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Modeller fick en stor del av skulden efter 
krisen 2008 

“Beware of geeks bearing formulas.”  

 Warren E. Buffett, Berkshire Hathaway Inc Letter to Shareholders 2009 

 

“The Formula That Killed Wall Street” 

 Wired, 2009 

 

"Anything that relies on correlation is charlatanism.“ 

 Nassim Nicholas Taleb, 

 

"The most dangerous part is when people believe everything coming out of it.“ 

 David X. Li  
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Det kan bero på att modellerna har använts 
fel 

► Problemet är inte att matematik brukades av bankerna, 

problemet var att det missbrukades av bankerna. 

► L.C.G. Rogers, University of Cambridge 
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Hur kan man bygga upp förtroende för 
modellerna? 
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Hur kan man bygga upp förtroende för 
modellerna? 

Några idéer 

► Använd modeller till rätt saker 

► Utveckla och anpassa modeller efter tänkt användning  

► Hantera förväntningarna på modellerna: beskriv deras 

kända begränsningar 

► Öka förståelsen för modellerna: beskriv dem även för 

icke-matematiker 

► Hantera riskerna med modellerna: identifiera de största 

riskerna med modellerna, identifiera förbättringsområden, 

validera 
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Modellrisker 
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Vad är en modell? 

Termen modell syftar på en kvantitativ metod, system eller tillvägagångssätt som använder statistiska, 

ekonomiska, finansiella eller matematiska teorier, tekniker och antaganden för att omvandla data till 

kvantitativa estimat. 

 

En modell består av tre komponenter: 

► en informationsinsamlingskomponent, som levererar antaganden och data till modellen 

► en bearbetningskomponent, som transformerar indata till estimat 

► en rapporteringskomponent, som översätter estimaten till användbar affärsinformation. 
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Modeller består av  

- en informationsinsamlings-

komponent 

- en behandlingskomponent och  

- en rapporteringskomponent 

som tillsammans transformerar 

antaganden och data till användbar 

affärsinformation 

Kundanalyser 

Prissättning av 

tillgångar, Asset 

Liability Management  

Risk- och 

kapitalberäkningar och 

-optimering 

Prissättning och 

produktdesign 

Finansiell 

rapportering, 

stresstester 

Strategi, operationell 

planering och 

affärsbeslut 

Modeller är viktiga för försäkringsbolag 
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Alla modeller har en livscykel 

Användn

ing 

Test och 

genomförande 

Analyser 

Ändra och 

förbättra 

Kalibrering 

Validering 

Affärsrelaterat 

syfte 
Utveckling 

Financial 

processes 

Risk management 

processes 

Operational 

processes 

Other model 

inputs 

Business 

decisions 

Mgmt reporting 

External 

reporting 

B
u

s
in

e
s
s
 p

ro
c
e
s
s
 

Adjustments Outputs 

Internal data 

External data 

Assumptions 

Other model 

outputs 

Transform 

and cleanse 

inputs 

Inputs Outputs 

Model 

operation 

(calibration, 

run, use 

results) 

Change / 

remediate 

Test & Implementation 

Development 

Business purpose 

Model life cycle 

Validation 

...som hanteras 

på ett bättre sätt 
Bättre modeller.. 

Man kan minska modellrisker 

genom att: Förbättra processer 

och kontroller under modellens 

livscykel, genom att ställa krav 

på validering, dokumentation 

och företagsstyrning inklusive 

förståelse 

Det bör finnas en process som 

leder till att modellerna ständigt 

förbättras genom att ta hänsyn 

till inspel från användare, 

jämföra med andra företags 

modeller, validera och 

genomföra förbättringar 

regelbundet. 
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Det finns risker kopplade både till 
beräkningsprocesserna och livscykeln 

Det finns risker i beräkningsprocessen som sådan, men det är också viktigt att ta hänsyn till 

de risker som är kopplade till modellens livscykel. 

 

 

 

Finansiella 

processer 

Riskhanterings-

processer 

Operativa 

processer 

Indata till andra 

modeller 

Beslut 

Rapporter till 

ledningen 

Externa 

rapporter 
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Justera Utdata 

Interna data 

Externa data 

Antaganden 

Utdata från 

andra modeller 

Transformera 

och tvätta data 

Indata Utdata 

Kalibrera, 

anlysera 

använda 

Ändra 

Test och genomförande 

Utveckling 

Äffärsnytta 

Modellens livscykel 

Validera 
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Eftersom modellerna är viktiga kan 
modellrisker få allvarliga konsekvenser 

Modellrisk kan ha många orsaker men 

huvudsakligen handlar det om antingen fel i 

processen från indata till rapport eller olämplig 

användning av modellen 

► Problem med modelldesign eller grundläggande 

metoder / tillvägagångssätt 

► Felaktig implementation av modeller, felaktiga 

indata eller antaganden 

► Bristande kontroll i processen från indata till 

rapport t ex obehöriga och felaktiga ändringar av 

modellerna 

► Otillräcklig kunskap om modellernas syften, 

processer och styrning (dvs nyckelpersonrisk, 

brist på utbildning) 

► Modeller som blir olämpliga för deras avsedda 

användning p g a förändrade marknadsvillkor 

► Missbruk av, eller övertro till modeller (så som att 

ignorera begränsningar) 

Missnöjda kunder 

Dåliga strategiska beslut 

Otillräcklig kvantifiering av risk och 

kapitaltäckning 

Felaktig utformning och  

prissättning av produkter 

Dålig planering, fel 

investeringsbeslut och resurstilldelning 

Fel i den finansiella  

rapporteringen och omräkningar 

...som visar på behovet av att 

hantera modellrisker på ett bra sätt. 

Bristfälligt kontrollerad modellrisk kan 

få ödesdigra konsekvenser:  



Page 13 

Finanskrisen synliggjorde svagheter inom 

utveckling och användning av modeller 

inom finansbranschen. 

En reglering för modellriskhantering 

infördes i USA i April 2011. Den grundas i 

princip på två antaganden, att modellrisk 

behöver hanteras som vilken annan risk 

som helst, och att alla modeller som 

används av ett företag bör vara inom 

omfattningen 

Den amerikanska lagstiftade definitionen 

av en modell används i stor utsträckning 

inom både bank och försäkring.  

Slutsats: Bolag måste hantera sina 
modellrisker 
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Krav på validering 
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Vad är validering? 

Några möjliga betydelser: 

► Validera: göra giltigt, bekräfta, utvärdera, kvalitetskontrollera 

 

“Model validation is the set of processes and activities intended to verify that 

models are performing as expected, in line with their design objectives and 

business uses.” 
► Guidance on Model Risk Management, Federal reserve, USA, 2011 
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Krav på validering i Solvens 2 
interna modeller 

► Solvens II-direktivet Artikel 124  Valideringsnormer 

► Försäkrings- och återförsäkringsföretagen ska regelbundet validera de interna modellerna och därvid även övervaka 

hur de fungerar, kontrollera att modellspecifikationen fortlöpande är lämplig och testa resultaten mot de faktiska 

utfallen. 

► Modellvalideringsprocessen ska innefatta en effektiv statistisk process för validering av den interna modellen med 

vars hjälp försäkrings- och återförsäkringsföretagen kan styrka för sina tillsynsmyndigheter att de kapitalkrav som 

erhålls med modellen är lämpliga. 

► Den statistiska metod som används ska omfatta testning av den prognostiserade sannolikhetsfördelningen jämförd 

inte bara med de inregistrerade förlusterna utan också med alla betydande nya uppgifter och upplysningar som rör 

dem. 

► Modellvalideringsprocessen ska innefatta en analys av den interna modellens stabilitet, särskilt testning av hur 

känsliga de resultat den ger är för förändringar av de centrala underliggande antagandena. Den ska också omfatta 

en bedömning av exaktheten, fullständigheten och lämpligheten hos de uppgifter som används för den interna 

modellen. 

Delegated Acts 

Article 241 

Model 

validation 

process  

 

Article 242 

Validation tools 

Riktlinjer om 

förhandsgransk

ning av 

interna modeller 

Riktlinje 22 – 

Validering 

Solvens II-

direktivet 

Artikel 124 

Validerings-

normer 
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Krav på validering i Solvens 2: FTA 

Delegated Acts Article 264 

Värdering av försäkringstekniska avsättningar – Validering 

(del av artikeln, fritt översatt) 

 

► Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska validera beräkningen av 

försäkringstekniska avsättningar, särskilt genom att jämföra mot utfall.  

► Detta ska göras minst en gång om året, och  

► där det finns indikationer på att de uppgifter, antaganden och 

metoder som används i beräkningen inte längre är lämpliga eller 

nivån på de försäkringstekniska avsättningarna inte längre är 

lämplig. 
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Hur förberedda är bolagen på att validera sina 
interna modeller? 

► Resultaten av studien visar på betydande förbättringar i arbetet med (partiella) interna modeller. 67% av de deltagande 
försäkringsbolagen räknar med att fullt ut uppfylla kraven vid 1 januari 2016. 

► Det finns en markant minskning av andelen företag som använder en (partiell) intern modell: från 49% till 40% av de 
tillfrågade. En möjlig förklaring är den avancerade förhandsgranskningen med tillhörande kostnader. 

► Trots de framsteg som gjorts för att efterleva kraven på interna modeller, uppnår ännu inte ett genomsnittligt företag de 
flesta av kraven på interna modeller. 

0,0
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Use test
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quality

standards

Calibration
standards

Profit & loss
attribution

Validation
standards

Documentatio
n standards

External
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Focus Structure 2013 

Structure 2012 
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Valideringsaktiviteter 
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Hur bestämmer man valideringens 
omfattning? 

► Vanligt att utgå från en uppsättning krav, t ex 

regelverkskrav. 

► En utmaning är att det kan vara svårt att tolka kraven. 

► Det finns också många möjliga krav att använda som 

utgångspunkt. Exempelvis: 

► Krav på interna modeller enligt Solvens 2 

► S&P:s krav på modeller för ekonomiskt kapital 

► Krav på modellriskhantering enligt FED 

 

Vilka krav som är viktiga beror på syftet med modellen 
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Ett exempel på omfattning av validering – 
EY:s granskningsområden 
EY’s omfattning för modellgranskning Under-

områden 

Primary alignment with Consolidated Level 2 Text: Standards and tests 

Statistiska 

kvalitetsnor

mer 

kalibrerings

standarder 

Resultatan

alys 

Externa 

modeller 

och data 

Dokumenta

tionsstanda

rder 

Valider-

ingsstandar

der 

Användnin

gskrav 

1. Granskning av modellens kontrollmiljö 

1   

2   

3    

4   

2. Granskning av modellstruktur 

5    

6    

7  

3. Granskning av modellkalibrering och data 

8    

9     

4. Granskning av resultaten 10    

5. Granskning av användning 

11    

12     
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Validering steg för steg 

Valideringspolicy 

Valideringsmetodik (instruktioner) 

Valideringsplan – vilka test, vilka acceptanskriterier? 

Genomför 

tester 

Granska och utmana testresultat 

Säkerställ kvalitet på 

valideringsprocessen Exempel 
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Vad är det man gör i en validering? 

▶ Granskningsarbetet består ofta av dessa typer av aktiviteter 

– Möten, t ex 

– Process- och kontrollgenomgångar 

– Intervjuer 

– Skrivbordsgranskning av dokumentation 

– Analyser, t ex 

– Förändringsanalys 

– Känslighetsanalys 

– Benchmarking 

– Körningar, tex 

– Olika slumpfrön 

– … 

 

▶ Ovanstående kan göras för delar av modellen eller hela modellen. 
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Verktyg för validering 1 av 2 

Tillvägagångs-

sätt 

Syfte Tillämpningar 

Testa resultat mot utfall Att identifiera 

modellerings- och 

beräkningsfel, samt 

eventuella svagheter 

i modellen 

 Bedöma avvikelser mellan resultaten som predikterats med hjälp av 

modellen och faktiska erfarenheter (dvs backtesting) 

 Bedöma ”goodness of fit” och stabilitet i parameterfördelnigen  

 Bedöma antaganden om beroenden mellan riskfaktorer  

 Behöver kompletteras med kvalitativ analys innan förändringar genomförs, för att 

kontrollera att tidigare data är relevanta, och för att identifiera om förändringar 

krävs för modellstruktur eller modellparametrar 

Testa robustheten i 

modellen 

För att visa att 

kapitalkraven som 

produceras av 

modellen är robusta 

 Bedömer i vilken utsträckning resultaten är känsliga för förändringar i de 

underliggande antagandena för att identifiera: 

– Modellrisk 

– Parameterrisk (t.ex. i samband med expertbedömningar) 

 Testa stabiliteten i modellen; särskilt viktigt för stokastiska modeller, t.ex:  

– Samstämmighet mellan fördelningar som kommer ut och indata  

– Plottning av resultaten och inspektion av extremvärden  

– Reproducerbarhet av resultaten med olika uppsättningar av slumptal 

Stress och scenariotester För att bedöma 

effekten på ett 

företags finansiella 

ställning av en 

enskild händelse 

eller en kombination 

av händelser 

 Används för att internt utmana både modellresultaten och vissa parametrar 

(t.ex. korrelationer, fördelningar) 

 Ger upplysningar om beroenden mellan risker och icke-linjäritet, liksom 

fördelningen som kommer ut  

 Ökar förståelsen av företagets riskprofil  

 Analyserar samverkan mellan risker och riskmitigering  

 Stöd för allokering av kapital och långsiktig affärsplanering  

 Fångar effekten av extrema men rimliga förlusthändelser  

 Omvända stresstester för att förstå händelser som skulle hota lönsamheten  

 Identifierar eventuella begränsningar av modellen 

Resultatanalys För att bedöma om 

risker som täcks av 

modellen är 

kompletta, och att 

förklara resultatet 

 Sätter de faktiska resultaten i sitt sammanhang och förklarar dem med hjälp 

av modellen  

 Förklarar vinster och förluster för att bekräfta att den interna modellen speglar 

verksamhetens riskprofil  
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Verktyg för validering 2 av 2 

Tillvägagångssätt Syfte Tillämpningar 

Benchmarking Att  veta hur modellen 

ligger till jämfört med 

andra företags 

modeller 

▶ Betrakta andra företags modeller och angreppssätt för att få en bild av 

om andra sätt att arbeta skulle förbättra modellens kvalitet 

▶ Man måste dock ta hänsyn till att alla företag är olika och att man vill 

undvika att skapa systemrisk. 

Ändringsanalys För att analysera hur 

den interna modellens 

resultat ändrats från en 

period till en annan. 

▶ Validerar att den interna modellen fungerar som den ska och att 

resultaten kan stämmas av mot den föregående perioden. 

Hypotetisk portfölj För att underlätta 

jämförelser mellan 

olika interna modeller 

▶ Genomförs med hypotetiska portföljer av tillgångar och/eller skulder. 

▶ Viktigt att undvika att skapa systemrisk. 

Kvalitativ granskning Ytterligare kvalitativa 

valideringsverktyg 

Användningskrav 

Att modellen används i stor utsträckning tyder på att användarna litar på 

modellen och kommer att se till att den ständigt förbättras. 

Kvalitativ granskning 

▶ Möten och granskning av dokumentation 

– Metod 

– Genomförande 
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Oberoende validering 
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Finns det verkligt oberoende i valideringen? 

 Avgörande att valideringen görs från ett oberoende perspektiv, och att detta oberoende 

synliggörs för alla intressenter 

 Modellutveckling och valideringsuppgifter bör fördelas över de tre försvarslinjerna 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi, riskaptit och policies 

Styrelse 

Designar, utvecklar och använder 

1:a försvarslinjen 

Riskägare 

2:a försvarslinjen 

Riskkontroll 

3:e försvarslinjen 

Oberoende granskning 

Internrevision och externa granskare Riskhanteringsfunktionen 

Genomför objektiv granskning 

Ansvarsområden: 

► Designa och rulla ut 

företagsstyrningssystemet för 

modellen 

► Utveckla och följ upp efterlevnaden 

av policyer 

Designar och utvecklar modellen, 

designer och genomför kontroller och 

riskhanteringsramverk och 

säkerställer att affären håller sig inom 

riskaptiten. 

Oberoende och objektiv granskning 

av hur väl de interna kraven efterlevs, 

inklusive granskning av att 

riskhanteringen fungerar som avsett 

och identifierar förbättringsåtgärder. 

Exempel 
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Nyckelfrågor för att uppnå bättre effektivitet i 
valideringen 
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Några nyckelfrågor för att uppnå bättre 
effektivitet i valideringen 

 Bygg valideringen på existerande processer. Det finns sannolikt redan många 

kontrollaktiviteter. 

 Kartlägg vilka av de existerande processerna som gör mest nytta och hur mycket tid 

och resurser som läggs.  

 Ta hänsyn till materialitet: Vilka modellrisker är störst? 

 Viktigt att de som utvecklar modellen (och dokumentation med mera) förstår i detalj 

hur valideringen kommer genomföras. De kan då ta höjd för detta. 

 Undvik att skriva en valideringspolicy som är alltför övergripande och lämnar för 

mycket öppet, särskilt valideringskriterier. 

 I vissa fall har tillsynsmyndigheter krävt att allt insänt material är validerat, i alla fall för 

formell ansökan. Kan oavsett vara ett internt krav. 

 Kraven påverkar tidsplanen – det behöver finnas tid för validering och omarbetning 

innan material skickas in. 

 Modellutveckling och validering görs inte bara en gång. Det måste skapas en process 

som fungerar i linjen. Planering av interna resurser och styrning måste planeras med 

detta i åtanke. 

 Det bör också finnas en process för brådskande omvalidering vid plötsliga 

marknadsförändringar. 

1. Hur kan 

existerande kontroller 

användas? 

2. Hur kan 

valideringen stötta 

utvecklingen av 

modellen? 

3. Vad är kopplingen 

mellan valideringen 

och ansökan om 

godkännande?  

4. Hur kommer 

valideringen fungera i 

linjen? 
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Effektiv validering – några saker att tänka på 

► Besluta innehållet i valideringen tidigt 

► Ta hänsyn till beroenden i planeringen 

► Bra samarbete med de som designar, utvecklar och 

dokumenterar 

► Oberoende bör vara på en tillräcklig nivå 

► Hantera förväntningarna på valideringen 
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Sammanfattning: Validering som skapar 
förtroende 

1. Modellrisker: Det är viktigt att hantera modellrisker, 

bland annat med validering 

2. Krav på validering: Solvens 2 ställer krav på validering 

av interna modeller och FTA. 

3. Valideringsaktiviteter: Valideringens omfattning tar ofta 

krav som utgångspunkt. 

4. Oberoende: Valderingen ska vara tillräckligt oberoende. 

5. Effektiv validering: Hantera beroenden, samarbeta med 

utvecklare, hantera förväntningar 

 



Tack! 


