustmatrisen. (Shevchenko, 2009)  
 
På liknande sätt som under LDA låter examensarbetet de operativa förlusterna definieras av två 
fördelningar, frekvensen och magnituden. Skillnaden mot LDA-metoden är att förlustmatrisen 
från Basel II inte analyseras. I stället skapas riskceller utifrån enhetsspecifika egenskaper. Denna 
metod är en aktuarieteknik som är vanligt förekommande inom försäkringsbranschen vid 
beräkning av premier för försäkringar. Likheten mellan LDA och GLMs är att båda metoderna 
är bra på att hantera lite data och utnyttjar informationen från varje förlust. 
 
Inom banksektorn har intresset för Key Risk Indicators (KRIs) ökat. Finansinspektionen (2006) 
anser att alla företag oavsett verksamhet bör ha en välutformad riskanalysmetod. Samma 
myndighet beslutade 2014 att banker ska ha indikatorer, det vill säga KRIs, som visar när risken 
för en operativ förlust ökar (Finansinspektionen, 2014). KRIs är ett begrepp inom operativa 
risker som refererar till förklarande variabler som påverkar de operativa förlusterna. Genom att 
samla in information om KRI vill finansiella institut skapa en ökad förståelse för vad de interna 
operativa riskerna beror på och vilka faktorer som är riskfyllda.  
 

2.1 Litteraturstudie 
Nyström och Skoglund (2002) påvisar att KRIs kan inkluderas i kvantitativa modeller för att 
beräkna kapitalkrav. För att inkludera KRIs är det en förutsättning att känna till hur de påverkar 
de operativa förlusterna. Även Scandizzo (2005) anser att det är viktigt att använda KRI eftersom 
de ger en bild av bankens egenskaper när en förlust uppstod. Operativa risker bör enligt 
Scandizzo inte enbart analyseras efter affärsområde eftersom en förlust i ett område kan ha 
orsakats av ett annat affärsområde. 
 
Chavez-Demoulin, et al. (2014) presenterar en metod för att hitta förklarande variabler på 
operativa förluster från publikt data och simulerat data. Metoden analyserar förlustfrekvensen 
och förlustmagnituden var för sig där Poissonfördelning används för förlustfrekvensen och 
generaliserad Paretofördelning används för förlustmagnituden. Generaliserade additiva modeller 
används för att skatta parametrarna för frekvensen, vilket innebär att använda så kallad 
splineutjämning (spline smoothing). För magnituden används skattade ortogonala parametrar, 
då splineutjämning inte är applicerbart i detta fall. Chavez-Demoulin, et al. använder simulerat 
samt publikt förlustdata och utgår från förlustmatrisen enligt Basel II. Två typer av förklarande 
variabler analyseras: affärsområdet, oavsett händelsetyp, och tiden. Författarna menar att 
vetenskapliga studier om operativa risker sällan baseras på riktig interndata, som är insamlat från 
en och samma källa. Det beror på att det är svårt att få tillgång till det. Resultatet i artikeln är en 
statistisk metod som gör det möjligt att förklara operativa förluster med variabler som baseras 
på den information som finns tillgängligt i de publika data.  
 
Enligt Ohlsson och Johansson (2010) är generaliserade linjära modeller (GLMs) vanligt 
förekommande inom sakförsäkring vid tariffanalys och prissättning. Fördelen med GLMs är att 
de klarar av att ge robusta resultat med små datamängder och simultant ta hänsyn till alla 
förklarande variabler och dess interaktion med varandra. Med hjälp av GLMs görs två separata 
analyser av försäkringsbolagens fordringar: en analys för frekvensen av fordringarna och en 
analys för magnituden av fordringarna. Därefter kombineras resultaten av de två analyserna för 
att beräkna den slutgiltiga premien på försäkringarna. Anledningen till att analysen delas upp i 
en frekvensmodell och en magnitudmodell är för att identifiera vilka förklarande variabler som 
är drivande för de båda delarna. Fordringarnas frekvens anses vara stabilare jämfört med 
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fordringarnas magnitud, vilket ofta leder till bättre skattade väntevärden för frekvensmodellen. 
Om en försäkringspremie beräknas utan att dela upp analysen i de båda delarna, finns det risk 
att missa värdefull information om de förklarande variablerna. Det leder i sin tur till en mindre 
korrekt prissättning av försäkringarna.  
 
Ohlsson och Johansson (2010) refererar till Jörgensen (1997) som definierar en grupp av 
fördelningar, så kallade spridningsmodeller (Dispersion Models), som kan användas inom teorin 
för GLMs. Inom gruppen för spridningsmodeller ingår bland annat normal, Poisson-, binomial- 
och Gammafördelning. Dessutom definieras en specifik klass inom spridningsmodellerna, så 
kallade Tweediemodeller, där fördelningar som är skalinvarianta ingår.  
 
Cerchiara, et al. (2008) presenterar en metod att applicera GLMs på livförsäkring för att analysera 
riskfaktorer och för att öka förståelsen kring riskerna. Författarna nämner att det historiskt sett 
är en metod utvecklat för sakförsäkring men poängterar att den även är applicerbar inom 
livförsäkring.  
 
Det finns ingen känd litteratur som använder ett företags interndata över operativa förluster för 
att analysera enhetsspecifika variabler som förklarar de operativa riskerna. Trots att 
sakförsäkringen har begränsad mängd data vid prissättning av försäkringar, klarar GLMs att ge 
tillförlitliga analyser. Att GLMs även går att appliceras inom en annan bransch, livförsäkringen, 
visar modellernas breda användningsområden. Med hänsyn till detta ämnar examensarbetet att 
applicera GLMs inom operativa risker, i syfte att analysera vilka enhetsspecifika variabler som 
driver förlusterna i interndata.  
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Kapitel 3 

Teori 
 

3.1 Linjära modeller 
Linjära modeller är den enklaste formen av regressionsanalys. Regressionsanalys används inom 
många ämnesområden för att försöka förutsäga framtida händelser. För att förklara utfallet av 
en slumpvariabel skapas en ekvation som baseras på historiska observationer. Ekvationen 
anpassas på bästa möjliga sätt givet ett antal förklarande variabler. Eftersom modellen inte passar 
den sanna modellen perfekt inkluderas en felterm.  
 

Inom linjära modeller antas väntevärdet för slumpvariabeln 𝑌 vara ett linjärt samband av ett antal 

förklarande variabler 𝑋. Den slumpvisa feltermen 𝜀  antas vara normalfördelad med konstant 

varians, 𝜀 ~ 𝑁(0, 𝜎2). Ekvationen anges enligt:  
 

 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + …+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 +  𝜀  

 

där 𝑌  är den beroende variabeln, 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛  är regressionens koefficienter och där 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 är förklarande variabler när 𝑛 𝜖 ℕ. 
 
Regressionskoefficienterna och de förklarande variablerna skapar en linjär kombination som 

bildar väntevärdet 𝜇 för den beroende variabeln 𝑌. Ekvationen ovan skrivs därmed om som 

summan av väntevärdet 𝜇 och den slumpvisa feltermen 𝜀, enligt: 
 

 𝑌 =  𝜇 +  𝜀 = 𝐸[𝑌] +  𝜀  

 

En vanlig metod för att estimera koefficienterna  𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛  är att använda minsta 
kvadratmetoden. Metoden minimerar summan av de slumpvisa feltermerna i kvadrat och ger på 
så sätt det bäst anpassade linjära sambandet av observerat data. För att verifiera att de förklarande 
variablerna som valts till regressionen förbättrar modellen, utförs hypotestest där t-test och 

Pearsons 𝜒2-test är två vanliga metoder. (Chatterjee & Hadi, 2006) 
 

3.2 Generaliserade linjära modeller  
Chatterjee och Hadi (2006) definierar GLMs som en bred klass av statistiska metoder som 
generaliserar de tidigare nämnda linjära modellerna. Detta görs främst genom följande två 
punkter: 
 

1. Under GLMs tillåts den slumpvisa feltermen 𝜀 komma från någon exponentiell 
fördelningsfamilj, som till exempel Poisson-, gamma- eller binomialfördelning. I de linjära 
modellerna antas den vara normalfördelad, vilket inte är fördelaktigt vid analys av till 
exempel antal utfall (Poisson) eller enbart positiva utfall (Gamma). Hur denna 
generalisering tillämpas kommer att förklaras närmare i kapitel 3.3.3. 

 

2. Länkfunktionen (link function) är en funktion som länkar väntevärdet 𝜇 för respektive 

utfall av 𝑌, med de förklarande variablerna 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 och dess utfall. Länkfunktionen 
i de linjära modellerna antas vara linjär, inom GLMs tillåts den vara icke-linjär. Denna 
funktion är i stället definierad som någon deriverbar och monoton funktion g och ges av: 
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 𝑔(𝜇) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + …+ 𝛽𝑛𝑋𝑛  

  

där 𝑔(𝜇) är länkfunktionen av väntevärdet 𝜇 till det linjära sambandet mellan de 𝑛 antalet 

förklarande variablerna 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛. 
 

Hur denna generalisering tillämpas i detta arbete kommer att förklaras närmare i kapitel 

3.3.5.2. 

 

3.2.1 Fördelar med generaliserade linjära modeller  
Werner och Guven (2007) nämner några fördelar med att använda sig av GLMs vid skapandet 
av statistiska modeller på historiskt data. Metoden klarar av att ge robusta resultat med små 
datamängder. GLMs klarar av att simultant ta hänsyn till alla förklarande variabler och dess 
interaktion med varandra. Dessutom eliminerar GLMs i stor utsträckning de oavsiktliga icke-
systematiska variationerna som finns i data och lämnar endast kvar de systematiska variationerna. 
GLMs ger ett antal statistiska mått för att verifiera hur korrekt modellen är och hur väl den 
passar data.  
 
Enligt Werner och Modlin (2010) är GLMs främsta fördel dess transparens vid estimeringen av 
parametrar för respektive förklarande variabel.  Ohlsson och Johansson (2010) nämner att 
GLMs är vanligt förekommande statistiska metoder inom många ämnesområden. Detta gör att 
metoderna är väl beprövade och att det går att dra nytta av tidigare applicerade modeller. 
 

3.3 Generaliserade linjära modeller för operativa risker 
Vid tillämpning av GLMs på operativa risker baseras teorin på Ohlsson och Johansson (2010), 
om inget annat anges.  
 

3.3.1 Grundläggande begrepp 
De interndata som finns att tillgå innehåller information om historiska operativa förluster och 
information om de drabbade enheternas egenskaper då de inträffade. Varje enskild egenskap 
kommer hädanefter benämnas som en värderingsfaktor (rating factor) och en enhets samtliga 
värderingsfaktorer kommer hädanefter benämnas som en enhetsprofil. Värderingsfaktorerna är 
oftast kategoriserade variabler, det vill säga att den kan anta ett på förhand begränsat antal 
värden. Det betyder att varje värderingsfaktor är kategoriserad i ett antal klasser och som gör det 
möjligt att särskilja enhetsprofiler genom att låta dem anta olika klasser inom samma 
värderingsfaktor. Kombinationen av enhetsprofilernas värderingsfaktorer skapar till sist 
riskceller. De enhetsprofiler som ingår i samma riskcell har också samma klass för respektive 
värderingsfaktor. Vilka värderingsfaktorer som tas med i analysen beror främst på vilket data 
som finns att tillgå, se kapitel 4.3 för valet av värderingsfaktorer.  
 
Exempel 3.1 Anta att det finns tre värderingsfaktorer för ett antal enhetsprofiler: antal anställda, 

antal arbetade år i snitt och region. De benämns som 𝑋𝑖1, 𝑋𝑗2 respektive 𝑋𝑘3  där varje 

värderingsfaktor är indelade i, 𝑖, 𝑗 respektive 𝑘 klasser. Antal anställda innehåller två klasser, 𝑖 =
1, 2, antal arbetade år i snitt innehåller två klasser, 𝑗 = 1, 2, och region innehåller tre klasser, 

𝑘 = 1, 2, 3. Klasserna skapas utifrån de preferenser som anges i beskrivningen av klassen, se 

Tabell 3.1. Olika kombinationer av klasser skapar till sist unika riskceller (𝑖, 𝑗, 𝑘), se 
Tabell 3.2.  



 

 

8 

 

Tabell 3.1 Exempel på värderingsfaktorer, indelning av dess klasser och beskrivning av klasserna. 

Värderingsfaktor Klass Beskrivning av klass 

Antal anställda 1 Mindre än tio anställda 

 2 Minst tio anställda 

Antal arbetade år i snitt 1 Mindre än 15 arbetade år 

 2 Minst 15 arbetade år 

Region 1 Region Norr 

 2 Region Öst 

 3 Region Väst 

 
Tabell 3.2 Indelning av riskceller givet de olika värderingsfaktorerna. 

Riskcell Värderingsfaktor 

(i,j,k) Antal anställda, 𝑋𝑖1 
Antal arbetade år i snitt, 

𝑋𝑗2 
Region, 𝑋𝑘3 

(1,1,1) 1 1 1 

(1,1,2) 1 1 2 

(1,1,3) 1 1 3 

(1,2,1) 1 2 1 

(1,2,2) 1 2 2 

(1,2,3) 1 2 3 

(2,1,1) 2 1 1 

(2,1,2) 2 1 2 

(2,1,3) 2 1 3 

(2,2,1) 2 2 1 

(2,2,2) 2 2 2 

(2,2,3) 2 2 3 

 
Som det tidigare nämnts i kapitel 1.1 är det vanligt att dela upp modelleringen av de operativa 
förlusterna i en frekvens- respektive magnitudfördelning. Förlustfrekvensen anses oftast vara 
mer stabil än förlustmagnituden vilket kan leda till att de valda värderingsfaktorerna kan ha olika 
stor påverkan på dem. Det gör det fördelaktigt att utföra två separata GLM-analyser för att 
slutligen slå dem samman i en kombinerad analys.  
 
Ett inledande steg för att skapa en GLM är att identifiera ett volymmått som används som en 

viktningsvariabel, som hädanefter kallas för exponeringen 𝑤 . I detta arbete baseras 
exponeringen för frekvensen på hur länge en enhet har varit öppet med en specifik enhetsprofil 
och exponeringen för magnituden refererar till antalet förluster. Se kapitel 4.2 för motiveringen 
till valet av de två exponeringarna. 
 

Valet av exponering leder till en responsvariabel 𝑍, som motsvarar antalet förluster vid beräkning 
av frekvensen och som motsvarar storleken på förlusten vid beräkning av magnituden. Utifrån 

exponeringen och responsvariabeln är det sedan möjligt att ge ett uttryck för slumpvariabeln 𝑌, 
som benämns nyckeltal, enligt: 
 

 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑌 =  
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  𝑍

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑤
 3.1 
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Tabell 3.3 anger de två nyckeltal som examensarbetet använder och som representerar 
medelvärdena av frekvensen respektive magnituden av förlusterna. 

Tabell 3.3 Beräkningen av nyckeltal som används i detta arbete 

Exponering 𝒘 Responsvariabel 𝒁 Nyckeltal 𝒀 = 𝒁/𝒘 

Enhetens öppettider Antal förluster Förlustfrekvens (Medelvärdet) 
Antal förluster Summan av förluster Förlustmagnitud (Medelvärdet) 

 

3.3.2 Modellens grundantaganden 
Följande tre grundantaganden görs för modellerna och som är hämtade från Ohlsson och 
Johansson (2010): 
 

Antagande 1: (Oberoende enhetsprofiler) Antag att det finns 𝑛 olika enhetsprofiler. Givet att responsvariabeln 

𝑍 är antalet förluster, låt 𝑍𝑖 representera antalet förluster för enhetsprofil 𝑖. Då är 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑛 oberoende av 
varandra. Detta gäller även då responsvariabeln är summan av förlusterna.  
 

Antagande 2: (Oberoende tid) Antag 𝑛 disjunkta tidsintervall. Givet att responsvariabeln 𝑍1 är antalet 

förluster, låt 𝑍1𝑖  representera antalet förluster i tidsintervallet 𝑖 . Då är 𝑍11, 𝑍12, … , 𝑍1𝑛  oberoende av 
varandra.  Detta gäller även då responsvariabeln är summan av förlusterna. 
 

Antagande 3: (Homogenitet) Antag två enhetsprofiler inom samma riskcell och med samma exponering 𝑤. 

Givet att responsvariabel 𝑍1 är antalet förluster, låt 𝑍1𝑖  representera antalet förluster för enhetsprofil 𝑖. Då 

kommer 𝑍11 och 𝑍12 från samma sannolikhetsfördelning.  Detta gäller även då responsvariabeln är summan av 
förlusterna. 
 

GLMs förklarar hur nyckeltalen 𝑌 förändras vid en förändring av värderingsfaktorerna, under 
antagandet att de är oberoende av varandra. Det betyder att det är varje riskcells nyckeltal som 
är av intresse i den fortsatta teorin. För att fortsätta med modellen är det nödvändigt att först 

definiera nyckeltalens väntevärde 𝜇 , varians 𝜎2  och relationen mellan de båda. Lemma 1 är 
hämtat från Lemma 1.1 enligt Ohlsson och Johansson (2010), där även beviset presenteras.   
 

Lemma 1: Under Antagande 1, 2 och 3, antag att 𝑍 är en responsvariabel enligt Tabell 3.3, med en 

exponering 𝑤 > 0 vilket ger nyckeltalet 𝑌 =  𝑍 𝑤⁄ . Då definieras väntevärdet 𝐸(∙) och variansen 𝑉𝑎𝑟(∙) 
av 𝑍 respektive 𝑌 enligt: 
 

 𝐸(𝑍) =  𝑤𝑖𝜇𝑖 , 𝑉𝑎𝑟(𝑍) =  𝑤𝑖𝜎𝑖
2 3.2 

 

 𝐸(𝑌) = 𝜇𝑖 , 𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  𝜎𝑖
2 𝑤𝑖⁄  3.3 

 

där 𝜇 och 𝜎2 är väntevärdet respektive variansen för en responsvariabel 𝑍 då w = 1. 

 

3.3.2.1 Multiplikativa modeller 
Om det hade funnits tillräckligt med historiskt data att tillgå om respektive förlust, hade det varit 
möjligt att identifiera de mest riskfyllda värderingsfaktorer för varje enskild riskcell. Dessvärre är 
bristen på historiskt data en av de största utmaningarna inom ämnet. Det finns ett flertal 
riskceller som aldrig har haft en operativ förlust vilket gör det omöjligt att identifiera riskfyllda 
värderingsfaktorer. Multiplikativa modeller gör det möjligt att med hjälp av värderingsfaktorer 
från samtliga riskceller, beräkna ett väntevärde för respektive riskcells frekvens och magnitud. 
På så sätt utnyttjas informationen från hela mängden data för att identifiera riskfyllda celler.  
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Exempel 3.2 Anta att följande två värderingsfaktorer hämtas från Exempel 3.1: antal arbetade 
år i snitt och region. För enkelhetens skull innefattar detta exempel endast två värderingsfaktorer, 

därför har antal anställda uteslutits. Riskcellerna(𝑖, 𝑗)skapas för varje kombination av: klassen 𝑖 
för antal arbetade år i snitt och klassen 𝑗 för regionen. Varje riskcell antas även ha en känd 

exponering 𝑤𝑖𝑗  och responsvariabel 𝑍𝑖𝑗 . Då kan nyckeltalet förlustfrekvens beräknas enligt 

ekvation 3.1. Se Tabell 3.4 för en sammanfattning av exemplet. Notera att exemplet även kan 
tillämpas då nyckeltalet är förlustmagnitud. 
 

Tabell 3.4 Beräkning av förlustfrekvensen av två värderingsfaktorer, med känd exponering och 
responsvariabel. 

Riskcell Värderingsfaktor Exponering Responsvariabel Nyckeltal 

(𝒊, 𝒋) 
Antal 

arbetade år i 

snitt, 𝑖 
Region, 𝑗 

Antal år öppnade, 

𝑤𝑖𝑗 
Antal förluster, 𝑍𝑖𝑗 

Förlustfrekvens, 

𝑌𝑖𝑗 

(1,1) 1 1 28 3 0,11 

(1,2) 1 2 43 2 0,047 

(1,3) 1 3 50 4 0,08 

(2,1) 2 1 137 7 0,051 

(2,2) 2 2 551 12 0,022 

(2,3) 2 3 336 10 0,030 

 

Under samma antagande enligt Lemma 1, antas väntevärdet för nyckeltalet uttryckas 𝐸(𝑌𝑖𝑗) =

 𝜇𝑖𝑗 då exponeringen, 𝑤𝑖𝑗  = 1. Under dessa förutsättningar beräknas 𝜇𝑖𝑗  för nyckeltalet genom 

den multiplikativa modellen, enligt: 
 

 𝜇𝑖𝑗 = 𝛾0𝛾1𝑖𝛾2𝑗 3.4 

 

där 𝜇𝑖𝑗  är väntevärdet för riskcell (𝑖, 𝑗) , 𝛾0  är ett basvärde, 𝛾1𝑖  är en parameter som tillhör 

klasserna för den första värderingsfaktorn och där 𝑖 = 1, 2, 𝛾2𝑗  är en parameter som tillhör 

klasserna för den andra värderingsfaktorn och där 𝑗 = 1, 2, 3. 
 

För att skapa en modell som innehåller unika parametrar anges ett basvärde, 𝛾0, som refererar 
till en specifik riskcell och som modellen kommer att relatera till som bascell. Av den anledningen 
bör valet av bascellen falla på den med högst exponering och som därmed kan anses som en 

riskcell med hög tillförlitlig information. I detta exempel har riskcell (2, 2) högst exponering, 

551 år, och väljs därmed ut som bascell. Detta resultera i att 𝛾12 = 𝛾22 = 1. Därefter beräknas 
de övriga cellernas relativa väntevärden (relativities) givet bascellens. De relativa väntevärdena 
för de sex riskcellerna ges enligt: 
 

 

𝜇11 = 𝛾0𝛾11𝛾21  

𝜇12 = 𝛾0𝛾11  

𝜇13 = 𝛾0𝛾11𝛾23  

𝜇21 = 𝛾0𝛾21   

𝜇22 = 𝛾0  

𝜇23 =  𝛾0𝛾23 

3.5 
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En mer generell ekvation för de multiplikativa modellerna, med M antalet värderingsfaktorer 

och 𝑖 antalet klasser för respektive värderingsfaktor, kan skrivas om enligt: 
 

 𝜇𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑀 = 𝛾0𝛾1𝑖1𝛾2𝑖2⋯𝛾𝑀𝑖𝑀  

 
Skattningen av cellernas relativa väntevärden blir bättre ju fler observationer det finns i 
respektive klass av värderingsfaktorerna. Eftersom detta är en regressionsmetod är det viktigt att 
göra den över en värderingsfaktor åt gången och låta allt annat hållas konstant.  
 

3.3.3 Exponentiella spridningsmodeller 
Exponentiella spridningsmodeller (Exponential Dispersion Models, EDM) inkluderar många 
diskreta och kontinuerliga fördelningar som är fördelaktiga att använda vid till exempel analys 
av operativa förluster.  
 
Sannolikhetsfördelningar som uppfyller villkoren för EDMs kan användas inom teorin för 
GLMs. De linjära modellerna antar normalfördelat data med en felterm med konstant varians 

enligt 𝜀 ~ 𝑁(0, 𝜎2). Inom GLMs tillåts slumpvariabeln istället komma från någon diskret eller 
kontinuerlig exponentiell fördelning vilket hanteras genom EDMs. Sannolikhetsfördelningen för 
en EDM ges enligt: 
  

 𝑓𝑌𝑖(𝑦𝑖 ∶ 𝜃𝑖 , 𝜙) = 𝑒𝑥𝑝 {
𝑦𝑖𝜃𝑖 −  𝑏(𝜃𝑖)

𝜙 𝑤𝑖⁄
+  𝑐(𝑦𝑖 , 𝜙, 𝑤𝑖)} 3.6 

 

när antagande 1, 2 och 3 är uppfyllda. Det resulterar i 𝑛 oberoende nyckeltal, 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛, för 

varje riskcell 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑦𝑖  är alla möjliga utfall av nyckeltalet 𝑌𝑖 , 𝜃𝑖 är en parameter så att 

0 <  𝜃𝑖 < 1,  𝜙  är spridningsparametern (dispersion parameter) så att 𝜙 > 0 , 𝑏(𝜃𝑖)  är en 
kumulativ funktion som är två gånger kontinuerligt deriverbar och har en inverterbar 

andraderivata, 𝑤𝑖  är exponering så att 𝑤𝑖  ≥ 0 och 𝑐(∙) är en funktion som är oberoende av  𝜃𝑖 
och är därför av lite intresse i GLM-analyserna.  
 
Den kumulativa genereringsfunktionen (cumulant-generating function, CGF) för en 
sannolikhetsfördelning används för att definiera slumpvariabelns väntevärde och varians genom 
första och andra momentet. Följande Det Lemma 2 som följer definierar en slumpvariabels 
väntevärde och varians givet att den följer en EDM-fördelning. Lemma 2 är hämtat från Lemma 
2.1 av Ohlsson och Johansson (2010), som också presenterar en djupare teori inom ämnet.  
 

Lemma 2: Antag att slumpvariabeln 𝑌 följer en sannolikhetsfördelning enligt EDM och ekvation 3.6, då 

existerar en kumulativ genereringsfunktion, benämnd som 𝜓(𝑡), given av:  
 

𝜓(𝑡) =  
𝑏(𝜃 + 𝑡𝜙 𝑤⁄ ) −  𝑏(𝜃)

𝜙 𝑤⁄
 

 

slumpvariabelns väntevärde fås genom att derivera 𝜓(𝑡) en gång med avseende på 𝑡 och därefter låta t = 0, 
enligt: 
 

𝜓′(𝑡) = 𝑏′(𝜃 + 𝑡𝜙 𝑤⁄ ) 
 

𝐸(𝑌) = 𝜇 =  𝜓′(0) = 𝑏′(𝜃): 
 

slumpvariabelns  varians fås genom att derivera 𝜓′(𝑡) en gång med avseende på 𝑡 och därefter låta t = 0, enligt: 
 

𝜓′′(𝑡) = 𝑏′(𝜃 + 𝑡𝜙 𝑤⁄ )𝜙 𝑤⁄  
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𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  𝜓′′(0) = 𝑏′′(𝜃) 𝜙 𝑤⁄  
 

variansen för slumpvariabeln kan skrivas om med hjälp av en variansfunktion som beror på väntevärdet 𝜇 och 

som benämns 𝜐(𝜇). Genom att låta 𝜐(𝜇) =  𝑏′′(𝑏′−1(𝜇)) ges 𝑉𝑎𝑟(𝑌) i stället enligt: 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) =  𝜙𝜐(𝜇𝑖) 𝑤𝑖⁄  
 

Slutsatserna från Lemma 2 är att GLMs tillåter att en slumpvariabel 𝑌, som uppfyller villkoren 

för EDM, definieras enbart genom dess variansfunktion 𝜐(𝜇).  Lemma 2 förklarar också att 
GLMs tillåter att variansen varierar mellan slumpvariabler som tillhör olika riskceller. Detta 
generaliserar de linjära modellerna som antar en konstant variansen för alla slumpvariabler 
oavsett riskcell.   
 
Ytterligare en fördel med sannolikhetsfördelningar som uppfyller villkoren för en EDM är att 
de är reproduktiva. Det betyder att två riskceller med liknande väntevärde och som båda antas 
vara från samma EDM-fördelning, kan aggregeras ihop och fortfarande antas vara från samma 
ursprungliga fördelning.  
 
Se kapitel 3.3.4.1 för ett exempel på att Poissonfördelningen uppfyller villkoren för EDM. 
 

3.3.4 Frekvensfördelning - Poisson  
För att modellera frekvenserna av förlusterna används en Poissonfördelning. Walpole, et al., 
(2012) menar att Poissonfördelningen är vanligt förekommande för att förklara hur ofta en 
händelse uppstår under en given tidsperiod, volym, area eller längd, som hädanefter benämnas 

som 𝑤𝑖  där 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. För att kunna anta att en slumpvariabel är Poissonfördelad ska den 
uppfylla följande villkor för Poisson-processen: 
 

1. Antalet händelser som uppstår i 𝑤𝑖  är oberoende av antalet händelser som uppstår i någon 

annan disjunkt 𝑤𝑖 . 

2. Antalet händelser som uppstår i 𝑤𝑖  är proportionerligt med storleken på intervallet för 𝑤. 

Det innebär till exempel att sannolikheten att 15 händelser uppstår under intervallet [0, 5] 

är lika med sannolikheten att 15 händelser uppstår under intervallet [10, 15]. 

3. Sannolikheten att fler än en händelse uppstår på ett mycket litet intervall i 𝑤𝑖  är lika med 

noll. Det uppstår med andra ord inte två simultana händelser. 

Om villkoren uppfylls ges Poissons sannolikhetsfördelningen för en slumpvariabel 𝑌, enligt: 
 

 𝑓𝑌(𝑦: 𝜆) =
𝑒−𝜆(𝜆)𝑦

𝑦!
 

3.7 

 

där 𝜆 är väntevärdet 𝐸(𝑌) under antagandet att exponeringen 𝑤𝑖 = 1.  
 
Ohlsson och Johansson (2010, 18) menar att det, under antagande 1, 2 och 3 i kapitel 3.3.1 går 
att motivera att antalet förluster som uppstår för respektive riskprofil under någon exponering 

𝑤𝑖 , uppfyller villkoren för Poisson-processen. Detta gäller även på aggregerad nivå för hela 
riskcellen då riskprofilerna antas vara oberoende av varandra. Med dessa resonemang följer 
frekvensen av de operativa förlusterna en Poissonfördelning.  
 

3.3.4.1 Poisson - uppfyller villkoren för EDM 
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För att använda Poissonfördelning till frekvensen av operativa förluster krävs det att den 

uppfyller villkoren för en EDM. Antag att slumpvariabeln 𝑌𝑖 är frekvensen av operativa förluster 

som uppstår i riskcell 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛.  Det betyder att 𝑌𝑖 = 𝑍𝑖/𝑤𝑖  enligt ekvation 3.1, där 

slumpvariabeln 𝑍𝑖  är antalet förluster och 𝑤𝑖  är exponeringen för respektive riskcell. Från 

ekvation 3.2 ges att väntevärdet för 𝑍𝑖 är 𝐸(𝑍𝑖) = 𝑤𝑖𝜇𝑖  . Genom att använda ekvation 3.7 ges 

följande uttryck för slumpvariabeln 𝑍𝑖 som antas följa Poissonfördelning:  
 

 𝑓𝑍𝑖(𝑧𝑖:  𝜇𝑖 ) =  
𝑒−𝑤𝑖𝜇𝑖(𝑤𝑖𝜇𝑖)

𝑧𝑖

𝑧𝑖!
, 𝜇𝑖 > 0 𝑜𝑐ℎ 𝑧𝑖 = 0, 1, 2, …  

 

Från Lemma 1 och ekvation 3.3 ges att väntevärdet för slumpvariabeln 𝑌𝑖 är 𝐸(𝑌𝑖) =  𝜇𝑖. Med 

hjälp av relationen 𝑌𝑖 = 𝑍𝑖/𝑤𝑖 , används ekvation 3.7 för att ge sannolikhetsfördelningen för 

förlustfrekvensen 𝑌𝑖 , som antas vara Poissonfördelad enligt:  
 

 

𝑓𝑌𝑖(𝑦𝑖 :  𝜇𝑖) =
𝑒−𝑤𝑖𝜇𝑖(𝑤𝑖𝜇𝑖)

𝑤𝑖𝑦𝑖

𝑤𝑖𝑦𝑖!
 

 

= 𝑒𝑥𝑝{−𝑤𝑖  𝜇𝑖}𝑒𝑥𝑝{(𝑤𝑖𝑦𝑖 log(𝑤𝑖𝜇𝑖) − log(𝑤𝑖𝜇𝑖!))} 
 

=  𝑒𝑥𝑝{𝑤𝑖[𝑦𝑖 log( 𝜇𝑖) −  𝜇𝑖] + (𝑤𝑖𝑦𝑖 log(𝑤𝑖) − log(𝑤𝑖𝜇𝑖!))} 
 

 

 

Genom att sätta 𝜃𝑖 = log(𝜇𝑖) och 𝑐(𝑦𝑖 ,  𝑤𝑖) = 𝑤𝑖𝑦𝑖 log(𝑤𝑖) − log(𝑤𝑖𝜇𝑖!), går det att visa att 
Poissonfördelningen är på samma form som definitionen av en EDM och ekvation 3.6. 

Resultatet av omskrivningen ger följande sannolikhetsfunktion för förlustfrekvensen 𝑌𝑖 : 
 

 𝑓𝑌𝑖(𝑦𝑖 : 𝜃𝑖) = 𝑒𝑥𝑝{𝑤𝑖(𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑒
𝜃𝑖) + 𝑐(𝑦𝑖 ,  𝑤𝑖)}  

 

där 𝜙 = 1 är spridningsparametern, 𝑏(𝜃𝑖) =  𝑒
𝜃𝑖  är den kumulativa funktionen, där ekvationen 

gäller då −∞ < 𝜃𝑖 < ∞ och där 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 och motsvarar antalet riskceller. 
 
Att Poisson kan skrivas om enligt ekvation 3.6 betyder att fördelningen är en EDM och kan 
därmed användas i den fortsatta GLM-analysen för förlustfrekvensen.  
 

3.3.5 Magnitudfördelning 
De operativa förlusterna har en magnitudfördelning som karakteriseras av en hög frekvens av 
små magnituder och en låg frekvens av stora magnituder, se Figur 3.1. Den sista stapeln är 
kumulativ för fördelningens största förluster. Figuren ger en uppfattning på fördelningens form 
och visar att svansen innehåller ett antal stora förluster.  
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De stora förlusterna uppstår sällan men det är samtidigt de stora förlusterna som kan vara 
förödande för ett företag. Det gör att fördelningens svans är drivande vid beräkning av 
kapitalkrav och därmed en viktig del att ta med i analysen. Det är vanligt förekommande inom 
både bank- och försäkringsbranschen att använda kända parametriska fördelningar för att 
anpassa förlustmagnituden. Gamma, lognormal och Weibull är tre exempel på parametriska 
fördelningar som ofta nämns och som alla har varierande tjocklek på svansen. Bolancé, et al. 
(2012) visar däremot att många av de vanliga fördelningarna har svårt att anpassas till alla 
förluster i hela intervallet. Det beror på förlustfördelningens kombination av en hög pik vid låga 
förluster och en tjock svans när förlusterna blir större. Det gäller även för det dataset som anges 
i Figur 3.1. 
 
Med den anledningen används ingen av de vanligt förekommande parametriska fördelningarna 
för magnitudmodellen. Istället antas magnituden följa en så kallad Tweediefördelning som 
baseras på en semiparametrisk fördelning.  
 

3.3.5.1 Magnitudfördelningen är en Tweediemodell  
Tweediemodeller är en klass av sannolikhetsfördelningar som uppfyller villkoren för EDM. 
Jörgensen (1997) visar att alla EDM som är skalinvarianta också är Tweediemodeller. 

Skalinvarians innebär att produkten 𝑐𝑌 av en slumpvariabel 𝑌 och en positiv konstant 𝑐 tillhör 

samma sannolikhetsfördelning som slumpvariabel 𝑌  tillhör. Det innebär exempelvis att de 
operativa förlusterna i en valuta kan konverteras till en annan valuta utan att byta fördelning. 
 
För att modellera förlustmagnituden antas en Tweediemodell som uppfyller förhållandet mellan 

variansfunktionen 𝑣(∙) och väntevärdet 𝜇 för något 𝑟, enligt: 
 

 𝑣(𝜇) = 𝜇𝑟  3.8 

 

Figur 3.1 Histogram över de operativa förlusterna. Den sista stapeln är kumulativ 
för fördelningens största förluster. 
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Då 𝑟 antar värdet 0, 1, 2 eller 3 antar modellen en normal-, Poisson-, gamma- respektive invers 

normalfördelning. Då 0 <  𝑟 < 1 finns ingen EDM. Då 1 <  𝑟 < 2 antar fördelningen en så 
kallad sammansatt Poissonfördelning (compound Poisson distribution). Tweediemodeller då 

𝑟 ≥ 2  anses vara fördelaktiga vid magnitudfördelningar. För examensarbetet används en 

Tweediemodell där 𝑟 ≥ 2. Se kapitel 4.4 för skattningen av 𝑟. Tweediemodellers kumulativa 

funktion benämns som 𝑏(𝜃) och dess väntevärde som 𝑏′(𝜃), enligt:  
 

𝑏(𝜃) =

{
 

 
𝑒𝜃 𝑑å 𝑟 = 1

− 𝑙𝑜𝑔(−𝜃) 𝑑å 𝑟 = 2

−
1

𝑟 − 2
[𝜃(1 − 𝑟)]

(𝑟−2)
(𝑟−1) 𝑑å 1 < 𝑟 < 2 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑟 > 2

 

 

𝑏′(𝜃) = {
𝑒𝜃 𝑑å 𝑟 = 1

[𝜃(1 − 𝑟)]
−

1
(𝑟−1) 𝑑å 𝑟 > 1

 

 

Vilket gäller då parameterrummet, 𝑀𝜃,  för 𝜃, uppfyller följande villkor: 
 

𝑀𝜃 = {
−∞ < 𝜃 < ∞ 𝑑å 𝑟 = 1
−∞ < 𝜃 < 0 𝑑å 𝑟 > 1

 

 
Med hänsyn till det interndata som finns att tillgå, är magnitudfördelningen för förlusterna 

baserat på en Tweediemodell. Skattningen av 𝑟 -värdet för modellen baseras på en 
semiparametrisk modell som förklaras kortfattat i det efterföljande kapitlet. 
 

3.3.5.2 Semiparametrisk fördelning 
Bolancé, et al. (2012) presenterar en semiparametrisk metod som visar sig vara användbar för 
skattningen av magnitudfördelningen för operativa risker. Syftet med examensarbetet är inte att 
förklara semiparametriska metoder och därför kommer endast en kortfattad genomgång att 
göras, för en djupare förståelse se Bolancé, et al. (2012).   
 
Metoden som presenteras klarar av att anpassa en fördelning på ett flexibelt sätt utifrån de 
observerade förlusterna, över hela intervallet. Detta görs genom att transformera de interna 
förlusterna med en parametrisk fördelning och därefter använda en icke-parametrisk metod för 
att skatta de transformerade förlusternas täthetsfunktion. Kombinationen av de parametriska 
och icke-parametriska metoderna resulterar i en semiparametrisk fördelning. Den parametriska 
fördelningen som används i metoden är den generaliserade Champernowne (GCD) och därefter 
används en icke-parametrisk Kernel Density Estimator (KDE) för att skatta dess 
täthetsfunktion. För att genomföra den semiparametriska skattningen av magnitudfördelningen 
anger Bolancé, et al. (2012) en algoritm med följande fyra steg: 
 
1. Det är den kumulativa fördelningsfunktionen (cdf) för GCD som används i metoden och 

som ges enligt: 
 

𝑇𝛼,𝑀,𝑐(𝑥) =  
(𝑥 + 𝛼)𝛼 − 𝑐𝛼

(𝑥 + 𝑐)𝛼 + (𝑀 + 𝑐)𝛼 −  2𝑐𝛼
 , 𝑥 ≥ 0 

 

där 𝑥 är observerade förluster och 𝑐, 𝛼 och 𝑀 är parametrar så att 𝑐 ≥ 0, 𝛼 > 0 och 𝑀 >
0. 
 

Parametrarna (𝛼,̂ �̂�, �̂�)  skattas genom att anta att 𝑀  är känd som medianen av 

förlustobservationerna och därefter skattas 𝑐 och 𝛼 genom maximum likelihood.  
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2. Funktionen 𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂(∙) , som refererar till cdf för GCD, används för att transformera 

förlustobservationerna 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑛, till intervallet [0, 1], enligt: 
 

 𝑌𝑖 = 𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂(𝑋𝑖) 3.9 

 

3. Det transformerade data 𝑌𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑛 , används vid KDE med korrigering för 

gränslinjerna, enligt: 

 

𝑓𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑦) =  
1

𝑛 𝛼𝑘𝑙(𝑦, 𝑏)
∑𝐾𝑏(𝑦 − 𝑌𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

där 𝑦 är en slumpad förlust transformerad enligt ekvation 3.9, 𝐾𝑏(∙) =  
1

𝑏
𝐾 (

∙

𝑏
) och där 

𝐾(∙) är funktionen för KDE, som i detta fall är en så kallad Epanechnikov, som anges 

enligt: 

 

𝐾(𝑥) =  
3

4
(1 − 𝑥2), 𝑜𝑚 |𝑥| ≤ 1 

 

och där 𝛼𝑘𝑙(𝑦, 𝑏) anger korrigeringen för funktionens gränslinjer i det aktuella intervallet, 

i detta fall är 𝑘 = 0 och 𝑙 = 1, enligt: 

 

𝛼01(𝑦, 𝑏) =  ∫ 𝐾(𝑢) 𝑑𝑢

min (1,
1−𝑦
𝑏
)

max (−1,−
𝑦
𝑏
)

 

 

där 𝑏 är en parameter som bestämmer hur bred funktionen av 𝐾(∙) är och som därmed 

påverkar täthetsfunktionen för respektive förlustobservation.   

  

4. Den skattade täthetsfunktionen för den semiparametriska transformeringen ges till sist 

enligt: 

𝑓(𝑥) =  
𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂
′ (𝑥)

𝑛 𝛼01(𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂(𝑥), 𝑏)
∑𝐾𝑏 (𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂(𝑥) − 𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂(𝑋𝑖))

𝑛

𝑖=1

 

 

där 𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂
′ (𝑥) är täthetsfunktionen för GCD enligt: 

 

𝑇�̂�,�̂�,𝑐̂
′ (𝑥) =

𝛼(𝑥 + 𝑐)𝛼−1((𝑀 + 𝑐)𝛼 − 𝑐𝛼)

((𝑥 + 𝑐)𝛼 + (𝑀 + 𝑐)𝛼 − 2𝑐𝛼)2
, 𝑥 ≥ 0 
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Se Figur 3.2 för täthetsfunktionen för den slutgiltiga semiparametriska transformeringen 

av de operativa förlusterna. Den horisontella axeln är förlusternas magnitud, 𝑥, och den 

vertikala axeln är en funktion som ger densiteten för en given magnitud. Figuren kan 

jämföras med Figur 3.1 för att se dess likhet med histogrammet för de interna data. 

 

 

3.3.6 Länkfunktionen 
Inom GLM används länkfunktionen till att förklara sambandet mellan väntevärdet 𝜇 och den 

linjära kombinationen av regressionsparametrarna 𝛽  och de förklarande variablerna 𝑋. 
Slumpvariabeln 𝑌 antas komma från någon exponentiell fördelning enligt villkoren för EDM, 
vilket generaliserar de linjära modellernas antagande om normalfördelning. Inom GLMs 

definieras länkfunktionen 𝑔(∙) som en deriverbar och monoton funktion, enligt: 
 

 𝑔(𝜇𝑖) =  ∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝛽𝑖 , 𝑗 = 1,2, . . , 𝑛 
 

 

där 𝑥𝑖𝑗  är en dummy-variabel så att: 

 

𝑥𝑖𝑗 = {
1,
0,

𝑜𝑚 𝛽𝑗  𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑖 log(𝜇𝑖)

𝑓ö𝑟 ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙
 

 

Detta är en generalisering av de linjära modellernas beräkning av väntevärdet 𝜇, som består av 

en linjär kombination av regressionsparametrarna 𝛽 och de tillhörande förklarande variablerna 

𝑥. De linjära modellerna antar följande samband: 
 

 𝜇𝑖 = ∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝛽𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,2, . . , 𝑛 
3.10 

 

Figur 3.2 Den slutgiltiga täthetsfunktionen för den semiparametriska 
transformeringen av förlusterna. 
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Det som skiljer GLMs mot de linjära modellerna är vänsterledet i ekvationerna. Inom GLMs 
består den av en funktion av väntevärdet, inom de linjära modellerna består det enbart av 
väntevärdet.  
 
Kapitel 3.3.2.1 förklarar hur de relativa väntevärdena för respektive riskcell beräknas genom de 
multiplikativa modellerna, enligt: 
 

 𝜇𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑀 = 𝛾0𝛾1𝑖1𝛾2𝑖2⋯𝛾𝑀𝑖𝑀 3.11 

 

där parametrarna 𝛾0,𝛾1𝑖1 , 𝛾2𝑖2 , … , 𝛾𝑀𝑖𝑀 motsvarar klasserna 𝑖 = 1, 2,… , 𝑛  för respektive 

värderingsfaktor 𝑀.  
 
Genom att logaritmera den multiplikativa ekvationen ovan, ges ett uttryck som liknar de linjära 

modellernas. Detta görs som ett första steg i att bestämma länkfunktionen 𝑔(∙) från ekvation 
3.10. Nedan följer ett förklarande exempel hur länkfunktionen bestäms för en multiplikativ 
modell.  
 
Exempel 3.3 Antag samma förutsättningar som i Exempel 3.2, med följande två 
värderingsfaktorer: antal arbetade år i snitt och region. Den multiplikativa modellen ges enligt 
ekvation 3.4 och det finns totalt sex riskceller enligt Tabell 3.4. Genom att ta logaritmen av de 
sex riskcellernas väntevärden från ekvation 3.5 ges följande uttryck för de sex riskcellerna:  
 

 

log(𝜇11) = log(𝛾0) + log(𝛾11) + log(𝛾21)  

log(𝜇12) = log(𝛾0) + log(𝛾11)  

log(𝜇13) = log(𝛾0) + log(𝛾11) + log(𝛾23)  

log(𝜇21) = log(𝛾0) + log(𝛾21)  

log(𝜇22) = log(𝛾0)  

log(𝜇23) = log(𝛾0) + log(𝛾23)  

3.12 

 

Riskcell (2, 2) är fortfarande den valda bascellen, vilket gör att dess väntevärde endast innehåller 

basparametern log(𝛾0).  Utöver basparametern består ekvationerna ovan av ytterligare tre 

parametrar: log(𝛾11), log(𝛾21) och log(𝛾23). För att nå ett uttryckt enligt ekvation 3.10, krävs 
det att ekvationerna 3.12 skrivs om. Ett första steg i omskrivningen är att benämna de fyra 
parametrarna enligt:  
 

 

𝛽1 = log(𝛾0),  

𝛽2 = log(𝛾11),  

𝛽3 = log(𝛾21),  

𝛽4 = log(𝛾23),  

 

 
Väntevärdet för varje riskcell kan därefter skrivas om med hjälp av de nya parametrarna. 
Resultatet av omskrivningen ges i Tabell 3.5. 
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Tabell 3.5 Riskcellernas väntevärde benämnda med de nya parametrarna från den logaritmerade 
multiplikativa modellen. 

𝒊 Riskcell log(𝝁𝒊) 

1 (1,1) 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3  

2 (1,2) 𝛽1 + 𝛽2  + 𝛽4 
3 (1,3) 𝛽1 + 𝛽2   

4 (2,1) 𝛽1  + 𝛽3  

5 (2,2) 𝛽1    

6 (2,3) 𝛽1   + 𝛽4 

 

För att generalisera väntevärdet införs en dummyvariabel 𝑥𝑖𝑗  enligt: 

 

 𝑥𝑖𝑗 = {
1,
0,

𝑜𝑚 𝛽𝑗  𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑖 log(𝜇𝑖)

𝑓ö𝑟 ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙
   

 

där 𝛽𝑗 är parametrarna så att 𝑗 = 1, 2, 3, 4 och 𝑖 =  1, 2, … , 6 representerar varje riskcell.  

 
Varje riskcell kan med hjälp av dummyvariabeln sedan skrivas om enligt Tabell 3.6. 
 

Tabell 3.6 Dummyvariabler för riskcellerna från den logaritmerade multiplikativa modellen.  

𝒊 Riskcell 𝒙𝒊𝟏 𝒙𝒊𝟐 𝒙𝒊𝟑 𝒙𝒊𝟒 

1 (1,1) 1 1 1 0 
2 (1,2) 1 1 0 1 
3 (1,3) 1 1 0 0 
4 (2,1) 1 0 1 0 
5 (2,2) 1 0 0 0 
6 (2,3) 1 0 0 1 

 
Omskrivningarna av riskcellernas medelvärde gör att den multiplikativa modellen kan förklaras 
på liknande sätt som för de linjära modellerna, enligt: 
 

 log(𝜇𝑖) =  ∑𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗

4

𝑗=1

: 𝑖 = 1,2, … ,6  

 

Skillnaden är att vänsterledet av ekvationen består av det logaritmerade väntevärdet log(𝜇𝑖). 
Sambandet kan också beskrivas på matrisformen log(𝝁) = 𝑿𝜷, där 𝑿 kallas för designmatrisen, 
enligt: 
 

 log(𝝁) =  

(

 

log(𝜇1)

log(𝜇2)
⋮

log(𝜇6))

 , 𝑿 =  (

𝑥11 ⋯ 𝑥14
⋮ ⋱ ⋮
𝑥61 ⋯ 𝑥64

) , 𝜷 =  (

𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽4

) 3.13 

 

Inom teorin för de linjära modellerna definieras länkfunktionen som 𝑔(𝜇𝑖) ≡ 𝜇𝑖 . Givet en 

multiplikativ modell för GLMs, definieras länkfunktionen i stället som 𝑔(𝜇𝑖) ≡ log(𝜇𝑖) . 

Exemplet ovan har antagit att det logaritmerade väntevärdet av nyckeltalet 𝑌𝑖 påverkas av enbart 

fyra förklarande variabler. För att definiera en generell GLM antas nyckeltalet 𝑌𝑖  påverkas 𝑛 

förklarande variabler, 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 och med 𝑗 = 1, 2, … , 𝑟 antal parametrar. Vänsterledet antas 

vara någon monoton och deriverbar funktion 𝑔(∙) av väntevärdet 𝜇𝑖 . Detta ger ett liknande 

uttryck för väntevärdet, där vänsterledet benämns som länkfunktionen 𝑔(𝜇𝑖), enligt: 
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 𝑔(𝜇𝑖) = log(𝜇𝑖) =  ∑𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗: 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝑟

𝑗=1

  

 
Eftersom multiplikativa modeller används i detta examensarbete är den logaritmerade 

länkfunktionen det naturliga valet av den monotona väntevärdesfunktionen 𝑔(𝜇𝑖) . Därför 
kommer modellerna för frekvensen respektive magnituden att anta en logaritmerad 
länkfunktion. 
 

3.4  Skattning av 𝜷-parametrarna 
Genom att skatta de relativa väntevärdena för varje riskcell går det att identifiera hur riskerna 
varierar mellan olika klasser och värderingsfaktorer. De relativa väntevärdena beräknas med hjälp 

av 𝛽-parametrarna, se Exempel 3.3 och ekvation 3.12, som skattas genom maximum likelihood 
(MLE). 
 

Som förklarats i kapitel 3.3.3, antas de oberoende slumpvariablerna 𝑦𝑖  , där 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, följa 
en EDM-fördelning om den uppfyller ekvation 3.6. Då ges dess log likelihood-funktion, som 

beror på parametern 𝜃𝑖 , enligt: 
 

 ℓ(𝜃𝑖: 𝜙, 𝑦𝑖) =
1

𝜙
𝑤𝑖(𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)) + 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜙,𝑤𝑖) 

3.14 

 

Då det är 𝛽-parametrarna som söks, deriveras ekvation 3.14 med avseende på 𝛽. Genom att 

använda relationen 𝜇𝑖 =  𝑏′(𝜃) och inversen av länkfunktionen 𝑔(𝜇𝑖) =  ∑ 𝑥𝑗 𝑖𝑗
𝛽𝑗 , gäller det 

att 𝜇𝑖 = 𝑔
−1(∑ 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗𝑗 ). Då är det möjligt att ta fram MLE för 𝛽-parametrarna enligt:  

 

 

𝜕ℓ

𝜕𝛽𝑗
=∑

𝜕ℓ

𝜕𝜃𝑖

𝜕𝜃𝑖
𝜕𝛽𝑗𝑖

 

 

=∑ (
𝑦𝑖 −  𝑏′(𝜃𝑖)

𝜙 𝑤𝑖⁄
) 
𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜇𝑖

𝜕𝜇𝑖
𝜕𝑔(𝜇𝑖)

𝜕𝑔(𝜇𝑖)

𝜕𝛽𝑗𝑖
 

 

=∑ (
𝑦𝑖 −  𝑏′(𝜃𝑖)

𝜙 𝑤𝑖⁄
) (
𝜕𝜇𝑖
𝜕𝜃𝑖

)
−1

 
𝜕𝜇𝑖

𝜕𝑔(𝜇𝑖)

𝜕𝑔(𝜇𝑖)

𝜕𝛽𝑗𝑖
 

 

=∑ (
𝑦𝑖 −  𝑏′(𝜃𝑖)

𝜙 𝑤𝑖⁄
)

1

𝑏′′(𝜃𝑖)
 
𝜕𝜇𝑖

𝜕𝑔(𝜇𝑖)

𝜕𝑔(𝜇𝑖)

𝜕𝛽𝑗𝑖
 

 

=∑ (
𝑦𝑖 −  𝑏′(𝜃𝑖)

𝜙 𝑤𝑖⁄
)

1

𝑏′′(𝜃𝑖)

1

𝑔′(𝜇𝑖)
 
𝜕𝑔(𝜇𝑖)

𝜕𝛽𝑗𝑖
 

 

=∑ (
𝑦𝑖 −  𝑏′(𝜃𝑖)

𝜙 𝑤𝑖⁄
)

1

𝑏′′(𝜃𝑖)

1

𝑔′(𝜇𝑖)𝑖
𝑥𝑖𝑗  

 

=∑
𝑤𝑖
𝜙

𝑦𝑖 − 𝜇𝑖
𝑣(𝜇𝑖)𝑔′(𝜇𝑖)𝑖

𝑥𝑖𝑗 
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Enligt Lemma 2 är 
𝜕𝜇𝑖

𝜕𝜃𝑖
= 𝑏′′(𝜃𝑖) = 𝑣(𝜇𝑖) och dess invers blir då lika med 

1

𝑣(𝜇𝑖)
. Eftersom 𝜇𝑖 

beror på 𝛽𝑗 går det att sätta ekvation 3.15 till noll och multiplicera med 𝜙 för att bestämma 𝛽𝑗 
enligt: 
 

∑ 𝑤𝑖
𝑦𝑖 − 𝜇𝑖

𝑣(𝜇𝑖)𝑔′(𝜇𝑖)𝑖
𝑥𝑖𝑗 = 0 

 
För att beräkna de relativa väntevärdena används sedan sambandet från länkfunktionen så att: 
 

𝛾𝑖 = exp (𝛽𝑗) 
 

3.5 Hypotestester 
Enligt Ohlsson och Johansson (2010) använder GLMs statistiska metoder för att bland annat 
beräkna p-värden för värderingsfaktorer och konfidensintervall för de skattade parametrarna. 
Konfidensintervallen används för att se om olika klasser inom en värderingsfaktor kan 
sammanfogas till en klass. Examensarbetet använder en 95-procentig signifikansnivå. Det finns 
ett antal mått som används för att bestämma hur väl en modell anses passa de tillgängliga data, 
även kallad goodness of fit. Dessutom behöver det testas vilka värderingsfaktorer som bör ingå 
i modellen. En modell med för många värderingsfaktorer och klasser kan leda till dåligt skattade 
parametrar. Dessutom kan det leda till att modellen överanpassar data (overfitting) och i stället 
för att förklara de underliggande sambanden, förklarar de slumpvisa feltermerna. I dessa fall har 
modellen svårt att förklara något annat dataset än det som modellen från början utgår från.  
 

3.5.1 Akaike’s och Bayesian Information Criterion 
Dziak, et al. (2012) menar att en modell som innehåller för många variabler kan leda till en 
överanpassning av data och som kan göra det svårt att dra slutsatser över framtida händelser. En 
modell som innehåller för få variabler kan i stället leda till slutsatser som baseras på för hög grad 
av systematiska fel av data (bias) och dåliga skattningar. Två vanliga mått på goodness of fit är 
Akaike’s Information Criterion (AIC) och Bayesian Information Criterion (BIC). Gemensamt 
för AIC och BIC är att respektive mått baseras på en justerad log likelihood-skattning. 
Justeringen sker genom att inkludera en straffterm som är den funktion som beskriver graden 
av under- eller överanpassning av modellen. Funktionen för strafftermen skiljer sig åt mellan 
AIC och BIC, vilket gör att metoderna ger olika värden av goodness of fit.  
 
AIC tenderar att överanpassa modellerna och BIC tenderar att underanpassa modellerna. Båda 
måtten beskriver hur väl den valda modellen passar dagens data och dess förväntade förmåga att 
passa framtida data från samma fördelning. En tumregel för att välja ett av de två måtten för ett 
dataset är att, för små dataset tenderar AIC ge mer korrekta värden och på större dataset tenderar 
BIC ge mer korrekta värden. Det beror på att underanpassning är ett vanligt fel för små dataset 
och överanpassning för större dataset, vilket innebär att metoderna kompenserar för det i 
respektive fall. Gemensamt för metoderna är att ett lägre värde påvisar en mer korrekt modell. 
Värdet ställs i relation till övriga modellers värden för att bestämma vilken modell som är bäst 
anpassad för data.  
 
Med hänsyn till den begränsade mängden data som finns att tillgå är AIC det mått som studeras 
för modellerna.  
 

3.5.2 Avvikelseanalys  
GLMs utför hypotestester genom så kallade avvikelseanalys (analysis of deviance). Det är en 
generalisering av de linjära modellernas variansanalys (ANOVA) som beräknar summan av de 
normalfördelade residualerna i kvadrat. Inom GLMs beräknas avvikelsen på ett mer generellt 
sätt genom att anta att fördelningen på feltermerna tillhör någon fördelning som uppfyller 
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villkoren för EDM, enligt ekvation 3.6. Detta görs för att avgöra hur mycket den valda modellen 
skiljer sig från den sanna modellen. Modellens totala, oskalade avvikelse, där alla observationer 
antas komma från samma EDM, definieras enligt: 
 

 D(y; μ) =  ∑d(yi;  μi)

n

i=1

 
 

 

där y =  (y1, y2, … , yn) är kända observationer, μ =  (μ1, μ2, … , μn) är skattade väntevärden 

och d(yi;  μi) är varje enskild avvikelse för den specifika EDMen så att i = 1,2, … n. Detta 

under förutsättningarna att avvikelserna i den sanna modellen är d(yi;  yi) = 0 , och att 

avvikelsen för den valda modellen är d(yi;  μi) > 0.  
 

Förutom den oskalade avvikelsen finns det även en skalad avvikelse, där sambandet ges av D =
ϕD∗. Där D är den tidigare nämnda oskalade avvikelsen, D* är den skalade avvikelsen och ϕ är 
spridningsparametern. Den skalade avvikelsen används i kapitel 3.5.5. 
 

Som beskrivits i kapitel 3.4 estimeras β-parametrarna genom maximum likelihood, vilket är 

ekvivalent med att minimera den totala avvikelsen D(y; μ).   
 
Då Poissonfördelning används för att skapa frekvensmodellen och Tweediefördelning för 

magnitudmodellen anges varje enskild avvikelse 𝑑(𝑦𝑖 ;  𝜇𝑖) för respektive fördelning enligt: 
 

 𝑑(𝑦;  𝜇) = 2 (𝑦 log
𝑦

𝜇
− 𝑦 + 𝜇)   

 

och för Tweediemodellen, givet att 𝑟 ≠ 0,1,2, enligt: 
 

 𝑑(𝑦;  𝜇) = 2 {
[max{𝑦, 0}]2−𝑟

(1 − 𝑟)(2 − 𝑟)
− 
𝑦𝜇1−𝑟

1 − 𝑟
+
𝜇2−𝑟

2 − 𝑟
}  3.16 

där 𝑟  är den skattade Tweedieparametern för datasetet, se kapitel 4.4 för skattningen av 
parametern.  
 
Vid jämförelse av två modeller, innebär ett lägre relativt avvikelsevärde en bättre modell. Måttet 
används i resultatet i Kapitel 5, där även kvoten mellan avvikelsen och frihetsgraderna analyseras 
och som bör vara så nära ett som möjligt. Då examensarbetet inte innefattar någon djupare teori 
inom EDMer hänvisas läsaren till Jörgensen (1997) för mer information kring avvikelseanalys.  
 

3.5.3 Pearsons 𝝌𝟐-test 
Pearsons 𝜒2-test är ytterligare ett mått av goodness of fit för modellen. Likt avvikelsen anses 

modellen lämplig om värdet för 𝜒2-testet ligger nära frihetsgraderna. Detta värde jämförs sedan 
med liknande modeller för att bestämma vilken modell som är bäst. Den generella formen av 

det oskalade Pearsons 𝜒2-test anges enligt: 
 

 𝜒2 =∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖)
𝑖

=
1

𝜙
∑𝑤𝑖

(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑣(�̂�𝑖)
𝑖

  

 

Pearsons 𝜒2 -test är ett mått på om en observerad fördelning avviker från den förväntade 

fördelningen. Där 𝑦𝑖  är en observation från den observerade fördelningen och �̂�𝑖 kommer från 

den förväntade fördelningen.  Av Lemma 2 ges att 𝜐(�̂�𝑖) =  𝑏
′′(𝑏′−1(�̂�𝑖)). 
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3.5.4 Spridningsparameter 𝝓 
Spridningsparametern 𝜙 för en EDM är i många fall okänd och måste därför approximeras. 
Ohlsson och Johansson (2010) anser att det bästa sättet att skatta parametern är att använda 

varje enskild riskcell, det vill säga icke-aggregerad data, och att approximera 𝜙 genom  �̂�𝜒, enligt: 

 

  �̂�𝜒 =
 𝜙𝜒2

𝑛 − 𝑝
=

1

𝑛 − 𝑝
∑𝑤𝑖

(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑣(�̂�𝑖)
𝑖

 3.17 

 

där 𝑦𝑖  beräknas som medelvärdet av nyckeltalet för riskcell 𝑖 så att 𝑦𝑖 = ∑ 𝑦𝑖𝑘 𝑤𝑖⁄𝑖  och där 𝑦𝑖𝑘  
motsvarar antalet förluster då nyckeltalet är förlustfrekvensen och de individuella förlusterna då 
nyckeltalet är förlustmagnitud.  
 

3.5.5 Likelihood-ratio-test  
Likelihood-ratio-test (LRT) gör det möjligt att jämföra två modeller med varandra.  Modellerna 
som jämförs måste vara nästlade modeller, vilket innebär att den ena modellen är en delmodell 
av den andra. Delmodellen skapas genom att sätta en av grundmodellens värderingsfaktor till 
noll. Det möjliggör att en värderingsfaktor kan tas med i en modell och uteslutas i den andra. 
Därefter jämförs de båda modellerna för att visa den valda värderingsfaktorns signifikans för 
modellen. Lemma 3 är hämtat från Lemma 3.1 av Ohlsson och Johansson (2010, 43). 
 

Lemma 3: Antag två modeller Hr och Hs, så att Hs ⊂ Hr. Låt �̂�(𝑟) vara maximum likelihoodskattningarna 

under Hr och på liknande sätt för Hs. Då är LRT-statistiskan för att testa Hs mot Hr lika med 𝐷∗(𝑦, �̂�(𝑠)) −

𝐷∗(𝑦, �̂�(𝑟)). 
 

Modellerna måste vara från samma EDM-fördelning där parametern 𝜙  är gemensam för 

samtliga modeller. I de fall då 𝜙-parametern behöver estimeras bör Pearson’s  �̂�𝜒 beräknas för 

grundmodellen, enligt ekvation 3.17. För att beräkna F-statistikan med hjälp av ett Type3 test i 
SAS, se kapitel 4.5, används LRT enligt formeln: 
 

 𝐹 =
(𝐷∗(𝑦, �̂�(𝑠)) − 𝐷∗(𝑦, �̂�(𝑟))/(𝑓𝑟 –  𝑓𝑠)

 �̂�𝜒
  

 

där 𝑓𝑟 –  𝑓𝑠 är frihetsgraderna. 𝐹-statistikan används tillsammans med 𝜒2-test för att teoretiskt 
avgöra om en parameter bör läggas till eller tas bort.  
 

3.5.6 Konfidensintervall 
GLMs beräknar konfidensintervall för de relativa väntevärdena för att bestämma hur precisa 
värdena är. Ett mindre konfidensintervall innebär att skattningen av de relativa väntevärdena är 
mer precisa. Genom att beräkna konfidensintervallen går det att avgöra om olika klasser av 
värderingsfaktorer ska anses ha samma väntevärde och därmed sammanfogas.  
 

För att skapa konfidensintervall för 𝛽-parametrarna används MLE. Enligt villkoren för ML är 
MLEs asymptotiskt normalfördelad och oberoende med en kovariansmatris som är inversen av 
Fisher-informationen, se ekvation 3.19. Det gör att parametrarnas fördelning ges enligt: 
 

 �̂� ≈ 𝑁(𝜷, 𝑰−1) 3.18 

   

Fisher-informationen, 𝑰, anges enligt: 
 

 𝑰 = 𝑿′𝑫𝑿 3.19 
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där 𝑿 är designmatrisen enligt ekvation 3.13. 𝑫 är diagonalmatrisen av 𝑑𝑖 som anges enligt: 
 

 𝑑𝑖 =
𝑤𝒊

𝜙𝑣(𝜇𝑖)𝑔′(𝜇𝑖)
2
  

 

där 𝑤𝒊 är exponeringen, 𝜙 är spridningsparametern, 𝑣(𝜇𝑖) är variansfunktionen och 𝑔′(𝜇𝑖) är 
derivatan av länkfunktionen.  
 

För att se härledning av Fisher-informationen 𝑰, se Ohlsson och Johansson (2010). För att 

beräkna konfidensintervallen för de relativa väntevärdena, 𝛾𝑖𝑘 = 𝑒𝑥𝑝 (𝛽𝑗), definieras elementen 

i kovariansmatrisen 𝐶 = 𝐼−1 , som {𝑐𝑖𝑗} . Det medför att ett (1 − 𝛼) -procentigt 

konfidensintervall för 𝛽𝑗 ges av: 

 𝛽�̂� ± 𝑧1−𝛼/2 √𝑐𝑗,𝑗 3.20 

 

Det medför i sin tur att konfidensintervallet för de relativa väntevärdena, 𝛾𝑗  är  

𝑒𝑥𝑝(β
j
̂ ± 𝑧1−𝛼

2
 √cj,j), där 𝑧𝛼 är 𝛼-kvantilen av en standardiserad normalfördelning.  

 

3.6 Kombinerad modell 
Efter att frekvensen och magnituden analyserats var för sig kombineras båda till en modell, som 
benämns som den kombinerade modellen. Relativa väntevärdet för den kombinerade modellen 
ges av:  
 

 
𝛾𝑗
𝐾 = 𝛾𝑗

𝐹𝛾𝑗
𝑀 
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Där 𝛾𝑗
𝐾 ,  𝛾𝑗

𝐹  och 𝛾𝑗
𝑀 är de relativa väntevärdena för den kombinerade, frekvens- och 

magnitudmodellen. För att skapa ett relativt väntevärde för en riskcell multipliceras de 
kombinerade väntevärdena med de relativa väntevärdena från varje värderingsfaktor enligt: 
 

𝜇𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑀
𝐾 = 𝛾0

𝐾𝛾1𝑖1
𝐾𝛾2𝑖2

𝐾⋯𝛾𝑀𝑖𝑀
𝐾 

 

3.6.1 Konfidensintervall för den kombinerade modellen 
För att beräkna den kombinerade modellens relativa väntevärden och dess konfidensintervall 
används resultaten från frekvens- respektive magnitudmodellen. Detta görs genom att utgå från 

𝛽 -parametrarna som skattas och därefter beräkna 𝛽 -parametrarna för den kombinerade 
modellen genom följande samband:  
 

 𝛽𝑗
𝐾 = 𝛽𝑗

𝐹 + 𝛽𝑗
𝑀

 3.22 

 

där 𝛽𝑗
𝐾

, 𝛽𝑗
𝐹

 och 𝛽𝑗
𝑀

 är 𝛽 -parametrarna för riskcell 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛  för den kombinerade 

modellen, frekvens- respektive magnitudmodellen. Relationen mellan de relativa väntevärdena 

och 𝛽-parametrarna ges av 𝛽𝑗
𝐾 = 𝑙𝑜𝑔(𝛾𝑗

𝐾), 𝛽𝑗
𝐹 = 𝑙𝑜𝑔 (𝛾𝑗

𝐹
) 𝑜𝑐ℎ 𝛽𝑗

𝑀 = 𝑙𝑜𝑔 (𝛾𝑗
𝑀). 

 
 
Eftersom magnituden beror på antalet förluster och därmed frekvensen, kan det finnas ett 
beroende mellan magnitud och frekvens. Det innebär att magnituden analyseras med ett 
beroende av antalet förluster.  Av ekvation 3.18 approximeras parametrarna som oberoende 

vilket innebär att 𝐸(𝛽�̂�
𝑀
|𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) ≈ 𝛽𝑗

𝑀
 och eftersom 𝛽�̂�

𝐹
 beror på antalet förluster 

är 𝑉𝑎𝑟 (𝛽�̂�
𝐹
|𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) = 0. Det leder till: 
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𝑉𝑎𝑟 (𝛽�̂�
𝐾
) ≈Var[𝛽�̂�

𝐹
] + E[Var(𝛽�̂�

𝑀
|𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)] 

 

För att estimera E[Var( 𝛽�̂�
𝑀
|𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 )] används den betingade variansen 

𝑉𝑎�̂�(𝛽�̂�
𝑀
|𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟), vilket ger en estimering av variansen för 𝛽𝑗

𝐾
 enligt:  

 

 

𝑉𝑎�̂� (𝛽�̂�
𝐾
) ≈ 𝑉𝑎�̂�(𝛽�̂�

𝐹
)+𝑉𝑎�̂�(𝛽�̂�

𝑀
|𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) 

 

3.23 

Med hjälp av variansen för 𝛽�̂�
𝐾

 går det att approximera konfidensintervallet för den 

kombinerade analysen på samma sätt som för frekvensen och magnituden.  
 
 
Exempel 3.4 Antag samma förutsättningar som för Exempel 3.2 med följande två 
värderingsfaktorer: antal arbetade år i snitt och region. Den tidigare beräknade förlustfrekvensen 
från Tabell 3.4, utökas med förlustmagnituden för respektive riskcell, se Tabell 3.7. 
 

Tabell 3.7 Varje riskcells förlustfrekvens och förlustmagnitud. 

Riskcell Värderingsfaktor Nyckeltal 

(𝒊, 𝒋) 
Antal arbetade 

år i snitt, 𝑖 
Region, 𝑗 Förlustfrekvens, 𝑌1𝑖𝑗 Förlustmagnitud, 𝑌2𝑖𝑗 

(1,1) 1 1 0,110 14 418,67 

(1,2) 1 2 0,047 19 048,50 

(1,3) 1 3 0,080 19 893,25 

(2,1) 2 1 0,051 30 767,43 

(2,2) 2 2 0,022 64 104,00 

(2,3) 2 3 0,030 59 832,10 

 
Två separata GLM-analyser genomförs, en för frekvensen och en för magnituden. β -
parametrarna skattas enligt kapitel 3.4 och dess konfidensintervall skattas enligt kapitel 3.5.6. Se 
Tabell 3.8 för frekvensmodellens skattningar och Tabell 3.9 för magnitudmodellens skattningar.  
 

Tabell 3.8 De skattade 𝜷-parametrarna och dess konfidensintervall för frekvensmodellen. 

Värderingsfaktor Klass 𝜷-parameter Varians 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 

Antal arbetade år i snitt 1 0,85 0,0071 0,68 1,01 
Antal arbetade år i snitt 2 0 0 0 0 

Region 1 0,83 0,0083 0,65 1,01 
Region 3 0,36 0,0068 0,20 0,53 
Region 2 0 0 0 0 
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Tabell 3.9 De skattade 𝜷-parametrarna och dess konfidensintervall för magnitudmodellen. 

Värderingsfaktor Klass 𝜷-parameter Varians 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 

Antal arbetade år i snitt 1 -1,01 0,0178 -1,27 -0,75 
Antal arbetade år i snitt 2 0 0 0 0 

Region 1 -0,62 0,0214 -0,91 -0,33 
Region 2 0 0 0 0 
Region 3 -0,07 0,0176 -0,33 0,19 

 

För att skapa den kombinerade analysen beräknas β-parametrar för modellen genom att använda 
ekvation 3.22. Konfidensintervallen beräknas enligt ekvation 3.20 och variansen beräknas enligt 
ekvation 3.23. Eftersom variansen i magnitudmodellen är betingat av antalet förluster adderas 
variansen från Tabell 3.8 och Tabell 3.9 för respektive riskcell. 
 

Tabell 3.10 presenterar 𝛽-parametrarna, variansen och konfidensintervallet för den kombinerade 
modellen. För att beräkna de relativa väntevärdena används ekvation  
 

Tabell 3.10 𝜷-parametrarna och dess konfidensintervall för den kombinerade modellen. 

Värderingsfaktor Klass 𝜷-parameter Varians 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 

Antal arbetade år i snitt 1 -0,16 0,0249 -0,47 0,15 
Antal arbetade år i snitt 2 0 0 0 0 

Region 1 -0,21 0,0297 -0,13 0,55 
Region 2 0 0 0 0 
Region 3 0,30 0,0244 -0,01 0,60 

 

För att omvandla 𝛽-parametrarna till relativa väntevärden används exponentialfunktionen vilket 
ger Tabell 3.11.  

Tabell 3.11 De relativa väntevärdena och dess konfidensintervall för samtliga klasser i den kombinerade 
modellen. 

Värderingsfaktor Klass Relativt väntevärde 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 

Antal arbetade år i snitt 1 0,85 0,62 1,16 
Antal arbetade år i snitt 2 1 1 1 

Region 1 0,81 0,88 1,73 
Region 2 1 1 1 
Region 3 1,35 0,99 1,83 
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Kapitel 4 

Metod 
 

4.1 Data och datainsamling 
De data som finns att tillgå är interndata som innehåller operativa förluster som har inträffat 
under en tioårsperiod. Det finns information om när och på vilken enhet förlusten inträffade.  
 
För alla enheter finns det redovisningsdata att tillgå. Det innehåller kvartalsvis information vad 
gäller olika ekonomiska nyckeltal, som till exempel intäkter och kostnader. Förlusternas 
magnitud och redovisningsdata har nuvärdesberäknats. 
 
För enheterna finns det censurerat personaldata att tillgå. Detta ger information om vilka enheter 
den anställda har jobbat på, kön, ålder, antal tjänstgjorda timmar, hur länge individen har arbetat 
i företaget och start och slutdatum för varje anställd på varje enhet. Utifrån detta har 
värderingsfaktorer som till exempel total tjänstgöring på enheten, könsfördelning och antal 
arbetade år i snitt beräknats.  

 
Alla enheter har ett internbetyg. Bedömningen baseras på hur väl enhetens verksamhet och 
interna processer fungerar och det är även ett mått på hur väl enheten följer företagets regler 
och policys.  
 

4.2 Val av exponering 
Som det nämnts tidigare är det inledande steget i skapandet av en GLM, att bestämma en 

exponering 𝑤. Förlusternas magnitud är beroende av att det uppstått en förlust och därför är 
antalet förluster det naturliga valet av exponering för magnituden. Valet av frekvensens 
exponering är inte självklar. Följande resonemang är hämtat från försäkrings- och 
bankmetodiken eftersom de är två branscher som kommit långt i arbetet med operativa risker. 
 
Enligt regelverket Basel II finns det två enklare metoder för att beräkna det kapital som bör 
hållas för operativa risker, BIA och SA. Dessa metoder baseras på bankernas storlek i form av 
dess bruttointäkter och som då motsvarar exponeringen. Pezier (2002) anser att det finns en svag 
koppling mellan storleken på bankernas bruttointäkter och dess operativa förluster. Pezier 
ifrågasätter om två banker med samma omsättning men olika marginaler har samma 
riskexponeringar och att relationen mellan bruttointäkter och operativa risker antas vara linjär. 
Jobst (2007) anser att bruttointäkterna är ett dåligt mått på exponeringen av operativa risker och 
omfattningen av verksamhetens aktiviteter. Jobst anser att storleken inte är ett mått som tar med 
de faktiska underliggande faktorerna för operativa risker. Med hänsyn till Peziers och Jobsts 
kritik används inte bruttointäkter som exponering.  
 
Inom sakförsäkring används försäkringskontraktens duration som exponeringen vid 
beräknandet av frekvensen. Durationen definieras som tiden ett kontrakt är giltigt, en tidsenhet 
motsvarar vanligtvis ett år. Durationen för en grupp av lika kontrakt kan beräknas genom att 
summera durationen för alla individuella kontrakt. Vid beräkning av fordringarnas magnitud 
(claim severity) används antalet fordringar som exponeringen. (Ohlsson & Johansson, 2010). 
 
Som tidigare nämnts finns likheter mellan försäkringar och operativa risker. Varken 
försäkringstagaren eller enskilda företag vill utsätta sig för risker där det inte kan uppstå positiv 
avkastning, vilket är fallet med operativa risker. Därför kommer frekvensens exponering likna 
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försäkringsbranschens exponering genom att låta den baserat på hur många kvartal en specifik 
enhetsprofil har varit verksam. Det är viktigt att vara medveten om att sakförsäkringen har en 
på förhand tidsbestämd giltighetstid på kontrakten, operativa risker har ingen motsvarande 
förutbestämd duration.  
 

4.3 Val av värderingsfaktorer 
De värderingsfaktorer som används i modellen har sin utgångspunkt i definitionen av operativa 
risker. För att påminnas om definitionen upprepas den enligt: 
 

”the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from 
external events” 

 
Som tidigare nämnts använder Basel II storleken på en bank som ett mått för exponeringen mot 
operativa risker. Eftersom banksektorn ligger i framkant inom operativa risker kommer storleken 
på enheterna att användas som ytterligare en värderingsfaktor. Det gör att de valda 
värderingsfaktorerna är kopplade till någon av följande fem grupper: interna processer, 
människor, system, externa händelser eller storleken på enheten.  
 
Vissa värderingsfaktorer kan kopplas till fler än en av de fem grupperna men det förändrar inte 
förutsättningarna för analysen. Se Tabell 4.1 över de valda värderingsfaktorer och till vilken 
grupp de tillhör.  

Tabell 4.1 Tabell över de valda värderingsfaktorerna med tillhörande riskkategori. 

Värderingsfaktor Storlek 
Interna 

processer 
Anställda System 

Externa 
händelser 

Region      

Stad      

Antal anställda      

Inkomst      

Kostnader      

Tjänstgöring (h)      

Könsfördelning (%)      

Arbetade år, snitt      

Lång erfarenhet (%)      

Kort erfarenhet (%)      

Andel över 45 år (%)      

Andel under 28 år (%)      

Internt betyg      

Övertidskostnad (skr)      

Inkomst per tjänstgjord timme      

 
Som mått på storleken används inkomst, kostnader, antal anställda och antalet arbetade timmar 
på enheten för samtliga anställda, den sistnämnda kallas för tjänstgöring. Inkomster och 
kostnader för en enhet kan variera på grund av engångsinkomster respektive engångskostnader 
som inte påverkar enhetens storlek. Antalet anställda påverkas av antalet deltidsanställda och 
förhållandet mellan heltids- och deltidsanställda skiljer sig från enhet till enhet. Rimligtvis bör 
antalet deltidsanställda öka de operativa riskerna då en deltidsanställd, i jämförelse med en 
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heltidsanställd, har mindre kontinuitet i arbetet. Det är viktigt att tänka på att stora enheter 
tenderar att finnas i större städer och ha fler och större kunder, vilket bör gå under externa 
effekter. En stor enhet har troligtvis fler komplexa affärer jämfört med en mindre enhet, vilket 
kan påverka de interna processerna.  
 
Interna processer syftar till att förklara enheternas förutsättning att lyckas med dess verksamhet. 
För att mäta de interna processerna finns internbetyg som är satt av internrevisionen. Ett annat 
mått på interna processer är den arbetsbelastning som finns på enheten. Här undersöks två mått: 
enhetens totala övertidskostnader och inkomsten per tjänstgjord timme. Om dessa mått är stora 
kan det antas finns en ökad belastning för de anställda och därmed en sämre intern process. Då 
det rimligtvis bara är vissa personer som arbetar övertid på enheten jämförs varje enhets totala 
kostnad för övertid. Det är viktigt att notera att övertidskostnaden även kan vara en konsekvens 
av operativa förluster.  
 
Människor har enligt definitionen av operativa förluster en betydande roll vad gäller enhetens 
operativa förluster. De tillgängliga data gör det möjligt att undersöka hur erfarenhet, 
åldersfördelning och könsfördelning påverkar förlusterna. Det är rimligt att tro att en enhet som 
har personal med lång erfarenhet bör göra färre misstag. Personer med längre erfarenhet bör 
upptäcka misstag och risker i större utsträckning jämfört med personal med kort erfarenhet. Det 
är rimligt att tro att personal som arbetat en kortare tid gör fler misstag eftersom de inte har vana 
att utföra arbetsuppgifterna.  
 
System är en grupp av värderingsfaktorer som innefattar variabler som förklarar förluster som 
beror på de IT-system som enheten använder sig av. Det tidigare nämnda internbetyget 
inkluderar även hur väl fungerande systemen är på enheten.  
 
Förluster till följd av externa händelser antas vara värderingsfaktorer som enheten i låg grad kan 
förebygga och påverka. I denna grupp ingår två värderingsfaktorer som förklarar den geografiska 
placeringen av enheten: region och stad. Dessa variabler förväntas förklara olika demografiska 
faktorer som beror på samhället, befolkningen och geografiska aspekter.  
 

4.3.1 Korrelerade värderingsfaktorer 
Werner och Guven (2007) beskriver vikten av att göra en föranalys av data som senare används 
i GLM-analyserna. En del i föranalysen är att studera korrelationen mellan de värderingsfaktorer 
som valts ut. Däremot menar de att resultaten av korrelationsanalysen inte bör leda till att 
eliminera några värderingsfaktorer redan i föranalysen. I stället ses det som viktig information 
att ta hänsyn till när modellerna skapas och att vara medveten om att vissa värderingsfaktorer 
påverkar varandra.  
 
Region och stad är två värderingsfaktorer med syfte att förklara de externa händelserna som 
inkluderar demografiska faktorer. Måtten har rimligtvis en viss grad av korrelation då stora städer 
finns i vissa regioner och andra regioner saknar stora städer. Dessutom tenderar stora enheter 
att finnas i stora städer. 
 
Figur 4.1 består av tre sambandsdiagram över de värderingsfaktorerna som alla mäter enheternas 
storlek: antal anställda, inkomst, kostnader och tjänstgöring. Till vänster (diagram ett) ställs de 
totala kostnaderna mot de totala inkomsterna, i mitten (diagram två) ställs den genomsnittliga 
tjänstgöringen mot antalet anställda och till höger (diagram tre) ställs de totala kostnaderna mot 
den genomsnittliga tjänstgöringen. Föga oväntat visar samtliga diagram på positiv korrelation. 
Vad som är intressant är de extremvärden som kan utläsas från diagram ett och tre och som 
tycks bero av både kostnads- och inkomstvariablerna. Diagram två visar en jämn och positiv 
korrelation mellan tjänstgöring och antalet anställda, utan några extremvärden. Därmed indikerar 
sambandsdiagrammen på att antalet anställda och tjänstgöring är två stabila mått på enheternas 
storlek. Alla fyra värderingsfaktorernas korrelation tas i beaktning vid skapandet av modellerna.  
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De fem värderingsfaktorerna arbetade år i snitt, lång erfarenhet, kort erfarenhet, andelen som är 
över 45 år och andelen som är under 28 år är alla starkt korrelerade med varandra. Variablerna 
mäter i grunden samma sak, graden av erfarenhet hos de anställda. Vid skapandet av modellerna 
är det därför viktigt att ta hänsyn till dess påverkan av varandra. 

 
4.3.2 Klassificering av värderingsfaktorer 
Beroende på typen av värderingsfaktor skiljer sig tillvägagångssättet för hur klassificeringen av 
värderingsfaktorer går till. Gäller det en värderingsfaktor som är diskret, till exempel region och 
internbetyg, genomförs ingen ytterligare klassificering. I de fall få värderingsfaktorn är 
kontinuerlig, till exempel inkomst och andel under 28 år, genomförs en klassificering med en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ analys.  
 
Inom den kvantitativa delen ingår det att genom till exempel grafiska figurer analysera data och 
därigenom hitta rimliga klasser att sätta. Inom den kvalitativa delen är det i stället resonemang 
över vilka klassificeringar som är rimliga att anta för att fånga in de önskade effekterna. 
 
För att exempelvis klassificera tjänstgjorda timmar analyseras först interndata kvantitativt för att 
få en uppfattning om hur värdena är fördelade mellan enheterna. Den informationen används 
sedan till att kvalitativt resonera om resultatet från den kvantitativa analysen är rimlig. Därmed 
ger den kvantitativa analysen en första övergripande bild för data och den kvalitativa analysen 
den slutgiltiga klassificeringen.  
 

4.4 Skattningen av 𝒓 för Tweediemodellen 
Som tidigare nämnts, antas magnitudfördelningen vara en Tweediefördelning. Den 
semiparametriska täthetsfunktionen av de transformerade förlusterna, ligger till grund för 

skattningen av 𝑟-värdet för den Tweediemodell som används för förlusternas magnitud. För att 

skatta 𝑟 -värdet, genereras 100 000 förluster från täthetsfunktionen och som därmed 
representerar magnitudfördelningen. Utifrån de 100 000 genererade förlusterna beräknas 

Tweediefördelningens variansfunktion 𝑣(𝜇)  och väntevärdet 𝜇. Genom att använda 

logaritmlagarna för ekvation 3.8, beräknas sedan 𝑟-värdet till 2,05 som är det värde som används 

för den fortsatta Tweediemodellen för magnitudfördelningen. Figur 4.2 visar 𝑟 -värdet då 
väntevärdet multipliceras med ett antal konstanter för att kontrollera dess skalinvarians. Det går 
att tyda något högre värden för små konstanter men i övrigt tenderar det att vara jämnt. 
 

Figur 4.1 Tre sambandsdiagram över fyra värderingsfaktorer motsvarande enheternas storlek.  
 



 

 

31 

 

Enligt Ohlsson och Johansson (2010, 34) har valet av r-värdet visat sig ha en mindre avgörande 

roll vid skattningen av de relativa väntevärdena. Därmed anses det beräknade 𝑟-värdet på 2,05 
vara rimligt för att användas i den fortsatta analysen av magnitudmodellen.  
 

 

4.5 Implementering 
För att implementera modellerna används SAS Enterprise Guide 5.1. Till att börja med läses 
samtliga värderingsfaktorer in och klassificeras likt Tabell 3.1. Klassificeringen skapar riskceller 
som i Tabell 3.4. Riskcellen med högst exponering sätts som bascell och benämns med siffran 
99. Det gör att Tabell 3.4 byter utseende till Tabell 4.2. Fördelen med att sätta det högsta värdet 
på bascellen är att SAS ordnar varje värderingsfaktor efter storleksordning och sätter den sista 
som bascell, se Tabell 4.3. 
 

Tabell 4.2 Beräkning av förlustfrekvensen av två värderingsfaktorer, med känd exponering och 
responsvariabel. 

Riskcell Värderingsfaktor Exponering Responsvariabel Nyckeltal 

(i,j) 
Antal arbetade 

år i snitt, 𝑖 
Region, 𝑗 

Antal år 

öppnade, 𝑤𝑖𝑗 
Antal förluster, 

𝑍𝑖𝑗 
Förlust-

frekvens, 𝑌𝑖𝑗 

(1,1) 1 1 28 3 0,11 

(1,2) 1 99 43 2 0,047 

(1,3) 1 3 50 4 0,08 

(2,1) 99 1 137 7 0,051 

(2,2) 99 99 551 12 0,022 

(2,3) 99 3 336 10 0,030 

 

Figur 4.2 Graf över r-värdet vid multiplicering 

med olika konstanter. 



 

 

32 

 

Tabell 4.3 Bascellens klasser benämns med ett stort tal, 99 i detta fall. 

Värderingsfaktor Klass Beskrivning av klass 

Antal arbetade år i snitt 1 Mindre än 15 arbetade år i företaget 

 99 Minst 15 arbetade år i företaget 

Region 1 Region Norr 

 3 Region Öst 

 99 Region Söder 

 
För att utföra GLM-analyserna används den inbyggda funktionen GENMOD. Där anges den 
valda fördelningen och den länkfunktion som används. För frekvensen används en 
Poissonfördelning och för magnituden används en Tweediemodell med r-värde skattat till 2,05. 
Poissonfördelningen är en inbyggd sannolikhetsfördelning i SAS. Tweediemodellen måste anges 
med medelvärde, varians och avvikelse för att kunna utföra analysen. Variansen för 
Tweediemodellen ges av ekvation 3.8 och avvikelsen av ekvation 3.16. Som tidigare förklarats är 

länkfunktionen för en multiplikativ modell logaritmerad, en log-link. För att skatta β -
parametrarna och dess konfidensintervall används funktionen ods output ParameterEstimates.  
 
För att ta hänsyn till variationerna i riskceller som inte följer den givna fördelningens varians 
anpassas konfidensintervallet.  Det görs genom att använda SAS funktionen PSCALE. PSCALE 

ser till att  ϕ̂χ från 3.17 används. Detta påverkar inte de relativa väntevärdena för riskcellen men 

förändrar konfidensintervallet.  ϕ̂χ används eftersom det är den mest robusta metoden för att 

undvika fel i modellen enligt Ohlsson och Johansson (2010). För att beräkna de relativa 

väntevärdena och dess konfidensintervall används exponentialfunktionen för β-parametrarna 
och dess konfidensintervall. För att analysera modellen används funktionen TYPE3 som 
motsvarar LRT, se kapitel 3.5.5. Den anger signifikansen när ytterligare en värderingsfaktor 
adderas till modellen.  
 

4.6 Skapandet av modeller 
Skapandet av modeller kan sammanfattas i tre steg, se Figur 4.3. Det första steget är att modellera 
frekvensen på bästa möjliga sätt genom att kombinera de olika värderingsfaktorerna från Tabell 
4.1. Resultatet av steg 1 benämns hädanefter som den initiala frekvensmodellen. Det andra steget 
är att modellera magnituden på bästa möjliga sätt, med liknande tillvägagångssätt som under steg 
1. Resultatet av steg 2 benämns hädanefter som den initiala magnitudmodellen. Den initiala 
frekvens- och magnitudmodellen skapas oberoende av varandra. 
 
Eftersom steg 1 och steg 2 innebär att skapa ett antal modeller för frekvensen respektive 
magnituden, krävs en metod för att jämföra alla modeller. För att avgöra vilken frekvens- 
respektive magnitudmodell som är de två bästa, jämförs modellerna med hjälp av måtten för 

goodness of fit: AIC-värdet, avvikelsen och Pearsons χ2 . Dessutom analyseras varje 
värderingsfaktor och dess klasser med p-värden, konfidensintervall och LRT-värden. På så sätt 
bestäms den initiala frekvensmodellen och den initiala magnitudmodellen som motsvarar steg 1 
respektive steg 2.  
 
I steg 3 kombineras de initiala modellerna från steg 1 och steg 2. Eftersom de två initiala 
modellerna är oberoende av varandra modifieras de för att göra det möjligt att kombinera dem 
och undvika korrelerade värderingsfaktorer. De olika kombinationerna testas med hjälp av olika 
statistiska mått. Det ger en modifierad frekvens- respektive magnitudmodell som innehåller 
samma värderingsfaktorer klassificerade på samma sätt. Genom att kombinera de två 
modifierade modellerna som i kapitel 3.6.1, ges en bild av hur kostnaden kommer påverkas 
beroende på den givna värderingsfaktorn. 
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Figur 4.3 Skapandet av modeller innehåller tre steg. 
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Kapitel 5 

Resultat 
 
Som tidigare nämnts är resultatet av de relativa väntevärdena beräknad som medelvärdet av varje 
klass för respektive värderingsfaktor. Detta gäller för såväl frekvensen, magnituden och den 
kombinerade modellen, där den sistnämnda motsvarar den totala kostnaden för operativa risker. 
Hädanefter kommer medelfrekvensen benämnas som frekvens, medelmagnituden som 
magnitud och medelkostnaden som kostnad. Detta görs för att underlätta läsandet och undvika 
upprepningar.  
 
I Tabell 5.1, Tabell 5.4 och Tabell 5.7 är kolumnen ”Beskrivning av klass” censurerad men detta 
påverkar inte resultatet. Värderingsfaktorn inkomst per tjänstgjord timme har två klasser, där 
brytpunkten för klasserna ligger 45 procent över medelvärdet. Värderingsfaktorn tjänstgöring 
innehåller en storleksenhet som motsvarar klassernas relation till varandra. Den ges för att öka 
förståelsen för hur värderingsfaktorns klasser är indelade.  
 

5.1 Steg 1 – Initial frekvensmodell 
I Tabell 5.1 ges resultatet av steg 1 med de värderingsfaktorer och klasser som ingår i den initiala 

frekvensmodellen. 

 

Tabell 5.1 Värderingsfaktorer och klasser för den initiala frekvensmodellen. 

Värderingsfaktor Klass Beskrivning av klass 

Region 1 Region Z. 

2 Region X och Region Y. 

Inkomst per tjänstgjord 
timme 

1 Låg inkomst per tjänstgjord timme. 

2 Hög inkomst per tjänstgjord timme. 

Tjänstgöring 1 Liten enhet, storleksenhet 0-5. 

2 Mellanliten enhet, storleksenhet 5-10. 
3 Mellanstor enhet, storleksenhet 10-15. 

4 Stor enhet, storleksenhet större än 15. 

Internbetyg 1 Bra betyg. 
2 Mellanbetyg. 
3 Dåligt betyg. 

Kort erfarenhet 1 Någon på enheten har kort erfarenhet av arbetet. 

2 Ingen på enheten har kort erfarenhet av arbetet. 

 
Tabell 5.2 visar att samtliga värderingsfaktorer är signifikanta för den initiala frekvensmodellen, 
givet p-värdena.  
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Tabell 5.2 Likelihood ratio-test (LRT) för värderingsfaktorerna och dess grad av signifikans för den 
initiala frekvensmodellen.  

Värderingsfaktor F-värde P-värde > F 𝝌𝟐 P-värde > 𝝌𝟐 

Region 76,01 <0,0001 76,01 <0,0001 

Inkomst per tjänstgjord timme 42,92 <0,0001 42,92 <0,0001 

Tjänstgöring 60,82 <0,0001 182,45 <0,0001 

Internbetyg 6,62 0,0022 13,36 0,0013 

Kort erfarenhet 10,67 0,0017 10,67 0,0011 

 
Enligt Tabell 5.3 är samtliga klasser, för respektive värderingsfaktor, signifikanta. Enheter som 
finns i Region X och Region Y, klass 2, har 56 procent fler förluster jämfört med enheter i Region 
Z, klass 1. Enheter med hög inkomst per tjänstgjord timme, klass 2, har 56 procent fler förluster 
jämfört med enheter som har låg inkomst per tjänstgjord timme, klass 1. De största enheterna, 
klass 4, har 518 procent fler förluster jämfört med de minsta enheterna, klass 1. De mellanstora 
enheterna, klass 3, har 228 procent fler förluster och de mellansmå enheterna, klass 2, har 97 
procent fler förluster jämfört med de små enheterna, klass 1. Jämfört med enheter som har bra 
internbetyg, klass 1, har enheter med dåliga betyg, klass 3, 99 procent fler förluster och enheter 
med medelbetyg, klass 2, har 28 procent fler förluster. Enheter där någon anställd har kort 
erfarenhet av arbetet, klass 1, har 67 procent fler förluster jämfört med enheter där ingen av de 
anställda har kort erfarenhet av arbetet, klass 2. 
 

Tabell 5.3 De relativa väntevärdena, dess konfidensintervall och p-värde för klasserna i den initiala 
frekvensmodellen. 

Värderingsfaktor Klass 
Relativt 

väntevärde 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 
P-värde 𝝌𝟐 

Region 1 1 1 1 - 

2 1,56 1,29 1,88 <0,0001 

Inkomst per tjänstgjord 
timme 

1 1 1 1 <0,0001 

2 1,56 1,26 1,93 - 

Tjänstgöring 1 1 1 1 - 

2 1,97 1,57 2,48 <0,0001 

3 3,28 2,49 4,31 <0,0001 

4 6,18 4,58 8,34 <0,0001 

Internbetyg 1 1 1 1 - 

2 1,28 1,06 1,54 0,0099 

3 1,99 1,32 3,00 0,0011 

Kort erfarenhet 1 1 1 1 - 

2 0,60 0,43 0,83 0,0020 
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5.2 Steg 2 – Initial magnitudmodell 
I Tabell 5.4 ges resultatet av steg 2 med de värderingsfaktorer och klasser som ingår i den initiala 

magnitudmodellen. 

Tabell 5.4 Värderingsfaktorer och klasser för den initiala magnitudmodellen. 

Värderingsfaktor Klass Beskrivning av klass 

Region 1 Region X och Region Z. 

2 Region Y. 

Inkomst per tjänstgjord 
timme 

1 Låg inkomst per tjänstgjord timme. 
2 Hög inkomst per tjänstgjord timme. 

Könsfördelning 1 Liten andel kvinnor. 
2 Stor andel kvinnor. 

Tjänstgöring 1 Liten enhet. Storleksenhet 0-5,75. 
2 Stor enhet, storleksenhet större än 5,75. 

Lång erfarenhet 1 En stor andel av de anställda har lång erfarenhet av arbetet. 

2 En mindre andel av de anställda har lång erfarenhet av arbetet. 

 
Tabell 5.5 visar att alla värderingsfaktorer är signifikanta för den initiala magnitudmodellen, givet 
p-värdena.  
 

Tabell 5.5 Likelihood ratio-test (LRT) för värderingsfaktorerna och dess grad av signifikans för den 
initiala magnitudmodellen. 

Värderingsfaktor F-värde P-värde > F 𝝌𝟐 P-värde > 𝝌𝟐 

Region 36,42 <0,0001 35,11 <0,0001 

Inkomst per tjänstgjord timme 15,53 0,0005 20,68 <0,0001 

Könsfördelning 5,35 0,0365 5,35 0,0207 

Tjänstgöring 5,07 
 

0,0409 5,07 0,0243 

Lång erfarenhet 4,74 0,0471 4,71 0,0295 
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Enligt Tabell 5.6 är samtliga klasser, för respektive värderingsfaktor, signifikanta. Enheter som 
finns i Region Y, klass 2, har 123 procent större förluster jämfört med enheter i Region X och 
Region Z, klass 1. Enheter med hög inkomst per tjänstgjord timme, klass 2, har 58 procent större 
förluster jämfört med enheter som har låg inkomst per tjänstgjord timme, klass 1. 
Könsfördelningen påverkar storleken på operativa förluster, enheter med liten andel kvinnor, 
klass 1, har 92 procent större förluster jämfört med enheter som har stor andel kvinnor, klass 2. 
Stora enheter, klass 2, har 25 procent större förluster jämfört med mindre enheter, klass 1. 
Enheter där en mindre andel av de anställda har lång erfarenhet av arbetet, klass 2, har 47 procent 
större förluster jämfört med enheter där en stor andel av de anställda har lång erfarenhet av 
arbetet, klass 1.  

Tabell 5.6 De relativa väntevärdena, dess konfidensintervall och p-värde för klasserna i den initiala 
magnitudmodellen. 

Värderingsfaktor Klass 
Relativt 

väntevärde 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 
P-värde 𝝌𝟐 

Region 1 1 1 1 - 

2 2,23 1,68 2,98 <0,0001 

Inkomst per tjänstgjord 
timme 

1 1 1 1 - 

2 1,58 1,25 2,00 0,0001 

Könsfördelning 1 1,92 1,11 3,34 0,0201 

2 1 1 1 - 

Tjänstgöring 1 1 1 1 - 

2 1,25 1,01 1,54 0,0392 

Lång erfarenhet 1 0,68 0,48 0,95 0,0215 

2 1 1 1 - 
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5.3 Steg 3 – Kombinerad modell 
I Tabell 5.7 ges resultatet av steg 3 med de värderingsfaktorer och klasser som ingår i den 

kombinerade modellen. 

Tabell 5.7 Värderingsfaktorer och klasser för den kombinerade modellen. 

Värderingsfaktor Klass Beskrivning av klass 

Region 1 Region Z. 
2 Region Y. 
3 Region X. 

Inkomst per tjänstgjord 
timme 

1 Låg inkomst per tjänstgjord timme. 

2 Hög inkomst per tjänstgjord timme. 

Tjänstgöring 1 Liten enhet, storleksenhet 0-5. 
2 Mellanenhet, storleksenhet 5-10. 
3 Stor enhet, storleksenhet större än 10. 

Internbetyg 1 Bra betyg. 
2 Mellanbetyg och dåligt betyg. 

Kort erfarenhet 1 Någon på enheten har kort erfarenhet av arbetet. 

2 Ingen på enheten har kort erfarenhet av arbetet. 

 

5.3.1 Modifierad frekvensmodell 
Enligt Tabell 5.8 är samtliga värderingsfaktorer signifikanta för den modifierade 
frekvensmodellen, givet p-värdena.  
 

Tabell 5.8 Likelihood ratio-test (LRT) för värderingsfaktorerna och dess grad av signifikans för den 
modifierade frekvensmodellen. 

Värderingsfaktor F-värde P-värde > F 𝝌𝟐 P-värde > 𝝌𝟐 

Region 13,90 <0,0001 27,80 <0,0001 

Inkomst per tjänstgjord timme 16,45 0,0001 16,45 <0,0001 

Tjänstgöring 76,80 <0,0001 153,60 <0,0001 

Internbetyg 11,97 0,0010 11,97 0,0005 

Kort erfarenhet 13,03 0,0006 13,03 0,0003 

 
Enligt Tabell 5.9 har enheter i Region Y, klass 2, 36 procent fler förluster än Region Z, klass 1. 
Enheter som finns i Region X, klass 3, har 67 procent fler förluster jämfört med enheter som 
finns i Region Z, klass 1. Enheter som har hög inkomst per tjänstgjord timme, klass 2, har 52 
procent fler förluster jämfört med enheter som har låg inkomst per tjänstgjord timme, klass 1. 
Stora enheter har signifikant fler förluster än mindre enheter. Stora enheter, klass 3, har 306 
procent fler förluster än små enheter, klass 1, och mellanstora enheter, klass 2, har 92 procent 
fler förluster i samma jämförelse. Enheter med mellanbetyg eller dåligt internbetyg, klass 2, har 
34 procent fler förluster jämfört med enheter med bra internbetyg, klass 1. Enheter där någon 
anställd har kort erfarenhet av arbetet, klass 1, har 67 procent fler förluster jämfört med enheter 
där ingen av de anställda har kort erfarenhet av arbetet, klass 2.  
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Tabell 5.9 De relativa väntevärdena, dess konfidensintervall och p-värde för klasserna i den modifierade 
frekvensmodellen. 

Värderingsfaktor Klass 
Relativt 

väntevärde 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 
P-värde 𝝌𝟐 

Region 1 1 1 1 - 

2 1,36 1,07 1,74 0,0134 

3 1,67 1,38 2,03 <0,0001 

Inkomst per 
tjänstgjord timme 

1 1 1 1 - 

2 1,52 1,25 1,84 <0,0001 

Tjänstgöring 1 1 1 1 - 

2 1,92 1,55 2,37 <0,0001 

3 4,06 3,28 5,02 <0,0001 

Internbetyg 1 1 1 1 - 

2 1,34 1,14 1,58 0,0005 

Kort erfarenhet 1 1 1 1 - 

2 0,60 0,44 0,80 0,0007 

 

5.3.2 Modifierad magnitudmodell 
Tabell 5.10 visar att värderingsfaktorerna region och inkomst per arbetad timme är signifikanta 
för den modifierade magnitudmodellen, givet p-värdena.  
 

Tabell 5.10 Likelihood ratio-test (LRT) för värderingsfaktorerna och dess grad av signifikans för den 
modifierade magnitudmodellen. 

Värderingsfaktor F-värde P-värde > F 𝝌𝟐 P-värde > 𝝌𝟐 

Region 7,87 0,0012 15,74 0,0004 

Inkomst per tjänstgjord timme 6,89 0,0119 6,89 0,0087 

Tjänstgöring 0,51 0,6028 1,02 0,5993 

Internbetyg 3,59 0,0646 3,59 0,0580 

Kort erfarenhet 0,29 0,5918 0,29 0,5890 

 
Enligt Tabell 5.11 och konfidensintervallet för Region X, klass 3, är klassen inte signifikant. Det 
betyder att klassen har lika stor magnitud på förlusterna som enheter i Region Z, klass 1. Enheter 
som finns i Region Y, klass 2, har 107 procent större förluster jämfört med Region Z, klass 1. 
Enheter med en hög inkomst per arbetad timme, klass 2, har 63 procent större förluster jämfört 
med enheter som har låg inkomst per tjänstgjord timme, klass 1. Varken tjänstgöring, internbetyg 
eller erfarenheten är signifikanta värderingsfaktorer för modellen.  
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Tabell 5.11 De relativa väntevärdena, dess konfidensintervall och p-värde för klasserna i den  
modifierade magnitudmodellen. 

Värderingsfaktor Klass 
Relativt 

väntevärde 
Konfidensintervallets 

nedre gräns 
Konfidensintervallets 

övre gräns 
P-värde 𝝌𝟐 

Region 1 1 1 1 - 

2 2,07 1,31 3,28 0,0018 

3 0,90 0,64 1,26 0,5354 

Inkomst per 
tjänstgjord timme 

1 1 1 1 - 

2 1,63 1,12 2,38 0,0105 

Tjänstgöring 1 1 1 1 - 

2 1,02 0,71 1,47 0,9284 

3 1,21 0,81 1,79 0,3522 

Internbetyg 1 1 1 1 - 

2 1,34 0,99 1,81 0,0600 

Kort erfarenhet 1 1 1 1 - 

2 0,86 0,50 1,48 0,5818 

 

5.3.3 Kombinerad modell 
I Tabell 5.12 anges den kombinerade analysen som motsvarar steg 3. Genom att studera 
klassernas konfidensintervall visas att samtliga klasser för alla värderingsfaktorer skiljer sig åt och 
därav har olika kostnad. Enheter som finns i Region Y, klass 2, har 182 procent högre kostnad 
för förluster jämfört med enheter i Region Z, klass 1. Region X, klass 3, har 50 procent högre 
kostnader vid samma jämförelse. Enheter som har en hög inkomst per tjänstgjord timme, klass 
2, har 147 procent högre kostnader för förluster jämfört med en enhet som har en låg inkomst 
per tjänstgjord timme, klass 1. De största enheterna, klass 3, har 348 procent högre kostnader 
och mellanenheterna, klass 2, har 95 procent högre kostnader jämfört med de små enheterna, 
klass 1. Ett mellanbetyg eller dåligt internbetyg, klass 2, innebär att kostnaden är 79 procent 
högre jämfört med enheter med bra internbetyg, klass 1.  Enheter där någon anställd har kort 
erfarenhet av arbetet, klass 1, har 96 procent högre kostnader för förluster jämfört med enheter 
där ingen av de anställda har kort erfarenhet av arbetet, klass 2. 
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Tabell 5.12 De relativa väntevärdena, dess konfidensintervall och p-värde för klasserna i den 
kombinerade modellen. 

Värderingsfaktor Klass 
Relativt 

väntevärde 
Konfidensintervallets nedre 

gräns 
Konfidensintervallets övre 

gräns 

Region 1 1 1 1 

2 2,82 1,68 4,74 

3 1,50 1,01 2,22 

Inkomst per tjänstgjord 
timme 

1 1 1 1 

2 2,47 1,62 3,78 

Tjänstgöring 1 1 1 1 

2 1,95 1,28 2,97 

3 4,89 3,12 7,67 

Internbetyg 1 1 1 1 

2 1,79 1,27 2,52 

Kort erfarenhet 1 1 1 1 

2 0,51 0,28 0,95 

 
Se Appendix för de relativa väntevärdena för samtliga riskceller för den kombinerade modellen. 
 

5.4 Jämförelse av modeller 
 

5.4.1 Frekvens- och magnitudmodellerna 
I Tabell 5.13 presenteras tre mått av goodness of fit för den initiala frekvensmodellen och den 
modifierade frekvensmodellen. Det kan utläsas att den initiala frekvensmodellen har ett 
avvikelsevärde närmare frihetsgraderna och ett lägre AIC-värde jämfört med den modifierade 
frekvensmodellen. Den modifierade frekvensmodellen har ett Pearsons 𝝌𝟐 -värde närmast 
frihetsgraderna.   
 

Tabell 5.13 En sammanfattande tabell över frekvensmodellernas goodness of fit. 

Steg Modell 
Mått av 

goodness of fit 
Frihetsgrader Värde Värde/Frihetsgrader 

1 Initial frekvensmodell Avvikelse - - 0,99 
3 Modifierad frekvensmodell Avvikelse - - 0,96 

1 Initial frekvensmodell Pearsons 𝝌𝟐 - - 1,18 

3 Modifierad frekvensmodell Pearsons 𝝌𝟐 - - 0,98 

1 Initial frekvensmodell AIC  2 779,37  
3 Modifierad frekvensmodell AIC  2 780,56  

 
I Tabell 5.14 presenteras tre mått av goodness of fit för den initiala magnitudmodellen och den 
modifierade magnitudmodellen. Det kan utläsas att den initiala magnitudmodellen har ett 
avvikelsevärde och Pearsons 𝝌𝟐 -värde närmare frihetsgraderna jämfört med den modifierade 
magnitudmodellen. Dessutom har den initiala magnitudmodellen eller lägre AIC-värde jämfört 
med den modifierade magnitudmodellen.  
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Tabell 5.14 En sammanfattande tabell över magnitudmodellernas goodness of fit.  

Steg Modell 
Mått av 

goodness of fit 
Frihetsgrader Värde Värde/Frihetsgrader 

2 Initial magnitudmodell Avvikelse - - 0,97 
3 Modifierad magnitudmodell Avvikelse - - 1,57 

2 Initial magnitudmodell Pearsons 𝝌𝟐 - - 0,85 

3 Modifierad magnitudmodell Pearsons 𝝌𝟐 - - 1,85 

2 Initial magnitudmodell AIC  27,94  

3 Modifierad magnitudmodell AIC  53,38  

 

5.4.2 Kombinerade modellen 
I Tabell 5.15 jämförs medelstorleken på enheterna i de olika klasserna och kostnaderna för dem. 
Tabellen visar att skalan mellan medelstorleken på små enheter och mellanenheter är 1:2,62 och 
skalan för kostnaden är 1:1,95. Skalan mellan medelstorleken på små och stora enheter är 1:5,18 
och skalan för kostnaden mellan de två klasserna är 1:4,89. Skalan mellan medelstorleken på 
mellanenheter och stora enheter är 1:1,97 och skalan för kostnaden mellan de två klasserna är 
1:2,51. 

Tabell 5.15 Relationen mellan medelstorleken per klass samt relationen mellan kostnader per klass. 

 Små enheter och 
mellanenheter 

Små enheter och stora 
enheter 

Mellanenheter och stora 
enheter 

Medelstorlek 1: 2,62 1: 5,18 1:1,97 

Kostnad 1: 1,95 1: 4,89 1:2,51 
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Kapitel 6 

Diskussion och slutsats 
 
Syftet med examensarbetet är att identifiera enhetsspecifika egenskaper som påverkar risken för 
operativa förluster. Genom att applicera GLMs, hämtat från sakförsäkringsmatematiken, visar 
resultatet från arbetet att enhetens region, inkomst per tjänstgjord timme, storlek, internbetyg 
och erfarenheten hos personalen alla påverkar kostnaden för operativa förluster. Målet med 
examensarbetet är att skapa en bättre förståelse för vad operativa förluster beror på och vilka 
enhetsspecifika egenskaper som är riskfyllda.  
 
Samtliga modeller visar att ett högt värde på inkomst per tjänstgjord timme orsakar fler förluster 
och större magnitud på förlusterna. Detta leder till större kostnader för operativa förluster. Det 
indikerar på att en enhet med hög belastning på de anställda är mer riskfyllt jämfört med en enhet 
med låg belastning på de anställda. En enhet bör inte anställa personal eller öka arbetstiden för 
den befintliga personalen enbart för att minska de operativa riskerna. Orsaken är att kostnaden 
för extra personal överstiger minskningen av kostnaden för operativa förluster, givet allt annat 
lika. Däremot bör förändringen av kostnaden för operativa förluster tas med när nyttan och 
effekten av en förändrad personalstyrka beräknas.  
 
Skillnaderna mellan regionerna är svåra att förklara och kan bero på externa faktorer och 
regionavdelningarnas arbete. Resultatet visar att Region X och Region Y har fler förluster i den 
initiala frekvensmodellen jämfört med Region Z. Den kombinerade modellen visar att de två 
förstnämnda regionerna har större kostnader för operativa risker jämfört med Region Z. För att 
dra några övriga slutsatser av resultatet krävs en djupare analys av regionernas externa händelser 
eller dess interna processer. 
 
Den initiala magnitudmodellen visar att en enhet med en stor andel kvinnor leder till mindre 
magnituder på förlusterna. Däremot går det inte att visa att könsfördelningen påverkar 
frekvensen eller kostnaden för operativa förluster. Eftersom det inte går att avgöra om 
kostnaderna påverkas bör könsfördelningen inte behandlas i nuläget.  
 
Internbetygen går att använda för att modellera frekvensen och kostnaden för operativa 
förluster. Resultaten från magnitudmodellerna visar att det är svårt att fånga upp magnituden av 
förlusterna i internbetyget. Det skulle med andra ord behövas ett annat mått för att mäta detta. 
Slutsatsen är att internbetyget är ett bra mått för det vardagliga arbetet på en enhet. Stora förluster 
är inget som händer vardagligt, därav lyckas inte internbetyget fånga upp magnituden. 
 
Resultatet visar att enheter där någon anställd har kort erfarenhet av arbetet har fler förluster 
jämfört med enheter där ingen anställd har kort erfarenhet av arbetet. Däremot påverkas inte 
magnituden på förlusterna. Det är troligt att nyanställda gör fler misstag jämfört med erfarna 
medarbetare, vilket kan bero på deras ovana att genomföra arbetet. Samtidigt har de inte 
befogenhet att fatta stora beslut som främst påverkar magnituden vid en eventuell förlust. De 
stora besluten och affärerna överlämnas troligtvis till personer med flerårig erfarenhet. Det är 
alltså erfaren personal som skulle fatta de stora besluten på samtliga enheter. Den initiala 
magnitudmodellen visar att enheter där en stor andel av de anställda har lång erfarenhet av 
arbetet, har lägre magnitud på förlusterna. Det visar på att personal med en lång erfarenhet har 
en bättre uppfattning om vad som orsakar stora operativa förluster och troligtvis är mer 
vaksamma vid sådana situationer. Resultatet visar alltså att magnituden inte beror på de 
nyanställda men minskas när en stor andel av de anställda har lång erfarenhet av arbetet. Det 
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skulle vara intressant att använda andra värderingsfaktorer för att göra det möjligt att dra 
slutsatser angående enheter där de anställda har medellång erfarenhet av arbetet.  
 
Den modifierade magnitudmodellen visar att storleken på enheten inte har någon påverkan på 
magnituden av förlusterna. Tidigare forskning inom banksektorn visar att storleken på banker 
och magnituden på förlusterna påverkar varandra, men sambandet är inte linjärt (Shih, et al., 
2000).  Genom att koppla slutsatserna från Shih, et al., (2000) till enheter på företaget, bör 
storleken på enheten påverka magnituden om än i liten utsträckning. Den initiala 
magnitudmodellen ger signifikant större förluster för större enheter. Det är rimligt att tro att 
större enheter också har större magnitud på förlusterna som den initiala modellen uppvisar. Det 
beror på att stora enheter gör större affärer än små enheter och därför bör ha större exponering 
mot stora förluster. Resultatet visar att större enheter har större frekvens på de operativa 
förlusterna. Större enheter bör göra fler affärer, ha fler kunder och göra fler komplexa affärer 
jämfört med mindre enheter vilket bör leda till fler förluster.  
 
Tabell 5.15 visar att det finns skalfördelar med större enheter om man jämför med de små 
enheterna. Det innebär att stora enheter och mellanenheter har lägre kostnader för operativa 
förluster i förhållande till sin storlek i jämförelse med små enheter. Ett intressant resultat är att 
mellanenheterna har lägre kostnad i förhållande till sin storlek jämfört med de stora enheterna. 
Givet att det är samma typ av affärer och kunder på mellanenheterna som på stora enheter bör 
de stora enheterna göras om till mellanenheter. Det är viktigt att vara medveten om att typ av 
affärer och kunder inte har tagits med i undersökningen. Det skulle därför behövas en djupare 
analys av vilka kunder och affärer som påverkar risken. 
 
Det hade varit önskvärt att få signifikanta värderingsfaktorer och klasser för både frekvensen 
och magnituden i den kombinerade modellen. Eftersom konfidensintervall skapas i den 
kombinerade modellen går det att avgöra om det är en skillnad på kostnaderna mellan olika 
klasser inom värderingsfaktorerna. Detta gäller även för breda konfidensintervall där antingen 
frekvens- eller magnitudmodellen inte är signifikant. Det gör det möjligt att avgöra om en klass 
i en värderingsfaktor bidrar till högre eller lägre kostnader för operativa förluster. Ibland leder 
breda konfidensintervall till att vissa klasser i värderingsfaktorerna inte visar på någon kostnad i 
den kombinerade analysen även om exempelvis magnituden är signifikant. 
 
GLMs gör det möjligt att utföra statistiska analyser på en liten mängd data, vilket passar väl in 
på operativa risker. Det är även möjligt att analysera frekvensen och magnituden av operativa 
förluster var för sig. Möjligheten att analysera frekvensen och magnituden separat ses som en 
fördel då frekvensen av förlusterna oftast är mer stabila än magnituden av förlusterna.  Den 
begränsade mängden förluster gör det svårare att analysera magnituden jämfört med frekvensen. 
Det beror på att magnituden är beroende av att en förlust uppstår. Nackdelen med GLMs är att 
värderingsfaktorerna klassificerats, även om de är kontinuerliga värderingsfaktorer. Det leder till 
att förändringar inom klasserna inte visar någon förändring i modellernas resultat.  
 
Tidigare studier har studerat externa faktorer och dess påverkan på operativa risker. I dagsläget 
finns det ingen känd litteratur som med hjälp av interndata har identifierat enhetsspecifika 
egenskaper med hjälp av GLMs. Förutom att identifiera enhetsspecifika egenskaper och öka 
förståelsen för vad de operativa riskerna beror på, visar examensarbetet på ett nytt 
användningsområde för GLMs. 
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6.1 Fortsatt arbete 
För att vidareutveckla arbetet med GLMs skulle det vara fördelaktigt att utöka antalet 
värderingsfaktorer med till exempel antal affärer eller antal kunder på varje enhet. Problemet är 
att det kommer ta tid att bygga upp en sådan databas. Den begränsade mängden interndata gör 
att det är få klasser för varje riskcell, vilket leder till mindre korrekt parameterskattningar. För att 
förbättra arbetet ytterligare är det därför önskvärt med mer data.  
 
För att undvika att klassificera värderingsfaktorerna i diskreta klasser trots att de är kontinuerliga, 
kan generaliserade additiva modeller (GAMs) användas i ett fortsatt arbete. För att förstå vad de 
regionala skillnaderna beror på är det intressant att ta in fler externa faktorer. Det gör att 
regionerna kan delas upp, alternativt att använda andra faktorer som tar hänsyn till de 
demografiska effekterna.  
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Appendix 
 

Tabell A1 Relativa väntevärden för samtliga riskceller i den kombinerade modellen. 

Värderingsfaktor Relativa väntevärden 

Region Inkomst 
per 

tjänstgöring 

Total 
tjänstgöring 

Internbetyg Kort 
erfarenhet 

Frekvens Magnitud Kombinerad 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1,36 2,07 2,82 

3 1 1 1 1 1,67 0,90 1,50 

1 2 1 1 1 1,52 1,63 2,48 

2 2 1 1 1 2,07 3,37 6,97 

3 2 1 1 1 2,54 1,47 3,72 

1 1 2 1 1 1,92 1,02 1,96 

2 1 2 1 1 2,61 2,11 5,51 

3 1 2 1 1 3,21 0,92 2,94 

1 2 2 1 1 2,92 1,66 4,85 

2 2 2 1 1 3,97 3,44 13,66 

3 2 2 1 1 4,87 1,50 7,29 

1 1 3 1 1 4,06 1,21 4,91 

2 1 3 1 1 5,52 2,50 13,83 

3 1 3 1 1 6,78 1,09 7,38 

1 2 3 1 1 6,17 1,97 12,17 

2 2 3 1 1 8,39 4,08 34,27 

3 2 3 1 1 10,31 1,78 18,29 

1 1 1 2 1 1,34 1,34 1,80 

2 1 1 2 1 1,82 2,77 5,05 

3 1 1 2 1 2,24 1,21 2,70 

1 2 1 2 1 2,04 2,18 4,45 

2 2 1 2 1 2,77 4,52 12,52 

3 2 1 2 1 3,40 1,97 6,69 

1 1 2 2 1 2,57 1,37 3,52 

2 1 2 2 1 3,50 2,83 9,90 

3 1 2 2 1 4,30 1,23 5,29 

1 2 2 2 1 3,91 2,23 8,71 

2 2 2 2 1 5,32 4,61 24,53 

3 2 2 2 1 6,53 2,01 13,09 

1 1 3 2 1 5,44 1,62 8,82 

2 1 3 2 1 7,40 3,36 24,83 

3 1 3 2 1 9,09 1,46 13,26 

1 2 3 2 1 8,27 2,64 21,86 

2 2 3 2 1 11,25 5,47 61,53 

3 2 3 2 1 13,81 2,38 32,85 



 

 

1 1 1 1 2 0,60 0,86 0,52 

2 1 1 1 2 0,82 1,78 1,45 

3 1 1 1 2 1,00 0,77 0,78 

1 2 1 1 2 0,91 1,40 1,28 

2 2 1 1 2 1,24 2,90 3,60 

3 2 1 1 2 1,52 1,26 1,92 

1 1 2 1 2 1,15 0,88 1,01 

2 1 2 1 2 1,57 1,82 2,84 

3 1 2 1 2 1,92 0,79 1,52 

1 2 2 1 2 1,75 1,43 2,50 

2 2 2 1 2 2,38 2,96 7,05 

3 2 2 1 2 2,92 1,29 3,76 

1 1 3 1 2 2,44 1,04 2,53 

2 1 3 1 2 3,31 2,15 7,14 

3 1 3 1 2 4,07 0,94 3,81 

1 2 3 1 2 3,70 1,70 6,28 

2 2 3 1 2 5,04 3,51 17,68 

3 2 3 1 2 6,18 1,53 9,44 

1 1 1 2 2 0,80 1,15 0,93 

2 1 1 2 2 1,09 2,39 2,61 

3 1 1 2 2 1,34 1,04 1,39 

1 2 1 2 2 1,22 1,88 2,30 

2 2 1 2 2 1,66 3,89 6,46 

3 2 1 2 2 2,04 1,69 3,45 

1 1 2 2 2 1,54 1,18 1,81 

2 1 2 2 2 2,10 2,43 5,11 

3 1 2 2 2 2,58 1,06 2,73 

1 2 2 2 2 2,35 1,92 4,50 

2 2 2 2 2 3,19 3,97 12,66 

3 2 2 2 2 3,92 1,72 6,76 

1 1 3 2 2 3,26 1,39 4,55 

2 1 3 2 2 4,44 2,89 12,81 

3 1 3 2 2 5,45 1,25 6,84 

1 2 3 2 2 4,96 2,27 11,28 

2 2 3 2 2 6,75 4,70 31,75 

3 2 3 2 2 8,29 2,05 16,95 

 

 


