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Abstract 
Because of the high volatility of the electricity spot price there is a necessity of 

hedging the sales price of the production. The electricity spot price are volatile 

and are affected by climate, producer supply and political decisions. This me-

ans that the revenues from the power activites can vary alot from one year to 

another. The revenues from the power activites are especially important to be 

able to budget with probability since they are included in the total budget of 

Umeå municipality. In order to evaluate possible investment strategies the pro-

duction along with the electricity spot- and futures prices of different maturiti-

es are modelled together. The modelling of production and electricity spot 

prices are based on a general seasonal block bootstrapmethod. Furthermore, 

two different assumptions are made about the relationship between spot prices 

and futures prices. The first emprical model is based on an assumption that 

there exists a mismatch between spot prices and the futures prices and histori-

cal differences are used to calculate this. The second model is based on the 

assumption that the futures prices are the same as the expected future spot 

price and that these are consistent. 

The municipality’s current strategy is to hedge 300 GWh of the annual produc-

tion in futures with three different maturities and sell the remaining of the pro-

duction at spot price. This strategy can be seen as an average of four electricity 

prices and therefore reduces the risk of mismatch between the futures and spot 

price.  

The empirical study show that historically it has been most profitable to invest 

in futures with maturity of three years. This has to do with the historical diffe-

rences between futures prices and the electricity spot prices for this maturity 

has been the largest and thus gives the highest expected sales profit in the mo-

del. Furthermore, the study show that it has been more profitable to invest in 

futures compared with selling to spot price. Whether this is something that will 

continue into the future is uncertain due to the nature of the futures contract 

and the pricing of these. Finally, the study also show which investment strate-

gies has been most profitable in a so-called backtest. 
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Sammanfattning 
På grund av den volatilitet som elpriset har finns en nödvändighet att prissäkra 

den produktion som kraftverken gör. Elpriserna varierar kraftigt och påverkas 

dels av klimat, producentutbud och politiska beslut. Detta gör att intäkterna 

från elförsäljningen kan variera kraftigt från år till år. Dessa inkomster är sär-

skilt viktiga att kunna budgetera med hög sannolikhet då de ingår i Umeå 

kommuns totalbudget. För att utvärdera möjliga investeringsstrategier modelle-

ras produktion tillsammans med elspotpris och terminer med olika löptider. 

Modelleringen grundar sig på en generell säsongsblock-bootstrap metod både 

vad gällande produktion och elpriser. Vidare görs två olika antaganden för för-

hållandet mellan elspotpris och terminspris. Den ena modellen är ett empiriskt 

antagande baserat på historiska differenser mellan elspotpris och terminspriset, 

medan den andra modellen grundar sig i att terminspriset är detsamma som det 

framtida förväntade elspotpriset. 

Kommunens nuvarande strategi går ut på att prissäkra 300 GWh av årsproduk-

tionen i terminer med tre olika löptider, för att sedan sälja resterande produk-

tion till spotpris eller terminer med kortare löptid. Den nuvarande strategin kan 

ses som ett viktat medelvärde mellan fyra elpriser för året då elen ska levereras 

och strategin kan sägas vara relativt neutral och oberoende av hur terminspri-

serna förhåller sig till elspotpriset.  

Resultatet av den empiriska studien påvisar att historiskt har det mest lönsam-

ma strategin varit att investera i terminer med löptid på tre år. Detta har att 

göra med att differensen mellan denna typ av termin och elspotpriset varit det 

största och därmed gett de högsta förväntade försäljningspriserna i modellen. 

Vidare visar även studien att det varit mer lönsamt att investera i terminskon-

trakt istället för att sälja till elspotpris. Huruvida detta är något som fortsätter i 

framtiden går däremot inte att fastställa beroende på terminskontraktens egen-

skaper samt prissättningen av dessa. Hade utfallet varit det motsatta hade istäl-

let att sälja till spotpris varit att föredra.   
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1. Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden samt syfte och mål med arbetet. Vidare 

diskuteras och motiveras de metodval som gjorts med den rådande bakgrun-

den. Detta arbete går ut på att undersöka och utveckla en modell för hur pris-

säkring av den andelskraft som Umeå kommun distribuerar från Stornorrfors 

Kraftverk ska genomföras. Prissäkringen av elproduktionen sker i form av för-

säljning via terminer samt till elspotpris på den nordiska elbörsen Nordpool. 

1.1 Bakgrund – Elmarknaden 
El som handelsvara har speciella egenskaper som andra varor inte besitter vil-

ket gör handeln med elektriciteten speciell. El kan i ett ekonomiskt perspektiv 

närmast betraktas som en tjänst istället för en vara då produktion och konsum-

tion sker samtidigt. Grunden till detta är att elen varken kan lagerhållas eller 

sparas och även är en homogen produkt hos alla leverantörer. När leverantö-

rerna inte kan konkurrera med en annorlunda vara sker konkurrens i huvudsak 

genom priset (Axvärn, 2001, s. 2-3). 

 

Figur 1 - Beskriver hur systempriset fastställs genom skärningen mellan utbud- och efterfrågekurvan.  

 

Elen handlas på den nordiska elbörsen, NordPool ASA. Denna börs består av 

två marknader, spotmarknaden där el handlas för nästkommande dag och ter-

minsmarknaden där el handlas via kontrakt med olika löptider. På spotmarkna-

den bestäms priset som ett jämviktspris av de köp- och säljbud som kommit 

under ett auktionsförfarande på el inom ett visst geografiskt elområde enligt 

figur 1. Detta sker genom att varje medlem på Nordpool anger sitt bud gällan-
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de köp eller försäljning av el för den kommande dagen. Varje bud innefattar 

kvantitet i MWh/h och prisnivå i EUR/MWh för varje enskild timme. En ter-

min är ett avtal som skrivs mellan två parter om köp eller försäljning av en vara 

för ett idag bestämt pris med leverans och betalning av varan vid en framtida 

tidpunkt. 

1.2 Bakgrund - Kraftverksamhet 
Umeå kommen äger tillsammans med Vattenfall AB Stornorrfors kraftstation. 

Vattenfall AB står för driften, men Umeå kommun äger 25,85 procent av 

kraftproduktionen genom så kallad andelskraft som regleras enligt 1§ 8 kap. 

lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Detta inne-

bär att deltagarna i andelskraften deltar i samtliga verkliga kostnader för anläg-

gandet, underhåll och drift av kraftstationen med en andel motsvarande kraft-

andelen. Vattenfall AB är majoritetsägare för Stornorrfors kraftstation och står 

för driften och ansvarar för den fysiska produktionen. 

Umeå kommuns andelskraft om 25,85 procent representerar en genomsnittlig 

årsproduktion om ca 650 GWh, men produktionen kan dock variera mellan 

400-800 GWh. Umeå kommun förbrukar själv inom sina egna verksamheter, 

exklusive kommunalägda företag, årligen ca 70 GWh. 

Definitionsmässigt benämns Umeå kommuns verksamhet avseende Stornorr-

fors kraftstation för ”Kraftverksamhet”. Inom denna kraftverksamhet ansvarar 

Umeå kommun själv för försäljning av den egna andelsproduktionen vid Stor-

norrfors samt tryggande av Umeå kommuns egen elförsörjning. Försäljning 

och införskaffning av el benämns som elhandel och bedrivs i två separata port-

följer. Den ena är en ”produktionsportfölj” där hela den erhållna andelskraften 

säljs och den andra är en ”inköpsportfölj” där kommunen köper el för egen 

förbrukning. Inom ramarna för denna elhandel ingår även all finansiell hanter-

ing i form av prissäkringar för produktionsportföljen. Detta sker genom nytt-

jandet av diverse finansiella instrument som finns tillgängliga på marknaden, 

såsom terminssäkringar.  

Den fysiska produktionsvolymen säljs till elspotpris. Vattentillgång och mark-

nadspris för den kraft som produceras varierar dock kraftigt mellan olika år 

och månader beroende på den hydrologiska balansen. 

Utöver detta är Umeå kommun även berättigade, enligt avtalet, att som deläga-

re i Stornorrfors kraftverk fiktivt ”köra” sin produktionsandel som om det 

vore en egen kraftstation inom avtalade intervall. Detta ger möjligheten att 

optimera produktionen under tidsintervall då elpriserna är som högst och där-

med göra ett bättre resultat. 
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1.3 Problemformulering 
Då hela Umeå kommuns budgeterade resultat ska vara tryggt och trovärdigt 

måste även Kraftverksamhetens resultat, som en del i Umeå kommuns total-

budget, kunna budgeteras med stor säkerhet och sannolikhet. Som en konse-

kvens av denna målsättning är det viktigaste för Umeå kommun att över åren 

sett ha ett jämt och sannolikt resultat i de båda portföljerna. Dessa resultat har 

historiskt sett varierat i stor utsträckning beroende på det volatila elspotpriset 

som visas i figur 2 och därför användes en säkringsstrategi. De spikar i priset 

som förekommer, framförallt i början av 2010 berodde på det kalla vädret som 

höjde efterfrågan på el. Samtidigt var det ett underskott i den hydrologiska 

balansen, dvs. mindre vatten i de nordiska vattenmagasinen vilket höjde priser-

na på el.     

För att försäkra sig mot finansiella risker och säkerställa ett resultat används 

vanligtvis finansiella derivat såsom optioner och terminer, vilket möjliggör att 

risk kan överföras mellan parter. Detta möjliggör för parter som vill minska sin 

risk att därmed överföra denna till en part som är villig att överta denna, van-

ligtvis mot en kostnad (Axvärn, 2001, s. 1-2). 

 

Figur 2– Visar det genomsnittliga dagliga elspotpriset på den nordiska elmarknaden, Nordpool under åren 
2007-2014. 
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Säkringsstrategin som idag används går ut på att ingå terminskontrakt för att 

säkra ett framtida försäljningspris. Genom att över tiden säkra försäljningsvo-

lymer för varje kalenderår ska en prisutjämnande effekt uppnås. I dagsläget 

fungerar strategin så att ca 300 GWh är säkrat vid årsskifte för det kommande 

året, 200 GWh för det nästkommande året och 100 GWh för året därefter. 

Under årets gång säkras sedan produktionsmängder upp löpande. 

1.4 Syfte 
Projektets syfte är att hitta en säkringsstrategi för försäljningsportföljen på ett 

sådant sätt att en jämn försäljningsintäkt kan uppnås och utifrån detta maxime-

ra intäkterna.  

1.5 Mål 
Målet är att Kraftverksamhetens resultat över åren skall kunna budgeteras med 

stor säkerhet då den ingår i Umeå kommuns totalbudget. Med detta menas att 

minimera de slumpmässigt varierande resultaten i försäljningsportföljen, även 

om detta skulle påverka försäljningsintäkterna något i negativ bemärkelse. 

1.6 Avgränsningar 
Avgränsningar kommer att göras i att endast produktionsportföljen kommer 

att studeras och säkringen av denna. Vidare hur driften av Stornorrfors kraft-

verk och optimering av denna görs lämnas också i detta projekt, men skulle 

eventuellt vara ett intressant ämne för vidare studier. Hur priset på el eventuellt 

påverkas i framtiden beroende på makroekonomiska, miljömässiga eller politis-

ka händelser studeras inte i denna studie.  

Avgränsningar görs även i att terminerna som studeras är under årlig basis och 

så även produktionssäkringen. Att säkra upp månadsvis görs sedan under årets 

gång när produktionsnivåer på Stornorrfors kraftverk kan säkerställas i större 

utsträckning. 

Modellen kommer endast att ta hänsyn till eventuella vinster i form av försälj-

ningsintäkter och inte de kostnader som kraftverksamheten medför. Detta då 

säkringsstrategierna inte medför kostnader i sig utan de kostnader som uppstår 

är oberoende av strategi, likväl som strategierna är oberoende av vilka kostna-

der som uppstår och endast påverkas av till vilket pris som produktionen kan 

prissäkras.  
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1.7 Motivering till metodval 
Metoden som används i denna studie är att modellera produktionen och els-

potpriset och att sedan använda en prissättningsmodell för terminspriserna. 

Därefter beräknas den förväntade vinsten, givet produktion och försäljnings-

priser. För att göra detta simuleras priser och produktion för att erhålla möjliga 

framtida scenarion. 

För att modellera produktionen kan i huvudsak två metoder användas. Den 

ena metoden är att anpassa en parametrisk modell till befintlig data. För att 

göra detta krävs dels en tillräcklig mängd historisk data, samt kännedom kring 

den underliggande stokastiska fördelningen av historisk data. När den under-

liggande stokastiska fördelningen av historisk data är okänd eller av ett sådant 

slag att en parametrisk modell blir svåranpassad. Detta visar sig i att felen som 

uppstår efter anpassning av modellen blir för stort. I figur 3 visas produktions-

data från Stornorrfors kraftstation, där variansen är relativt stor och mycket 

slumpmässig variation förekommer. Detta tillsammans med att endast åtta års 

data finns tillgängligt gör att en parametrisk modell är svår att anpassa och an-

vända. Den andra metoden för att modellera och skapa scenarion för produk-

tionen i kraftverket är med en bootstapmetod, där historisk reell data används 

för att skapa nya scenarion.  

 

Figur 3 - Elproduktion i Stornorrfors kraftverk mellan åren 2007-2014 på daglig basis. 

Ifall figur 3 (produktion) och figur 2 (pris) studeras kan skönjas att både pro-

duktionen och elspotpriset är av periodisk karaktär vilket också visas i figur 4 
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och figur 5 i autokorrelationsfigurerna. På grund av detta har inte traditionell 

bootstrap kunnat användas utan en säsongsanpassad block-bootstapmetod har 

istället använts för att behålla den autokorrelation som existerar i originaldata. 

 

Figur 4 - Autokorrelation för elproduktionen på Stornorrforskraftverk under åren 2007-2014 på månads-
basis. De blå linjerna i figuren motsvarar ett konfidensintervall på 95 procent. 

 

Figur 5 - Autokorrelation för elpriset på den nordiska elmarknaden Nordpool under åren 2007-2014 på 
månadsbasis. De blå linjerna i figuren motsvarar ett konfidensintervall på 95 procent. 
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I dessa båda figurer ser vi att autokorrelation existerar på en månadsbasis och 

detta ligger till grund för blocklängden som använts i bootstrappningen. Något 

som också framgår av figur 2 (priset) är de abnormiteter som är relativt vanligt 

förekommande i elspotpriset historiskt sett. För att fånga denna typ av avvi-

kande värden är bootstap en bra metod att använda. 

Vidare har riskmåtten Value at risk använts tillsammans med volatilitet och 

Tracking error. Value at risk är ett vanligt förekommande riskmått som är lätt 

att förstå och passar målet med säkringsstrategierna på ett bra sätt, då det är 

stora förluster och variation i negativ bemärkelse i försäljningen som vill und-

vikas. Volatilitet används då riskmåttet visar variation och är en faktor som vill 

undvikas för att på ett lättare sätt förutse försäljningsintäkter och därmed kun-

na budgetera med en större säkerhet. Tracking error används för att påvisa hur 

försäljningspriset skiljer sig från att sälja till elspotpris som bör vara det mest 

volatila och osäkra alternativet vid försäljning. 
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer bakomliggande matematisk och finansiell teori, som 

modelleringen grundar sig på, att avhandlas. Teorin kommer att behandla ge-

nerella fall och i senare metodbeskrivning kommer mer specifika detaljer för 

hur modellering gjorts att behandlas.  

2.1 Autokorrelation och korrelation 

Autokorrelationen är korrelationen mellan tidsseriens olika tidpunkter. Mate-

matiskt kan autokorrelation estimeras enligt nedan med lagg 𝑘 som är den tids-

förskjutelse som korrelationen beräknas gentemot: 

𝜌𝑘 =
  𝑦𝑡 − 𝑦  (𝑦𝑡+𝑘 − 𝑦 )𝑇−𝑘

𝑡=1

 (𝑦𝑡 − 𝑦 )2𝑇
𝑡=1

. 

Ifall autokorrelationen är hög finns ett samband mellan processens olika tid-

punkter, vilket visas i figur 6. 

 

Figur 6 - Tidsserie och dess autokorrelationsfigur. I den senare kan ses att autokorrelation före-
kommer på lagg 3. 

Korrelationen är ett mått på det linjära sambandet mellan två stokastiska vari-

abler. Detta mått fastställer styrkan och riktningen av sambandet. Korrelatio-

nen är ett värde som är definierat på intervallet −1 ≤ 𝜌 ≤  1. Där 0 anger att 

inget stokastiskt samband går att påvisa mellan variablerna och korrelation 1 

anger att maximalt samband, vilket kan uttrycka sig i att variablerna följer var-

andra. En korrelation på -1 påvisar att de rör sig mot varandra och har ett max-

imalt negativt samband. Korrelationen mellan två stokastiska variabler X och Y 

är definierad enligt: 

𝜌 𝑋, 𝑌 =
Cov(𝑋, 𝑌)

 Cov 𝑋, 𝑋 Cov(𝑌, 𝑌)
. 
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Kovariansen mellan två variabler inte är begränsat av något intervall definieras 

enligt 

Cov 𝑋, 𝑌 = E (𝑋 − E 𝑋 )(𝑌 − E 𝑌 ) . 

Korrelationen mellan två tidsserier 𝑿 =  𝑥1, … , 𝑥𝑇  och 𝒀 =   𝑦1, … , 𝑦𝑇  med 

𝑥 =
1

𝑇
 𝑥𝑡

𝑇
𝑡=1  och 𝑦 =

1

𝑇
 𝑦𝑡

𝑇
𝑡=1  kan estimeras enligt: 

𝜌𝑌,𝑋 =  
  𝑥𝑡 − 𝑥  (𝑦𝑡 − 𝑦 )𝑇

𝑡=1

  (𝑥 − 𝑥 )2𝑇
𝑡=1 ×  (𝑦𝑡 − 𝑦 )2𝑇

𝑡=1

. 

2.2 Bootstrap 
Bootstrap är inom statistik en metod för att bestämma statistiska mått såsom 

varians, medelvärde etc. Den bakomliggande idén med bootstrap är att, med 

originaldata, ta fram noggrannheten statistiskt såsom medelvärde, standardav-

vikelse och median. Det görs genom att stickprov dras från originaldata med 

återläggning. Det finns ett flertal tillfällen då bootstrap är en bra metod att an-

vända och dessa är bland annat då den bakomliggande fördelningen av data är 

komplicerad eller okänd. Detta för att bootstrap är oberoende av hur fördel-

ningen av data ser ut och indirekt kommer åt denna bakomliggande fördelning 

då den utgörs av observationer från denna fördelning i bootstrapmetoden. 

Bootstap är även en bra metod att använda då datastorleken inte är tillräcklig 

för att använda andra statistiska metoder, såsom parametriska eller statistiska 

tester. Den som först använde sig av bootstrap var Bradley Efron, men det har 

under årens lopp utvecklats flera varianter på dessa metoder för att anpassa till 

andra typer av data och situationer (Efron, 1979). 

2.2.1 Icke-parametrisk bootstrap 

Den vanligaste typen av bootstrapmetod, och den metod som Bradley Efron 

först utvecklade, förutsätter ett slumpmässigt urval 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 , av storlek n, 

av en okänd fördelning. Dra sedan n gånger från urvalet, med likformig sanno-

likhet och med återläggning. Detta ger oberoende slumpvariabler, 

𝑋1
∗, 𝑋2

∗, … , 𝑋𝑛
∗ , som vilka alla kan anta värdet 𝑋𝑖  med sannolikhet  

1

𝑛
, 

P 𝑋𝑖
∗ = 𝑋𝑗  =

1

𝑛
 . 

Till detta stickprov kan sedan ett godtyckligt statistisk mått 𝜃 beräknas. Detta 

kan exempelvis vara medelvärde, median eller standardavvikelse. Detta förut-
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sätter dock att det inte finns ett beroende mellan 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛  och att ur-

sprunget är från en fördelning enligt P(𝑋 ≤ 𝑥).  

2.2.2 Block-bootstrap 

När den ursprungliga sannolikhetsfördelningen besitter en form av beroende, 

som exempelvis säsongsvariationer i en tidsserie och då tidsserien är stationär 

föreslår Hall et al. (1995) två andra metoder. Det första sättet är att beskriva 

beroendet och serien med hjälp av modeller som grundar sig i autoregression 

och flytande medelvärden. Dessa modeller menar de dock är bäst lämpade att 

använda då det data som modellen ska beskriva är av ett lätthanterligt slag och 

att då modellen ger ett gott resultat. För data som är av mindre strikt karaktär 

och som därför är svår att hitta en parametrisk modell föreslår de att bootstrap 

metod kan användas. Den bootstrap metod som de föreslår kallas Block-

bootstap som först användes av Künsch (1989) och är en modifiering av stan-

dard bootstrap metoden. Med denna metod delas data eller tidsserien upp i 

block och drar därefter med återläggning från varje block med samma sanno-

likhet för att skapa ett stickprov. 

Antag data enligt 𝑿 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)och antag vidare antalet block vara 𝑏, 

med en blocklängd 𝑙 sådant att 𝑛 =  𝑏𝑙. Detta ger ett block enligt, 

ℬ𝑖 =  𝑋𝑖1, … , 𝑋𝑖𝑙 , 

där indexeringen markerar block samt index inom blocket. Bootstrapstickpro-

vet fås genom att dra 𝑏 block från mängden  ℬ1, ℬ2, … , ℬ𝑏  med samma san-

nolikhet och med återläggning. Om ℬ𝑖
∗ =  𝑋𝑖1

∗ , … , 𝑋𝑖𝑙
∗   beskriver ett sådant 

block, ges bootstrapprovet av 𝑿 enligt, 

𝑿∗ =  𝑋1
∗, … , 𝑋𝑛

∗ =  𝑋11
∗ , … , 𝑋1𝑙

∗ , 𝑋21
∗ , … , 𝑋2𝑙

∗ , … , 𝑋𝑏1
∗ , … , 𝑋𝑏𝑙

∗  .  

2.2.3 Generell säsongsblock-bootstrap 

Betrakta en tidsserie som modelleras med ett medelvärde som är säsongsbero-

ende enligt, 

𝑋𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑌𝑡 ,       där 𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−𝑑  och 𝑡 ∈ 𝒁. 

I detta fall är 𝑑 periodiciteten och är vanligtvis känd från tidsserien eller kan 

urskiljas med hjälp av autokorrelationen. Vanligen är dock denna kopplad till 

daglig, veckovis eller årlig korrelation inom tidsserien. Denna tidsserie, 𝑋𝑡  är 
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normalt inte stationär (utan i de fall då 𝜇𝑡  och 𝜎𝑡  är konstanta) och därför kan 

inte den block-bootstap metod som föreslås av Künsch användas.  

Politis föreslog en metod som han kallade för SBB (seasonal block bootstrap) 

som är en variant för att lösa de problem som Künschs traditionella block-

bootstrap metod stötte på med strikt stationär data. Problematiken med Politis 

SBB metod är att blocklängden inte kan finjusteras då bara multipler av 𝑑 till-

låts som giltiga blocklängder. För att lösa detta problem föreslår Politis (2001) 

och Dudek et al. (2013) en alternativ metod och en modifiering av denna sea-

sonal block bootstrap för att komma till rätta med de problem som denna me-

tod har. Den metod de kommer fram till är the Generalized Seasonal Block Boot-

strap (GSBB) – en metod som de visar har konsistens och med fördel kan an-

vändas utan att för den delen införa restriktioner på blocklängden. I denna 

metod väljs en valfri blocklängd beroende på tidsserien och periodiciteten som 

förekommer. Vidare återskapas senare dessa block för att behålla periodiciteten 

i tidsserien. 

GSBB metoden går till så att tidsserien 𝑿𝑡antas vara säsongsvarierande vad 

gällande medelvärde och autokorrelation, enligt 

E 𝑋𝑡+𝑑 =  E 𝑋𝑡  och Cov 𝑋𝑡+𝑑 , 𝑋𝑠+𝑑 = Cov 𝑋𝑡 , 𝑋𝑠   𝑑ä𝑟   𝑡, 𝑠 ∈ 𝒁. 

Då kan GSBB användas för att tillverka en ny bootstrap serie, enligt: 

1. Välj antalet block 𝑏, sådant att 𝑏 < 𝑛 och låt sedan 𝑙 = 𝑛/𝑏.  

2. För varje 𝑡 = 1, 𝑏 + 1, 2𝑏 + 1, … , 𝑙𝑏 + 1, låt 

 

 𝑋𝑡
∗, 𝑋𝑡+1

∗ … , 𝑋𝑡+𝑏−1
∗  =  𝑋𝑘𝑡

, 𝑋𝑘𝑡+1, … , 𝑋𝑘𝑡+𝑏−1 , 

 

där 𝑘𝑡  är indexet på det block som dragningen sker ifrån.  

3. Sätt ihop blocken (𝑋𝑘𝑡
, 𝑋𝑘𝑡+1, … , 𝑋𝑘𝑡+𝑏−1) för att erhålla de nya boot-

strap serierna 𝑋1
∗, 𝑋2

∗, … , 𝑋𝑛
∗ , … , 𝑋 𝑙+1 𝑏

∗ .  
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2.3 Riskmått 
Det finns ingen allmänt vedertagen definition av risk, utan begreppet används 

med olika definitioner inom olika områden och situationer. Inom den finansiel-

la sektorn syftar vanligtvis ordet risk på att något oförutsett ska inträffa som får 

konsekvenser i form av förluster. Viktigt att påpeka är att utan risk skulle det 

inte heller vara möjligt att göra en vinst, med detta menas att risken är tvåsidig. 

Det finns både en chans att avkastningen blir bättre än förväntat likväl som det 

finns en risk att den blir sämre än förväntat. För att mäta risk i finansiella 

sammanhang finns därför olika riskmått som lämpar sig för olika tillfällen och 

användningsområden. Exempelvis tar vissa riskmått hänsyn till att risken är 

tvåsidig medan andra inte gör det. Detta avsnitt behandlar diverse riskmått 

samt de egenskaper som är önskvärda hos riskmått för att göra dess beskriv-

ning av risk mer fullständig.  

2.3.1 Önskvärda matematiska egenskaper 

Inom den finansiella definieras risk med hjälp av riskmått. Nedan betecknas 

𝑉som ett linjärt utrymme av funktioner så att 𝑉: 𝛺 →  ℝ. Ett riskmått definie-

ras matematiskt som en funktion enligt 

𝜙: 𝑉 →  ℝ + ∪   ∞ . 

För att tydliggöra skillnader mellan dessa riskmått har ett antal egenskaper ta-

gits fram som riskmått värderas efter. Ett koherent riskmått är en funktion ρ 

som uppfyller kraven om normalitet, monotonitet, subadditivitet, homogenitet 

och translationsinvarians. Specifikt ska följande gälla: 

Normalitet 

𝜙 0 = 0. 

Med detta menas att ifall ingen tillgång hålls så finns ingen risk heller. 

Monotonitet 

𝑋 ≤ 𝑌 ⇒  𝜙 𝑋 ≥ 𝜙 𝑌 . 

Ifall utfall X alltid har ett högre värde än utfall Y skall detta implicera att Y 

skall ha en större risk än X.  

Subadditivitet 

𝜙 𝑋 + 𝑌 ≤  𝜙 𝑋 + 𝜙 𝑌 . 
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En portfölj bestående av två tillgångar kan inte ha en högre risk än vad de till-

gångarna har enskilt. Detta fenomen kallas även diversifiering.  

Positiv homogenitet 

𝑐 > 0 →  𝜙 𝑐𝑋 =  𝑐 𝜙 𝑋 . 

Med detta menas att ifall tillgångarna multipliceras med en faktor 𝑐 kommer 

även risken att öka med samma faktor 𝑐. 

Translationsinvarians 

𝑐 ∈ ℝ →  𝜙 𝑋 + 𝑐 =  𝜙 𝑋 − 𝑐. 

Ifall en riskfri tillgång läggs till portfolion minskar risken. 

2.3.2 Aktiv risk 

Tracking error (TE) eller Aktiv riskär ett mått på hur väl en portfölj följer ett 

visst jämförelseindex. Detta beräknas som standardavvikelsen mellan portföl-

jens värden och det index som denna ska följa. Den aktiva risken ges då av 

𝑇𝐸 =   
1

𝑁 − 1
  𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 2.

𝑁

𝑖=1

 

För att beräkna den aktiva risken eller Tracking error mellan två strategier in-

nebär detta att Tracking error är detsamma som standardavvikelsen mellan 

strategierna. Detta riskmått används framförallt för att jämföra hur en strategi 

eller portfolio förhåller sig till ett visst index. 

Nackdelen med detta riskmått är att det endast säger hur pass väl kurvorna 

förhåller sig till varandra och inget om hur utfallen är gentemot den andra. 

Ingen riktning i avvikelsen mellan kurvorna utan endast om det är en stor eller 

liten avvikelse kurvorna emellan.  

2.3.3 Value at risk 

Value at risk (VaR) började introduceras av de stora finansbolagen under sena-

re delen av 1980-talet och har blivit alltmer vanlig sedan dess. Det är framför-

allt dess enkelhet att förstå och det faktum att VaR som riskmått aggregerar alla 

marknadsrisker till ett enda värde som gör att det fått sådan stor spridning och 

är så pass vitt använt idag. VaR anger storleken på det riskerade beloppet hos 
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en viss investering. Med en sannolikhet på 𝑥 procent, under en tidshorisont på 

𝑡 tidsenheter är VaR definierat som förlusten som är förväntad att bli översti-

gen med en sannolikhet av 𝑥 procent under den kommande tidsperioden 𝑡. 

 

Figur 7 - Visar VaR i en fördelning. VaR värdet på en viss nivå motsvarar fördelningens motsvarande 
kvartil. Originalbild av: AaCBrown. 

 

VaR är ett statistisk mått på möjliga förluster som kommer av vanliga mark-

nadsrörelser, det vill säga av marknadsrisken. Dessa förluster uppstår till en 

förvald sannolikhet, men måttet säger inget om hur stora dessa eventuella för-

luster kan vara.  

De tre vanligaste metoderna för att beräkna VaR är normalfördelningsmeto-

den, Monte Carlo simulering och historisk simulering. När normalfördel-

ningsmetoden används för att beräkna VaR görs antagandet att avkastningen 

för tillgången är normalfördelad över tiden. Vidare är då VaR en given konfi-

densnivå för denna normalfördelning enligt: 

𝑉𝑎𝑅 =  −Vασ 𝑡 

Där: 

𝛼 − Antalet standardavvikelser associerade med konfidensnivån  

𝜎 − Standardavvikelsen för tillgången 

t −  tidsperioden  
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𝑉 − Värdet på tillgången 

Fördelen att beräkna VaR med denna metod är att den är enkel att utföra men 

metoden vilar samtidigt på det starka antagandet att riskfaktorerna är normal-

fördelade. Däri ligger också problematiken med avvikande värden och extrem-

värden, så kallade ”fat-tails” i fördelningen. Value at risk är inte ett koherent 

riskmått då det ej uppfyller kravet om subadditivitet. 

När VaR beräknas med hjälp av Monte Carlo simulering anpassas en stokastisk 

process för givna finansiella variabler och vidare simuleras fiktiva utfall utifrån 

dessa med hjälp av en slumptalsgenerator. Dessa utfall utgör sedan fördelning-

en av möjliga utfall för tillgången från vilken VaR kan bestämmas. Fördelen 

med denna metod är att den kan ta hänsyn till ett flertal finansiella variabler på 

samma gång och därför är flexibel. Nackdelen är dock att det kan krävas 

många simuleringar som tar tid, vilket samtidigt kan krävas för att resultatet 

skall konvergera mot ett fixt värde. Vidare är även denna metod känslig för att 

de stokastiska processerna är korrekta och att prissättningsmodellen för givna 

tillgångar är korrekta. 

En annan metod för att beräkna VaR är med historisk simulering. Denna me-

tod utnyttjar historiska data för att förutse framtiden och antagandet görs att 

dessa historiska data är representativa för hur framtida data för tillgången 

kommer att se ut. Detta görs genom att vikter appliceras till historisk data en-

ligt: 

𝑅𝑡 =  𝑤𝑡𝑟𝑡

𝑁

𝑡=1

 

Dessa data sorteras sedan och den önskvärda VaR-kvantilen kan bestämmas. 

På detta sätt kan även fiktiva portföljer och scenarion skapas och metoden 

kallas då för bootstrap (Dowd, 1998). 

Fördelen med denna metod är att den är lätt att förstå och implementera ifall 

data finns tillgängligt. Metoden tar även hänsyn till extremvärden såsom ”fat 

tails” i den reella fördelningen och historisk volatilitet och korrelation tas också 

med då det finns återspeglat i historisk data. Nackdelen med metoden är att alla 

resultat beror på historisk data och metoden kan inte förutse händelser som 

inte finns representerade i historisk data som används. Historisk simulering 

och bootstrap tar därför inte hänsyn till trender i data på samma sätt som en 

parametrisk metod gör. Ett problem med metoden kan också uppkomma med 

små datamängder. Ifall datamängden är för liten kommer osäkerheten i resulta-

ten vara stort och då kan inte bootstapfördelningen antas vara en bra approxi-
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mation till den reella fördelningen. Den vanligaste icke-parameteriska boot-

strapmetoden grundar sig även på att data är oberoende över tid, dvs. att ingen 

autokorrelation existerar i originaldata. Om autokorrelation existerar faller hela 

grundidén med traditionell bootstrap, men detta kan dock avhjälpas med andra 

bootstrapvarianter.  

2.3.4 Varians 

Ett annat vanligt riskmått som används är variansen eller standardavvikelsen. 

Variansen har fördelen att det är lätt att använda och förstå, men har samtidigt 

nackdelen att riskmåttet är tvåsidigt och därmed värderar både positiva och 

negativa utfall likvärdigt. Variansen definieras enligt: 

Var 𝑌 =  σ2 = E (𝑌 − E 𝑌 )2 . 

Simultant definieras standardavvikelsen enligt 

Std 𝑌 = σ =   σ2 =  E (𝑌 − E 𝑌 )2 . 

Simultant kan även stickprovsvariansen beräknas enligt 

Var 𝐗 =
1

𝑁 − 1
  𝑋𝑖 − 𝑿  2

𝑁

𝑖=1

, 

och stickprovsstandardavvikelsen beräknas enligt 

Std 𝐗 =  
1

𝑁 − 1
  𝑋𝑖 − 𝑿  2

𝑁

𝑖=1

. 

Varians är som Value at risk inte ett koherent riskmått då det inte uppfyller 

kraven om monotonitet eller omvandlingsbeständighet. 

2.4 Pareto effektivitet 
Pareto effektivitet är hur resurser kombineras tillsammans för att nå ett bättre 

resultat än vad resurserna enskilt kunnat uppnå. Givet ett antal riskmått som 

mäter risker och avkastningar på olika sätt vill en strategi hittas som balanserar 

mellan dessa på ett optimalt sätt. Ifall en faktor förbättras utan att försämra för 

någon annan kallas det för en Paretoförbättring. När inga fler Paretoförbätt-

ringar kan göras uppnås något som kallas Paretoeffektivitet. För ett system är 

Paretofronten utfallen från de kombinationer av parametrar som alla är Pareto-

effektiva.  
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Figur 8 - Visar Paretoområdet mellan två varor i grått och den effektiva fronten med de optimala valen i 
rött. Originalbild av: Njr00, återges enligt Creative Commons. 

Formellt definieras Paretofronten som en uppsättning strategier som inte kan 

förbättras ytterligare. Vidare antas att den önskvärda riktningen för paramet-

rarna är kända vilket innebär att en punkt 𝑦′′ ∈ ℝ𝑚  är att föredra före en an-

nan punkt 𝑦′ ∈ ℝ𝑚  och därför kan skrivas som 𝑦′′ ≥ 𝑦′  där 𝑦′′  och 𝑦′  är 

koordinatpunkter i planet. Då ges Paretofronten enligt 

P 𝑌 =   𝑦′ ∈ 𝑌 ∶   𝑦′′ ∈ 𝑌 ∶  𝑦′′ > 𝑦′ , 𝑦′′ ≠ 𝑦′ =  ∅ . 

Inom den finansiella sektorn finns även teorin ”modern portfolio theory” 

(MPT) som först utvecklades av Harry Markowitz under 1950-talet (Marko-

witz, 1952). Denna teori har samma tankesätt som paretoeffektivitet men ap-

plicerar denna på en portfölj. Det man försöker att åstadkomma är att maxime-

ra portföljens förväntade avkastning, samtidigt som risken minimeras i så stor 

utsträckning som möjligt.  MPT grundar sig på att investeraren är riskmedveten 

och därmed givet ett val på två portföljer, med samma förväntade avkastning, 

väljer den portfölj som medför lägst risk. Vidare kommer investeraren endast 

att acceptera en högre risk ifall denne kompenseras i form av en högre avkast-

ning. I den klassiska versionen av MPT-modellen används förväntad avkast-

ning och volatilitet som riskmått. Ett flertal varianter på denna klassiska modell 

finns och en sådan kommer även att användas i denna studie. Istället för att 

använda volatilitet som riskmått kommer i första hand Value at risk att använ-

das.  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs det data som använts samt hur denna hanterats och 

transformeringar som gjorts. Vidare förklaras hur modellering gått till och är 

uppbyggd från den bakomliggande teorin. Fem olika modeller kommer att 

avhandlas och förklaras med bakomliggande antaganden i varsitt kapital. 

3.1 Data 
De data som använts för produktionen på Stornorrfors kraftverk är från Umeå 

Energi mellan den 1 januari 2007 till den 31 december 2014. Dessa data är 

produktionsvolym per timme i enheten MWh. För att erhålla den dagliga pro-

duktionen har denna timproduktion summerats.  

De data som används för elspotpriset på el är det försäljningspris som Umeå 

kommun och Umeå Energi har på el som säljs på den nordiska elmarknaden, 

Nordpool. Priserna är från den 1 januari 2007 till den 31 december 2014. Vida-

re är dessa data timvis och försäljningspriserna på el finns därför tillgängliga för 

varje timme. För att erhålla de dagliga priserna har det genomsnittliga priset 

under dagen använts enligt 

𝑃 =
1

24
 𝑝𝑡

24

𝑡=1

. 

De dagliga priser som erhålls är i SEK/MWh. 

De priser som erhållits för terminssäkringarna är de som Umeå Energi haft 

möjlighet att sälja el till och motsvarar säljkurs vid stängning. Dessa data är 

upplagd på ett sådant sätt att för varje år från och med år 2007 till 2014 finns 

historiska dagliga priser tre år tillbaka för att prissäkra produktion under det 

året. I dessa priser finns dock en stor avsaknad av priser från dag till dag, det 

vill säga att priser för terminssäkringarna finns inte tillgängliga för varje år tre 

år bakåt i tiden på daglig basis. Även dessa priser är i enheten SEK/MWh. För 

att erhålla priserna för att säkra via terminerna på ett, två respektive tre års sikt 

har medelvärdet under åren använts. Exempelvis har för att prissäkra år 2013, 

gett att priset på terminen med ett års löptid varit medelpriset för denna termin 

under år 2012, fören termin med två års löptid har medelvärdet för terminen 

under 2011 beräknats och för terminen med tre års löptid har medelvärdet 

under 2010 bestämts. 
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3.2 Strategirum 
De olika säkringsstrategierna som studeras definieras som en vektor på forma-

tet 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3. Säkringsstrategierna grundar sig i hur stor produktionsmängd av 

Stornorrfors kraftverk som terminssäkras i antal GWh, där: 

𝑆𝑖 – Antal GWh som prissäkras under 𝑖 år före leverans.  

Dessa 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 är definierade i monetära summor då alternativet att definiera 

dessa i procent skulle medföra att olika mängder el hade säkrats hela tiden och 

även medfört att spekulationer kring produktionsmängden i framtiden hade 

uppstått och påverkat. 

𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 = (300,200,100) är ett exempel på hur en säkringsstrategi kan se ut 

och innebär att tre år före leverans säkras 100 GWh upp till det terminspris 

som gäller för året tre år framåt i tiden. Denna säkring motsvarar 𝑆3 i strategi-

rummet. Efter ett år, när två år återstår till leverans, säkras ytterligare 𝑆2 − 𝑆3, 

vilket i detta fall motsvarar 100 GWh, upp till det genomsnittliga terminspriset 

som då gäller. Den totala summan av säkrad produktionsmängd för kommande 

år är då 𝑆3 +  𝑆2 − 𝑆3 =  𝑆2, vilket i detta fall ger att 200 GWh av produk-

tionen är prissäkrat och motsvarar 𝑆2 i strategirummet. När ett år återstår till 

leverans säkras mängden 𝑆1 − 𝑆2 upp under året och motsvarar 100 GWh i 

detta fall. Den totala produktionen som nu är säkrad är nu 𝑆3 +  𝑆2 − 𝑆3 +

 𝑆1 − 𝑆2 =  𝑆1. Denna produktionsmängd om 100 GWh säkras till det ge-

nomsnittliga terminspriset som gäller på ett års sikt. Ifall årsproduktionen be-

tecknas som 𝑋 kommer den mängd elproduktion som säljs till spotpris på el-

marknaden under året därför att vara 𝑋 − 𝑆1. Ifall 𝑋 < 𝑆1 skulle inträffa, vilket 

i praktiken innebär att den produktionssäkrade mängden el överstiger den pro-

ducerade, köps differensen i produktionsmängd in till spotpris på elspotmark-

naden för att kunna leverera el enligt terminskontraktet. 

Vidare görs antagandet om att 𝑆1 ≥ 𝑆2 ≥ 𝑆3 då terminskontrakten inte kan 

säljas vidare utan hålls till dess att leverans av elen skett. Ifall inte detta krav 

funnits och 𝑆1 − 𝑆2, 𝑆2 − 𝑆3 < 0, skulle det innebära att terminskontrakten 

skulle köpas tillbaka vilket i denna modell antas ej vara möjligt eller önskvärt då 

en prissättningsmodell för denna typ av transaktion är komplicerad att faststäl-

la. 

Medelpriset under året används för terminssäkringspriset då antagandet görs 

om att prissäkringen av produktionen görs löpande under året och inte vid en 

fix punkt i tiden. Vidare är inte heller dessa priser särskilt volatila i jämförelse 

med elspotpriset utan ligger stabilare kring en kurs vilket kan ses i figur 9. 
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Den ungefärliga produktionsmängden under ett år är ungefär650 GWh. Därför 

testas strategierna upp till och med 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 = (600,600,600). 

 

Figur 9 - Hur terminspriserna varierat för de olika åren. 
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3.3 Prissättning av terminer 
För att skapa en prissättningsmodell för terminspriserna modelleras detta i 

förhållande till spotpriset på el. Detta görs på ett sådant sätt att de observerade 

dagliga terminspriserna under ett givet år subtraheras med det genomsnittliga 

slutliga spotpriset under året enligt, 

ℰ 𝑖 ≔  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑡,𝑘
𝑖 −  𝑇−1  𝑠𝑝𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠𝑡 ,𝑘

𝑇

𝑡=1

, 

där 𝑖 = (1,2,3) som motsvarar terminens längd och 𝑘 = (2007, … ,2014) 

som är åren för vilka data finns tillgängligt. Dessa ℰ 𝑖  visar nu på differensen 

mellan priset som elproduktionen är säkrat till och det faktiska utfallet på spot-

priset, för varje säkringshorisont 𝑖. Terminspriset, 𝑇𝑖  erhålls då enligt 

𝑇𝑖 = E 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠𝑘 + ℰ 𝑖 . 

Denna prissättningsmodell grundar sig på ett empiriskt angreppssätt och vilar 

på antagandet om att det finns en skillnad mellan terminspriset och spotpriset.  

En annan ingång till att prissätta terminer är av teoretisk karaktär. Detta kräver 

speciella antaganden då elkraft har de speciella egenskaperna att i ekonomisk 

mening bete sig som en tjänst då den inte går att köpa för att sedan lagra. Det 

finns två stycken teorier om relationen mellan elspotpriset och terminspriserna. 

Den första teorin grundar sig i att det är lagringskostnaden som är skillnaden 

mellan spotpriset och terminspriset. Den andra teorin grundar sig i att en risk-

premie ges på terminskontraktet. Denna riskpremie är då skillnaden mellan 

diskonteringsräntan och den riskfria räntan, enligt 

𝑟𝑝 = E 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 . 

Hur terminspriset och elspotpriset förhåller sig till varandra beror på mark-

nadsrisken, vilket är den risk som hela marknaden är knuten till men även den 

företagsspecifika- och produktspecifika risken. Det som är speciellt med el-

marknaden och som ligger till grund för antagandet för prissättningsmodellen, 

är att på denna marknad är det den företagsspecifika och produktspecifika ris-

ken som till största del utgör den totala risken. Denna risk går det dock att 

diversifiera sig ifrån. Att denna är den dominerande risken beror på att elpri-

serna till största del beror på väderförhållanden och därför kan antagandet gö-

ras att elmarknaden inte är korrelerad med övriga marknader. Ifall detta anta-

gande görs kan marknadsrisken sägas vara försumbar och därmed bör ingen 

riskpremie existera (Hull, 2005). 
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Vidare ges då förhållandet mellan terminspriset 𝑇𝑖  och det förväntade framtida 

elspotpriset, 𝑃𝑡av 

𝑇𝑖 = E 𝑃𝑖+𝑡 . 

Det är i sig ett rimligt antagande då terminspriserna bör avspegla det förvänta-

de framtida spotpriset. Detta antagande stärks också av Chance som menar att 

terminsmarknaden i synnerhet är betydande för att bestämma spotpriset på en 

vara. Han menar vidare att terminspriserna innehåller information om vad folk 

tror att det framtida spotpriset kommer att vara (Chance, 2013).  

I detta antagande som görs i modellen är det vad som ansätts. Används denna 

teoretiska modell istället erhålls terminspriset enligt 

𝑇𝑖 = E 𝑠𝑝𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠𝑘 + ℰ 𝑖 , 

där 

ℰ 𝑖 ≔ 0, 

då differensen, ℰ 𝑖  mellan terminspris och spotpris antas vara icke existerande.  

Noteras bör att 𝑇3
0 alltid är känd under en investeringshorisont på tre år. Ter-

minspriset på el med en löptid på tre år är alltid känt för dagen och en prissätt-

ningsmodell för denna är därför överflödig utan beräkningar kan därför istället 

betingas på det faktum att detta pris är känt vid investeringens tidpunkt. 

  



29 
 

3.4 Modellering 
I detta avsnitt kommer den genomgående modelleringen att förklaras och gås 

igenom. Det vill säga hur teorin har använts för att anpassa modellen efter rå-

dande förhållanden. Det är i grunden fem olika modeller som används för ut-

värdering av investeringsstrategierna och dessa är: 

 Bootstrappad produktion och empirisk prissättning 

 Bootstrappad produktion och teoretisk prissättning 

 Historisk produktion och empirisk prissättning 

 Historisk produktion och teoretisk prissättning 

 Historisk produktion och historisk prissättning 

Den grundläggande modelleringen för hur vinsten beräknas enligt ekvation (1), 

(2) och (3) nedan. Ekvation (1) beräknar vinsten för det efterkommande året 

givet att ingen produktion prissäkrats upp under ett tidigare skede. Detsamma 

gäller för ekvation (2) men då istället för det andra året framåt i tiden från det 

att modellen initierats. Ekvation (3) är den ekvation som ger den förväntade 

vinsten för det tredje året och det är denna ekvation som kommer att studeras 

närmre. Terminskontrakten sträcker sig över tre års tid och under en löpande 

tid är det därför denna ekvation som ger strategins förväntade vinst. Ekvation 

(1) och (2) kan användas i de fall då en initiering av produktionssäkring skall 

göras. 
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3.5 Bootstrapad produktion och elpris 
Tillvägagångssättet för bootstrappningen i denna modell är gjord med teorin 

om den generella säsongsblock-bootstrappningen som grund. Givet den dagli-

ga produktionen under åren 2007-2014 delas dessa data upp i block på må-

nadsbasis. Det innebär att tolv block skapas med varierande längd enligt tabell 

1. 

Tabell 1 - Beskriver de olika blocken som finns definierade i den generella säsongs block bootstrap meto-
den samt de notationer som används för säsongsdata. Blocklängden och det totala antalet realisationer 
inom varje block visas också. 

Block Notation Längd Totalt antal 
realisationer 

1 Jan 31 248 

2 Feb 28 224 

3 Mar 31 248 

4 Apr 30 240 

5 Maj 31 248 

6 Jun 30 240 

7 Jul 31 248 

8 Aug 31 248 

9 Sep 30 240 

10 Okt 31 248 

11 Nov 30 240 

12 Dec 31 248 

Totalt 12 365 2920 

 

Utifrån dessa block skapas sedan produktionsscenarion genom att ett antal 

utfall motsvarande blockets längd slumpmässigt dras från varje block med åter-

läggning och skapar ett nytt scenario.  

För att modellera spotpriset används det dagliga spotpriset mellan åren 2007-

2014 och modelleras på samma sätt som produktionen med block. Därefter 

dras en mängd utfall med återläggning för att fylla varje block på samma sätt 

som för bootstrappningen av produktionsdata. 

Bootstrap används även vid skapandet av 𝑇𝑖  och prissättningsmodellen för 

terminerna. För att skapa 𝑇𝑖  bootstrappas differenserna mellan spotpris och 

terminspris, ℰ 𝑖  från fördelningen ℰ 𝑖~ 𝓔𝒊. Detta genom att ℰ 𝑖  dras slumpmäs-

sigt och oberoende med återläggning från fördelningen med differenser.  



31 
 

3.6 Historisk produktion 
Skillnaden när historisk produktion används istället för en bootstrappad pro-

duktion är att den reella produktionen som inträffat under åren 2009, 2010, 

2011, 2013 och 2014 ansätts istället och endast elspotpriset bootstrappas. I 

övrigt är de båda modellerna desamma. Detta gör att varje prisscenario som 

bootstrappas fram kommer att utnyttja den reella produktion som inträffat 

historiskt och därför minskar felmarginalerna mellan de olika strategierna nå-

got. 

 

3.7 Modellering av vinst 
Modellen bygger på att produktion, 𝑥𝑡  bootstrappas från befintlig produk-

tionsdata, alternativt används den historiska produktionen beroende på vilken 

modell som används, därifrån subtraheras mängden av produktion som pris-

säkrats för det innevarande året i parametern 𝑆1. Den produktionsmängd som 

prissäkrats under året antas vara jämt fördelad över årets dagar i denna modell, 

denna prissäkring sker vanligtvis gradvis under året genom kvartals och må-

nadskontrakt. Vidare multipliceras denna osäkrade produktionsmängd med det 

bootstrappade elspotpriset, 𝑃3. Detta är den första delen av vinstmodellen, 

nedan kallad d1 i ekvationerna (1), (2), (3) och behandlar den del av produktio-

nen som säljs till elspotpris och är densamma i ekvationerna. Del d2 i ekvation 

(1) motsvarar den produktion 𝑆1 som är säkrad på ett års horisont och där är 

även priset, 𝑇1
0 på terminen som elen är säkrat till känt. I ekvation (2) beräknas 

vinsten för det andra året framåt i tiden och där är terminspriset, 𝑇2
0 känt. Den 

säkring som görs på ett års horisont i del d3, är en slumpvariabel då terminspri-

set, 𝑇1
1 ett år framåt i tiden är okänt. Faktorn (𝑆1 − 𝑆2) i d3 är den mängd 

produktion som säkras till detta pris. Ekvation (3) beräknar vinsten för det 

tredje året framåt i tiden. I detta fall är hela d2 känt då det är den produktion 

som prissäkrades upp på tre års horisont till ett pris 𝑇3
0 som även det är känt. I 

detta fall är d3 den produktion som säkrats på två års horisont till ett pris av 𝑇2
1 

som är det tvååriga terminspriset ett år framåt i tiden från investeringens start 

och därmed är en slumpvariabel. Den sista delen av ekvation (3) är d4 och 

motsvarar den produktion som prissäkras med ett års horisont, två år efter 

investeringens start, vilket gör 𝑇1
2 till en slumpvariabel. 

𝑉1 =   𝑥𝑡 −
𝑆1

365
 

365

𝑡=1

𝑃𝑡 ,1

             
d1

+ 𝑆1𝑇1
0 

d2

                                                                        (1) 
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𝑉2 =   𝑥𝑡 −
𝑆1

365
 

365

𝑡=1

𝑃𝑡 ,2

             
d1

+ 𝑆2𝑇2
0 

d2

+ (𝑆1 − 𝑆2)𝑇1
1         

d3

                                            (2) 

 

𝑉3 =   𝑥𝑡 −
𝑆1

365
 

365

𝑡=1

𝑃𝑡 ,3

             
d1

+ 𝑆3𝑇3
0 

d2

+  𝑆2 − 𝑆3 𝑇2
1         

d3

+ (𝑆1 − 𝑆2)𝑇1
2                        (3)
d4

 

där, 

𝑥𝑡– Daglig produktion under ett år. 

𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 – Terminssäkringsfaktorer på ett, två och tre år basis. 

𝑃𝑡 ,𝑖– Genomsnittligt spotpris för dag 𝑡 under år 𝑖. 

𝑇𝑗
𝑖 , 𝑇𝑗

𝑖 , 𝑇𝑗
𝑖– Terminssäkringspriset under år 𝑖 för 𝑗 år framöver. 

Denna prissättningsmodell förutsätter att 𝑇1
0, 𝑇2

0och 𝑇3
0 är kända för kostna-

derna för terminspriser respektive för säkringstiden för terminerna. Vidare 

beräknas 𝑇1
1, 𝑇2

1och 𝑇1 
2 från prissättningsmodellen för terminerna och varierar 

beroende på vilken prissättningsmodell som används. 

För att bestämma den förväntade vinsten vid varje strategi bootstrappas ett 

flertal scenarion vad gällande produktion och spotpriser. Hur detta görs beror 

på ifall en historisk eller bootstrapmodell används för produktionen. Termins-

priserna tas fram som beskrivits i prissättningsmodellen för terminer. Elspot-

priset i sin tur tas fram genom bootstrap i samtliga modeller förutom i back-

testmodellen då det reella historiska elspotpriset används.  

För varje år 2009, 2010, 2011, 2013 och 2014 där samtliga data finns tillgängli-

ga simuleras strategierna. Därefter beräknas varje strategis avkastning med ek-

vation (3) och den genomsnittliga vinsten för strategierna sätts som strategins 

vinst. Vidare beräknas varje startårs Value at risk genom att de simulerade vins-

terna sorteras i storleksordning och därefter väljs Value at risk enligt, 

VaR100 1−𝛼 % = observation 𝛼𝑁 

där, 
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𝑁 − Antalet simuleringar eller scenarior. 

𝛼 − konfidensnivå. 

Därefter beräknas det genomsnittliga Value at risk värdet från de fem startåren 

och det värde som erhålls sätts som strategin Value at risk.  

Ifall ett annat riskmått vill användas såsom Tracking error jämförs varje simule-

ring med den vinst som strategin (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3) = (0,0,0), eller som att sälja elen 

till spotpris skulle gett. Detta görs för varje simulering och det genomsnittliga 

utfallet ger strategins tracking error. 

När volatiliteten eller standardavvikelsen skall beräknas för varje strategi utifrån 

de fem värdena som erhålls från varje startår och volatiliteten eller standardav-

vikelsen mellan dessa år används. Detta ger den volatilitet som varje strategi 

har sett till de simuleringar som görs. 

Ifall en säkringsstrategi inte hade existerat och skulle införas skulle summan av 

𝑉𝑖  maximeras. Nu existerar dock en säkringsstrategi sedan tidigare och strategin 

ska sedan användas löpande över tiden vilket gör att den intressanta variabeln 

att studera är 𝑉3. Vid varje investeringsstart är 𝑇1
0, 𝑇2

0 och 𝑇3
0 kända vilket ger 

att vinsten och riskmåtten kan betingas på dessa terminspriser. Detta implicerar 

att vi vill bestämma och maximera försäljningsvinsten enligt: 

   

E 𝑉3|𝑇1
0, 𝑇2

0, 𝑇3
0 , 

och även beräkna Value at risk enligt: 

E VaR 𝑉3|𝑇1
0, 𝑇2

0, 𝑇3
0  . 

Eller den aktiva risken enligt: 

E TE 𝑉3|𝑇1
0, 𝑇2

0, 𝑇3
0  . 
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3.8 Backtest 
Tillvägagångssättet och idén med backtest är att testa olika typer av strategier 

på data som förekommit historiskt sett. Detta kan ses som ett specifikt scena-

rio där historisk data i dess originalutförande utgör scenariot. Detta scenario 

gäller såväl produktionsnivåer av el såväl som spotpriser och terminspriser på 

el.  

Fördelen med denna metod är att strategierna blir testade på reellt data och 

faktiska utfall som dolda parametrar och korrelationer är inkluderade i men 

metoden förutsätter samtidigt att de historiska utfallen skall inträffa igen, vilket 

inte alltid är ett rimligt antagande. En annan nytta med backtesting är att testa 

modeller för att se hur rimliga de resultat som genereras är gentemot det kända 

reella utfallet som fås med backtesting. 

För att implementera detta har fem stycken scenarion använts som det finns 

tillgängligt data för. Data som behövs för att göra detta backtest är produk-

tionsmängd, elspotpris samt terminspriser för tre föregående år. De år som har 

dessa data tillgänglig är år 2009, 2010, 2011, 2013 och 2014. Det medför att 

vinsten för varje år 𝑖 ges utav, 

𝑉𝑖 =   𝑥𝑡 −
𝑆1

365
 

365

𝑡=1

𝑃𝑡 ,3 + 𝑆3𝑇3
0 +  𝑆2 − 𝑆3 𝑇2

1 + (𝑆1 − 𝑆2)𝑇1
2 

där,  

𝑖 - åren 2009, 2010, 2011, 2013 och 2014. 

𝑇3
0– Priset för terminssäkring med löptid på tre år, tre år tillbaka i tiden. 

𝑇2
1– Priset för terminssäkring med löptid på två år, ett år tillbaka i tiden. 

𝑇1
2– Priset för terminssäkring med löptid på ett år, ett år tillbaka i tiden. 

Vid denna typ av backtest är all data känd och inga slumpvariabler förekom-

mer. I detta fall är produktion såväl som elspotpriser och terminspriser kända 

sedan tidigare. Det enda som varieras är de olika investeringsstrategierna för 

hur elen är terminssäkrad på historiskt data.    



35 
 

4. Resultat 
I denna sektion kommer resultaten från modelleringen att presenteras. Dessa 

resultat kommer att studeras beroende på en mängd faktorer såsom vilken mo-

dell som använts vid modellering av produktionen, antingen genom att använ-

da historisk data för produktionen eller bootstrappade scenarion. Vidare kom-

mer även resultaten att delas in underkategorier om en empirisk eller teoretisk 

prissättningsmodell använts för prissättning av terminerna. Avslutningsvis 

kommer också att presenteras vilket utfall de olika investeringsstrategierna haft 

i det historiska utfallet vad gällande produktion och pris, i ett så kallat backtest. 

Det normala är att VaR beräknas på förlustfördelningen (eng. loss distribution) 

och därför vill så lågt VaR värde som möjligt erhållas. I denna studie appliceras 

dock VaR på försäljningsintäkterna och därför vill ett så högt VaR värde som 

möjligt erhållas. 

4.1 Fördelning av 𝓔𝟏 
I figur 10 nedan visas hur fördelningen av felet eller differensen mellan det 

faktiska utfallet av de genomsnittliga terminspriserna med en löptid på ett år 

och spotpriset. Detta är då de differenser som uppstår mellan terminens pris 

ett år före lösendagen och det genomsnittliga spotpriset under det år som ter-

minen berör. 

 

Figur 10 - Fördelning av differenser mellan terminer med ett års löptid och det genomsnittliga spotpriset 
för det nästkommande året. 
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Vi ser i figuren att spridningen är relativt stor och för vissa dagar kan utfallen i 

differensen mellan spotpriset och det årets genomsnittliga spotpris skilja upp 

till och över 200 SEK., vilket också en standardavvikelse på 106,08 vittnar om. 

Vi kan också se att vi har ett positivt medelvärde vilket påvisar att det historiskt 

sett varit lönsamt att investera i dessa terminer med denna prissättningsmodell. 

Tabell 2 - Statistika för fördelningen av differenser mellan spot och terminer med löptid på ett år. 

Medel 12,5723 
Varians 11 252 
Standard avvikelse 106,08 

 

 

4.2 Fördelning av 𝓔𝟐 
I figur 11 nedan visas hur fördelningen av felet eller differensen mellan det 

faktiska utfallet av de genomsnittliga terminspriserna med en löptid på två år 

och spotpriset. 

 

Figur 11 - Fördelning av differenser mellan terminer med två års löptid och det genomsnittliga spotpriset 
två år framåt i tiden. 

I detta fall är inte standardavvikelsen lika stor som i differenserna och utfallen 

är inte lika extrema som i fallet med terminerna som har en löptid på ett år. 

Vidare är även medelvärdet här positivt och även större än det på ett års sikt. 
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Tabell 3 - Statistika för fördelningen av differenser mellan spot och terminer med löptid på två år 

Medel 17,9170 
Varians 3530 
Standard avvikelse 59,42 

 

 

4.3 Fördelning av 𝓔𝟑 
I figur 12 nedan visas hur fördelningen av felet eller differensen mellan det 

faktiska utfallet av de genomsnittliga terminspriserna med en löptid på tre år 

och spotpriset. 

 

Figur 12 - Fördelning av differenser mellan terminer med tre års löptid och det genomsnittliga spotpriset 
tre år framåt i tiden. 

I denna fördelning är standardavvikelsen återigen högre och i figur 12 kan ur-

skiljas att en stor mängd av utfallen är avvikande och inte ligger kring fördel-

ningens medelvärde. Även i denna fördelning är medelvärdet positivt och även 

det största av de tre medelvärdena med 27,9002 av fördelningarna. Det indike-

rar att historiskt har det varit lönsamt att investera i terminer med en löptid på 

tre år enligt modellen.  
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Tabell 4 - Statistika för fördelningen av differenser mellan spot och terminer med löptid på tre år. 

Medel 27,9002 
Varians 11320 
Standard avvikelse 106,40 

 

 

4.4 Bootstrappad produktion och empirisk 

prissättning 
När produktionen bootstrappas i ett flertal scenarion och prissättningen sker 

på samma sätt genom bootstrappning och med en empirisk prissättningsmo-

dell ges ett paretoområde enligt figur 13.  

 

Figur 13 – Paretoområdet med VaR och försäljningsintäkter, med bootstrappad produktion och empirisk 
prissättning. Kommunens nuvarande strategi finns utmärkt som röd i paretoområdet. I appendix A åter-
finns den kompletta figuren med de olika investeringsstrategierna utmärkta. 

I figur 13 är strategin (600,600,600) dominerande då både högst VaR-värde kan 

erhållas samtidigt som den högsta avkastningen. Den grönmarkerade linjen i 

figuren visar strategin att investera olika produktionskvoter i terminer med 

löptid på tre år och vi kan se att dessa genererar den högsta vinsten. Det är 

dock så att ingen effektiv front ges då en optimal strategi existerar, som ger 

både den högsta avkastningen och den lägsta risken. Samtidigt ser vi att strate-
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gin (0,0,0) som innebär att sälja el till spotpris är den strategi med lägst förvän-

tad avkastning. Samtidigt är inte denna strategi den som har lägst VaR, utan har 

ett VaR utfall som ligger förhållandevis nära den genomsnittliga förväntade 

avkastningen. Vidare illustreras också i figuren den effektiva fronten som inne-

bär de strategier som utgör optimum i någon kombination av försäljningsintäk-

ter eller VaR-värde. Dessa är de strategier som investerar i terminer med en 

löptid på tre år. I tabell 5 visas de fem strategier som gett bäst samt de fem 

strategier som gett sämst utfall vad gällande VaR-värde. Det framgår tydligt att 

strategierna som investerar i terminer med en löptid på tre år är de med högst 

VaR och de som investerar i terminer med en löptid på två år är de som har 

lägst VaR och därmed även riskerar att ge den lägsta försäljningsvinsten. 

I figur 14 visas samma strategier under samma scenarion fast med ett annat 

riskmått, nämligen Aktiv risk eller Tracking error. Givet att Aktiv risk mäter 

hur strategin förhåller sig gentemot att sälja elen till spotpris kan därför det 

generella antagandet göras att en låg Aktiv risk är önskvärt, dvs. vi vill förhålla 

oss nära de reella marknadspriserna, vilket genererar en försäljningsvinst som 

till viss del återspeglas av elpriset på marknaden. Då strategin (0,0,0) som är att 

sälja produktionen till spotpris är känd som den strategin med lägst pris kan 

därför Tracking error användas för att ge en bild av att en faktisk skillnad före-

ligger mellan att sälja till spotpris och att låsa försäljningspriset i terminer. 

Då Tracking error som riskmått inte ger någon information om hur avkast-

ningen är annat än hur det förhåller sig till jämförelseindex, utgår analysen i 

denna figur från VaR värdet.  
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Figur 14 - Paretoområdet med VaR och Aktiv risk, med bootstrappad produktion och empirisk prissätt-
ning. I appendix B återfinns den kompletta figuren med de olika investeringsstrategierna utmärkta. 

Vidare kan även den nuvarande strategin studeras (märkt med röd prick i figu-

ren) vars värden återfinns i tabell 5. Denna strategi kan sägas ligga någonstans i 

mitten av paretoområdet och därför kan sägas att den inte är optimal. De stra-

tegier som har den högsta avkastningen är de som investerat mest terminer 

med en löptid på tre år och därefter de som investerat i terminer med en löptid 

på ett år. De strategier som det gått sämst för rent avkastningsmässigt är de 

som sålt mest till spotpris och därefter köpt terminer med en löptid på två år, 

vilket kan ses i tabell 7. 

Tabell 5 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till VaR. Tabellen visar även förväntad 
avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5640 2,6298 0,0399 0,4384 
500 500 500 2,5166 2,5833 0,0406 0,3653 
600 500 500 2,4935 2,6199 0,0714 0,4266 
400 400 400 2,4662 2,5368 0,0432 0,2922 
500 400 400 2,4469 2,5734 0,0718 0,3557 

- - - - - - - 
400 400 0 1,7135 2,4673 0,4280 0,4104 
600 600 100 1,6009 2,5430 0,5334 0,5491 
600 500 0 1,5941 2,5331 0,5373 0,6182 
500 500 0 1,5546 2,4965 0,5336 0,5129 
600 600 0 1,3953 2,5257 0,6396 0,6155 
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Tabell 6 - Visar VaR, förväntad avkastning, standardavvikelse och Tracking error för strategierna att sälja 
allt till spotpris samt den nuvarande strategin. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

0 0 0 2,2446 2,3507 0,0661 0,0000 
300 200 100 2,2398 2,4630 0,1315 0,2504 

 

Tabell 7 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till förväntad avkastning. Tabellen visar 
även förväntad avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5640 2,6298 0,0399 0,4384 
600 500 500 2,1935 2,6199 0,0714 0,4266 
600 600 500 2,4158 2,6125 0,1135 0,4208 
600 400 400 2,3845 2,6100 0,1248 0,4357 
600 500 400 2,3840 2,6026 0,1285 0,4302 

- - - - - - - 
200 200 0 2,0264 2,4090 0,2197 0,2052 
100 100 100 2,3019 2,3972 0,0592 0,0731 
100 0 0 2,2427 2,3873 0,0839 0,1055 
100 100 0 2,1697 2,3798 0,1222 0,1026 
0 0 0 2,2446 2,3507 0,0661 0,0000 

 

 

Denna modell med bootstrappad produktion tillsammans med empirisk pris-

sättning pekade tydligt ut terminer med en löptid på tre år till den mest lön-

samma rent generellt. I modellen erhålls också optimala strategier vilket beror 

på att väntevärdet för den underliggande terminen är betydligt högre och detta 

har sin grund i prissättningsmodellen. 

 

4.5 Bootstrappad produktion och teoretisk 

prissättning 
I denna modell har produktionen bootstrappats och en teoretisk prissätt-

ningsmodell har använts. Paretoområdet som strategierna bildar visas i figur 15 

med den effektiva fronten markerad i grönt. Det som kan ses i figuren är att 

strategin (0,0,0) när all försäljning sker till spotpris är den strategi som har lägst 

VaR då den bör vara den mest volatila och osäkra då de andra strategierna ger 

just en säkring vid ett visst värde. Vidare är Tracking error baserad mot just 

denna strategi och därför har denna strategi ett värde av noll. Vidare säger 

Tracking error att vi faktiskt har någon effekt av vår säkringsstrategi gentemot 

att sälja till spotpris. Ett lågt Tracking error visar på att strategin är jämförbar 
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med att sälja till spotpris gentemot de strategier som har ett högt Tracking er-

ror då en stor skillnad gentemot spotpriset föreligger. Tracking error säger 

dock inget om åt vilket håll skillnaden är, men då spotpriset har det lägsta VaR-

värdet är ett antagande om att en stor skillnad gentemot strategin (0,0,0) är att 

föredra för de andra strategierna vilket implicerar att ett högt Aktiv risk värde 

är eftersträvansvärt. 

 

Figur 15 - Paretoområdet för bootstrappad produktion och med teoretisk prissättningsmodell.  

 

Även med denna prissättningsmodell är de strategierna som investerar mest i 

terminer med löptider över tre år de mest lönsamma likväl som de minst lön-

samma är de strategier som säljer till spotpris. För denna modell gäller detta 

både ur ett VaR-perspektiv och ur ett avkastningsperspektiv. Ifall Tracking 

error studeras kan även där ses att de strategierna som har högt VaR och hög 

avkastning också har högt Tracking error, dvs. det följer inte spotpriset särskilt 

väl. 

Det som också bör nämnas när denna teoretiska prissättningsmodell används 

är det att det som skiljer strategierna åt är vilken produktionsmängd som pris-

säkras med terminer med löptid på tre år. Ju mer av produktionen som prissäk-

ras i terminer med ett års löptid respektive två års löptid desto mindre VaR 

erhålls.  
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Tabell 8 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till VaR. Tabellen visar även förväntad 
avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5623 2,6292 0,0403 0,4380 
600 600 500 2,5342 2,6011 0,0403 0,4123 
600 500 500 2,5342 2,6011 0,0403 0,4123 
500 500 500 2,5159 2,5827 0,0410 0,3650 
600 600 400 2,5061 2,5730 0,0403 0,4099 

- - - - - - - 
200 100 0 2,3029 2,3872 0,0530 0,2000 
200 0 0 2,3029 2,3872 0,0530 0,2000 
100 100 0 2,2760 2,3688 0,0593 0,1000 
100 0 0 2,2760 2,3688 0,0593 0,1000 
0 0 0 2,2471 2,3505 0,0662 0,0000 

 

Tabell 9 - Visar VaR, förväntad avkastning, standardavvikelse och Tracking error för strategierna att sälja 
allt till spotpris samt den nuvarande strategin. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

0 0 0 2,2471 2,3505 0,0662 0 
300 200 100 2,3571 2,4336 0,0476 0,2367 

 

Tabell 10 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till förväntad avkastning. Tabellen visar 
även förväntad avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5623 2,6292 0,0403 0,4380 
600 600 500 2,5342 2,6011 0,0403 0,4123 
600 500 500 2,5342 2,6011 0,0403 0,4123 
500 500 500 2,5159 2,5827 0,0410 0,3650 
600 600 400 2,5061 2,5730 0,0403 0,4099 

- - - - - - - 
200 100 0 2,3029 2,3872 0,0530 0,2000 
200 0 0 2,3029 2,3872 0,0530 0,2000 
100 100 0 2,2760 2,3688 0,0593 0,1000 
100 0 0 2,2760 2,3688 0,0593 0,1000 
0 0 0 2,2471 2,3505 0,0662 0,0000 
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4.6 Historisk produktion och empirisk pris-

sättning 
När reell historisk produktion används och priserna skapas genom bootstrapp-

ning i en empirisk modell ges strategiernas paretoområden av figur 16 och figur 

17. 

 

 

Figur 16 - Paretoområdet med VaR och försäljningsintäkter, med historisk produktion och teoretisk 
prissättning. Den effektiva fronten är klarlagd med grön färg. I appendix D återfinns den kompletta 
figuren med de olika investeringsstrategierna utmärkta. 

 

Figur 17 - Paretoområdet med VaR och Aktiv risk (Tracking error), med historisk produktion och empi-
risk prissättning. Den effektiva fronten är klarlagd med grön färg. I appendix E återfinns den kompletta 
figuren med de olika investeringsstrategierna utmärkta. 
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Dessa figurer är nästintill identiska med figur 13 och figur 14 när produktionen 

är bootstrappad i scenarior. Detta är en rimlig förklaring då bootstrappen byg-

ger på dessa historiska data. Att resultaten är entydiga påvisar att modellen för 

bootstrappning av historisk och korrelerad data är realistisk och att inte orimli-

ga scenarior skapas.  

 

Tabell 11 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till VaR. Tabellen visar även förväntad 
avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5058 2,5321 0,0180 0,5973 
500 500 500 2,4590 2,4855 0,0163 0,5279 
600 500 500 2,4098 2,5214 0,0623 0,5867 
400 400 400 2,4056 2,4389 0,0192 0,4597 
500 400 400 2,3632 2,4748 0,0618 0,5191 

- - - - - - - 
400 400 0 1,6195 2,3738 0,4249 0,5361 
600 600 100 1,5075 2,4507 0,5307 0,6771 
600 500 0 1,4986 2,4400 0,5328 0,7323 
500 500 0 1,4611 2,4041 0,5307 0,6324 
600 600 0 1,3012 2,4344 0,6367 0,7306 

 

Tabell 12 - Visar VaR, förväntad avkastning, standardavvikelse och Tracking error för strategierna att 
sälja allt till spotpris samt den nuvarande strategin. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

0 0 0 2,1722 2,2525 0,0488 0,2206 
300 200 100 2,1564 2,3653 0,1235 0,4067 

 

Tabell 13 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till avkastning. Tabellen visar även 
förväntad avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5058 2,5321 0,0180 0,5973 
600 500 500 2,4098 2,5214 0,0623 0,5867 
600 600 500 2,3277 2,5158 0,1078 0,5836 
600 400 400 2,2873 2,5106 0,1207 0,5913 
600 500 400 2,2991 2,5051 0,1221 0,5883 

- - - - - - - 
200 200 0 1,9334 2,3131 0,2149 0,3545 
100 100 100 2,2316 2,2991 0,0405 0,2707 
100 0 0 2,1618 2,2883 0,0722 0,2776 
100 100 0 2,0825 2,2828 0,1138 0,2767 
0 0 0 2,1722 2,2525 0,0488 0,2206 
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4.7 Historisk produktion och teoretisk pris-

sättning 
I denna modell används historisk reell produktion tillsammans med en teore-

tisk prissättningsmodell där paretoområdet som strategierna skapar kan ses i 

figur 18. Den grönmarkerade ytan i figuren är den effektiva fronten. Som kan 

ses i figur 18 och i tabell 14-16  är paretoområdet väldigt likt det som ges av 

bootstrappad produktion. Det är dock rimligt att det blir så, då bootstrappen 

grundar sig i dessa historiska data.   

 

Figur 18 - Paretoområdet med VaR och Aktiv risk (Tracking error), med historisk produktion och teore-
tisk prissättning. I appendix F återfinns den kompletta figuren med de olika investeringsstrategierna 
utmärkta. 
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Tabell 14 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till VaR. Tabellen visar även förväntad 
avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5057 2,5321 0,0181 0,5972 
600 600 500 2,4773 2,5038 0,0181 0,5766 
600 500 500 2,4773 2,5038 0,0181 0,5766 
500 500 500 2,4591 2,4856 0,0164 0,5279 
600 600 400 2,4490 2,4754 0,0181 0,5726 

- - - - - - - 
200 0 0 2,3333 2,2893 0,0327 0,3501 
100 100 100 2,2310 2,2995 0,0408 0,2709 
100 100 0 2,2026 2,2711 0,0408 0,2754 
100 0 0 2,2026 2,2711 0,0408 0,2754 
0 0 0 2,1716 2,2530 0,0493 0,2208 

 

Tabell 15 - Visar VaR, förväntad avkastning, standardavvikelse och Tracking error för strategierna att 
sälja allt till spotpris samt den nuvarande strategin 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

0 0 0 2,1716 2,2530 0,0493 0,2208 
300 200 100 2,2917 2,3358 0,0253 0,3973 

 

Tabell 16 - Visar de fem bästa och de fem sämsta strategierna sett till avkastning. Tabellen visar även 
förväntad avkastning och standardavvikelse samt Tracking error. 

Strategi (S1, S2, S3) VaR Return σ TE 

600 600 600 2,5057 2,5321 0,0181 0,5972 
600 600 500 2,4773 2,5038 0,0181 0,5766 
600 500 500 2,4773 2,5038 0,0181 0,5766 
500 500 500 2,4591 2,4856 0,0164 0,5279 
600 600 400 2,4490 2,4856 0,0181 0,5726 

- - - - - - - 
200 0 0 2,2333 2,2893 0,0327 0,3501 
100 100 100 2,2310 2,2995 0,0408 0,2709 
100 100 0 2,2026 2,2711 0,0408 0,2754 
100 0 0 2,2026 2,2711 0,0408 0,2754 
0 0 0 2,1716 2,2530 0,0493 0,2208 
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4.8 Historisk produktion och historisk pris-

sättning 
I denna modell används historisk data för produktion men också för spotpriser 

och terminspriser. Denna metod är därför baserad på dessa historiska data och 

jämför investeringsstrategierna gentemot historien och hur de klarat sig histo-

riskt sett. För att påvisa skillnader mellan strategierna här har volatiliteten och 

avkastningen valts som riskmått. Volatiliteten för försäljningsvinsten mellan de 

olika åren ger en bild av hur pass mycket denna försäljningsintäkt fluktuerar 

och varierar mellan åren. Målet är normalt att denna volatilitet skall vara så låg 

som möjligt, samtidigt som försäljningsvinsten skall vara så stor som möjligt. 

Givet detta ges en paretofront av den grönmarkerade ytan i figur 19. 

 

Figur 19 - Paretoområdet med VaR och volatilitet som riskmått, med historisk produktion och historiska 
priser. Den effektiva fronten är klarlagd med grön färg. I appendix G återfinns den kompletta figuren 
med de olika investeringsstrategierna utmärkta. 

Även i detta ”backtest” är det tydligt att investeringsstrategierna som investerar 

i terminer med en löptid på tre år är de som ger den högsta försäljningsvinsten. 

Ifall tabell 17 studeras kan även urskiljas att avkastningsmässigt har det varit 

minst lönsamt att investera i terminer med en löptid på två år. Att investera i 

terminer med en löptid på två år ligger relativt nära strategin att sälja till spot-

pris både vad gällande avkastning och volatilitet. Ifall den nuvarande strategin 

studeras kan det sägas att denna ligger mitt i paretoområdet och inte på den 
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effektiva fronten vilket är önskvärt. Sett till dessa historiska data hade det alltså 

varit mest fördelaktigt att sälja all produktion i terminskontrakt med en löptid 

på tre år. De strategier som ger den lägsta volatiliteten är dock de strategier 

som både investerar i terminer med löptid på tre och ett år.  

 

Tabell 17 - Visar de fem strategierna med högst avkastning respektive de fem strategierna med lägst 
avkastning tillsammans med dess volatilitet. 

Strategi (S1, S2, S3) Return σ 

600 600 600 2,5097 0,4205 
600 500 500 2,5002 0,3704 
600 400 400 4,4908 0,3317 
500 500 500 2,4815 0,4066 
600 300 300 2,4813 0,3088 

- - - - - 
200 200 0 2,3397 0,5256 
300 300 0 2,3397 0,5104 
400 400 0 2,3388 0,5168 
500 500 0 2,3384 0,5441 
600 600 0 2,3379 0,5893 

 

Tabell 18 - Visar strategin att sälja all produktion till spotpris samt den nuvarande strategin med dess 
avkastning och volatilitet. 

Strategi (S1, S2, S3) Return σ 

0 0 0 2,3406 0,6120 
300 200 100 2,3871 0,4532 

 

Tabell 19 - Visar de fem mest volatila respektive de fem minst volatila strategierna tillsammans med dess 
avkastning. 

Strategi (S1, S2, S3) Return σ 

0 0 0 2,3406 0,6120 
600 600 0 2,3379 0,5893 
100 0 0 2,3593 0,5675 
100 100 0 2,3402 0,5606 
100 100 100 2,3688 0,5451 

- - - - - 
600 200 100 2,4432 0,3244 
600 100 100 2,4624 0,3218 
600 300 200 2,4527 0,3164 
600 300 300 2,4813 0,3088 
600 200 200 2,4718 0,3053 
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5. Slutsatser  
Målet och syftet med detta arbete har varit att ta fram en modell och utvärdera 

olika typer av försäljningsstrategier för kraftverksamheten vid Umeå Kommun. 

Genomgående för modellerna i resultatdelen kan sägas att de framhåller att 

investera i terminer med en löptid på tre år som det bästa alternativet. Därefter 

är alternativet att investera i terminer med löptid på ett år det näst bästa alter-

nativet. Detta grundar sig dels i den empiriska prissättningsmodell som använts 

och där just denna termin har det fördelaktigaste utfallet vilket kan ses i tabel-

lerna 2-4. Vidare är det ur ett säkerhetsperspektiv säkrast att säkra priset på tre 

år i framtiden då eventuella prisras undviks. Dock skulle inte eventuella pris-

toppar heller kunna utnyttjas. Intuitivt bör en prissäkring över tre år, på så stor 

del av den årliga produktionen vara en god strategi ifall målet är att ge en stabil 

avkastning över åren. Ser man därför tillbaka på historien har det varit mest 

lönsamt att investera i terminer med löptid på tre år. Föreligger sedan anled-

ning att tro att historien kommer att upprepa sig, bör det övervägas ifall ande-

len som investeras i terminskontrakt med löptid på tre år bör ökas. 

Figur 19 visar ett paretoområde samt den effektiva fronten där olika risknivåer 

kan väljas. Dessa nivåer grundar sig på riskmåttet standardavvikelse som i detta 

fall innebär variationen i försäljningsintäkter för de fem scenarierna. Högst 

genomsnittligt försäljningspris och därmed den största försäljningsinkomsten 

har strategin 𝑺 = (600,600,600). Samtidigt är denna strategi den mer volatila 

mellan åren jämfört med en strategi som även investerar i terminer med en 

löptid på ett år. Som kan ses i figur 19 och i tabell 19 är strategin med lägst 

volatilitet 𝑺 = (600,200,200), vilket också är en strategi som diversifierar 

försäljningspriset i olika terminer och därmed även minskar risken över tiden. 

5.1 Nuvarande strategi 
Den säkringsstrategi som idag används är 𝑺 =  (300,200,100). Denna strate-

gi har genomgående legat i mitten av paretoområdet vilket påvisar att förbätt-

ringar finns att göra. En tanke med denna befintliga strategi kan vara diversifie-

ring och den tanken i sig är inte fel men visar sig inte i denna empiriska studie. 

Det som i så fall är förhoppningen med en sådan strategi ur ett vinstperspektiv 

är att en del av produktionen säljs till ett pris via ett terminskontrakt tre år i 

förväg. Vidare har då säljaren förhoppningen om att terminspriset ska gå upp 

nästkommande år och även året därefter. Denna strategi ger fördelen att för-

ändringar i det förväntade elpriset för året då leverans sker kommer att följas i 

den utsträckningen att vi på något sätt säljer elen till det genomsnittliga förvän-

tade priset över fyra år. De tre första delarna i terminskontrakt med olika löpti-

der och den sista delen till elspotpris. Detta ger inte en lika ”säker” avkastning 
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som att sälja en större del av produktionen till en termin med löptid på tre år i 

bemärkelsen att priset då är känt och försäljningsinkomsterna kan då budgete-

ras i hög utsträckning. Detta då genom att investera i längre terminskontrakt 

kan prisosäkerheten i största utsträckning negligeras. Därefter återstår endast 

produktionsmängden som osäkerhetsfaktor. Det är också en osäkerhetsfaktor 

som är svår att göra något åt. Samtidigt finns risken att elspotpriset skulle gå 

upp och möjligheterna till ett eventuellt högre försäljningspris skulle gå om 

intet. 

5.2 Rekommendationer 
Under perioden när denna studie inhämtar sina data har elspotpriset sjunkit 

och varit rekordlågt. En förklaring till resultatet i denna studie är att marknaden 

historiskt underskattat prisnedgången på elspotpriset genom att värdera termi-

nerna för högt. Ifall det motsatta scenariot hade inträffat, att spotpriset varit 

högre än terminspriserna, hade differenserna varit till fördel för spotpriset och 

resultatet varit spegelvänt. Att just terminen med en löptid på tre år är den som 

har varit mest fördelaktig att investera i historiskt sett och inte någon av de 

andra bör därför kanske inte läggas alltför stor vikt vid. 

 I både dessa scenarion står sig den nuvarande strategin bra och sprider sina 

risker mellan de olika löptiderna på terminerna. Samtidigt erbjuder även strate-

gin ett marknadsstyrt försäljningspris då majoriteten av elen säljs till ett pris 

som ligger nära elspotpriset. Vidare är risken också mindre för ”översäkring”, 

dvs. att produktionen skulle vara mindre än den mängd som är säkrad. I dessa 

fall blir istället exponeringen större mot spotpriset då el måste köpas in för 

detta pris istället. Ett sådant scenario skulle även kunna skapa stora förluster 

ifall spotpriset är högt och därför undviks denna typ av exponering helst. 

6. Diskussion 
En fråga man bör ställa sig är ifall fördelningen av de empiriska utfallen kom-

mer att fortsätta? Finns det någon bakomliggande orsak till varför terminer 

med en löptid på tre respektive ett år skulle vara att föredra framför terminer 

med en löptid på två år? Författarens åsikt är att just detta bör vara ett slump-

vis samband som kommer att försvinna då mer data finns tillgängligt. Prisdiffe-

renserna bör vara av en normalfördelad karaktär och vidare bör terminer med 

längre löptid ha en större standardavvikelse då förutsägning av det framtida 

spotpriset torde vara svårare på tre år sikt än på ett års sikt. Antagandet om att 

framtida spotpris bör vara detsamma som terminspriset bör vara rimligt och 

korrekt på grund av de egenskaper som elektricitet besitter som vara. Detta bör 
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i sin tur implicera att differenserna mellan elspotpris och terminspris bör ha ett 

medelvärde och ett förväntat värde på noll. 

De resultat som framkommit i studien är starkt beroende av den prissätt-

ningsmodell som används och de utfall som framkommit av framförallt epsilon 

i de empiriska modellerna. Dessa modeller bygger på historisk data och detta 

bör hållas i åtanke att det är just historia och inte nödvändigtvis säger något om 

hur terminspriserna kommer att förhålla sig till elspotpriset i framtiden. 

6.1 Modellens tillkortakommanden 
På grund av att det endast finns fem realisationer över terminspriser med till-

hörande spotpris och total data över endast åtta år har därför artificiella realisa-

tioner av möjliga framtida möjligheter skapats. För att ta fram dessa realisatio-

ner har en bootstrap metod använts. Problematiken med att bootstrappa fram-

tida produktion och priser är att eventuella trender överses. Vad gällande pro-

duktionen kan ingen tydlig trend skönjas och därför passar denna metod bra. 

Modellen för elspotpriset grundar sig på samma idéer, men dynamiken kring 

detta pris är mer komplext då det finns ett flertal utstickande värden historiskt 

sett som inte kan negligeras. Vid sådana situationer är bootstrappning en bra 

metod för att få med dessa extremvärden. Vidare bygger även prissättning på 

terminer på dessa data och ett empiriskt tillvägagångssätt har använts. Detta 

gör modellen i någon mening korrekt historiskt sett, men samtidigt är den be-

gränsad till att förutsätta just att historien upprepar sig och att dessa historiska 

data återspeglar vad framtida priser också kommer att vara. Fördelen som mo-

dellen har är att när mer historisk data finns tillgänglig kommer även bootstrap 

modellen att bli bättre då fler utfall finns.  

Just problematiken att hitta en korrekt prissättningsmodell för spotpriset är 

problematiskt. Detta då elpriset har många underliggande faktorer och kovari-

anser såsom framförallt väder och hydrologisk balans, men kan även påverkas 

av politiska beslut kring energin. Detta faktum gör det svårt att hitta en bra 

parametrisk modell för elspotpriset och det finns ingen riktig konsistens i de 

historiska data för att kunna anpassa en bra stokastisk modell. Det är framför-

allt på denna punkt som modellen skulle kunna vidareutvecklas och på ett bätt-

re sätt ta med möjliga framtida scenarior vad gällande elspotpris, men även 

utvärdera andra prissättningsmodeller för terminspriserna. 

6.2 Framtida arbete 
Denna studie visar att den bästa strategin skulle vara att investera i terminer 

med en löptid på tre år. Det måste dock tilläggas att denna grundar sig på hi-

storisk data och därför måste antagandet att historien upprepas vara troligt för 



53 
 

resultatet ska gälla. Vidare finns det kanske inte heller belägg för att tro att för-

delningarna av differenser mellan spot- och terminspriser är korrekt över tid. 

Förmodligen bör denna differens vara någorlunda normalfördelad över tiden, 

om man ska tro befintlig ekonomisk teori om el som handelsvara och teori 

kring prissättning av terminer. Just diversifieringsstrategin syns inte i denna 

studie men bör ändå tas i beaktande. Därför skulle en rimlig strategi vara att 

fördela produktionen över de fyra försäljningstyperna så jämnt som möjligt för 

att bibehålla diversifieringseffekten och den säkerhet som denna ger. En mer 

spekulativ inriktning skulle vara ifall man tror på denna studie och att historien 

upprepar sig vad gällande terminspriser är då att justera denna modell till att 

investera mer i terminer med löptid på tre år och mindre i spotpris. Risken med 

denna modell är dock att produktionen ”översäkras”, det vill säga att mer el 

har sålts i terminer än vad som produceras. Detta är en aspekt som inte har 

hanterats i denna studie men är en risk som kan föreligga framförallt ifall en 

hög andel av produktionen vill prissäkras. 

För att utveckla produktionsmodellen skulle data kring snödjup och regn kun-

na användas. Detta framförallt för att kunna göra scenariona bättre och mer 

precisa med en indikator på hur exempelvis nivån i vattenreservoarerna ser ut 

och förhåller sig till tidigare år. 
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Appendix A - Bootstrappad produktion och empirisk prissättning (Försäljning/VaR)
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Appendix B - Bootstrappad produktion och empirisk prissättning (Aktiv risk/VaR) 
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Appendix C - Bootstrappad produktion och teoretisk prissättning (Aktiv risk/VaR) 
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Appendix D–Historisk produktion och empirisk prissättning (Försäljning/VaR) 
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Appendix E - Historisk produktion och empirisk prissättning (Aktiv risk/VaR) 
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Appendix F - Historisk produktion och teoretisk prissättning (Aktiv risk/VaR) 
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Appendix G - Historisk produktion och historisk prissättning (Standardavvikelse/Försäljning) 

 


