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1 • INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

Inom företagsekonomisk investerings- och finansieringsbedöm

ning gäller det att värdera och fatta beslut avseende osäkra

framtida förlopp. Dessa förlopp brukar ofta kvantifieras i

form av betalningsserier. Allt efter beslutens karaktär är

det emellertid olika egenskaper hos dessa betalningsserier

som man i första hand är intresserad av att studera.

r gängse investeringsbedömning ställes frågor om hur snart

utlagda pengar kan återvinnas genom inbetalningar, vilken av

kastning eller internränta dessa senare ger på utlagt investe

ringsbelopp eller vilket nuvärde som betalningsserien' motsva

rar vid visst räntekrav.

Utvecklingen av betalningsserierna över tiden kan bero på

förhållanden som man vill kartlägga mer i detalj. Exempelvis

försöker man genom olika metoder kartlägga långsiktiga tren

der efter rensning av mer eller mindre regelbundna konjunktur

inflytanden. På liknande sätt kan man försöka särskilja säsong

variationer eller andra speciella kortsiktiga varia.tioner över

månader, veckor, dagar etc. Även icke regelbundna men i tiden

förutsebara inflytanden från t.ex. påsk- och pingsthelger, vid

vissa tidpunkter planerade åtgärder etc. kan vara av intresse

att bestämma.

Vanligen blandas alla till orsaken mer eller mindre bestäm

bara variationer i en betalningsserie med slumpinflytanden. En

svår fråga är att urskilja mönster av olika slag enligt före-
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gående stycke från nämnda slumpvariationer. Olika tidsserieana

lytiska metoder kan här komma till användning. Deras förmåga

att särskilja mönster eller regelbundenheter från slump växlar

alltefter regelbundenheternas karaktär.

Mönstret tar sig ofta formen av vågor kring en mer långsiktig

utveckling. Vid studier av säsongvariationer över året är perio

diciteten given, och vad man vill beskriva är närmast vågornas

form, inklusive deras höjd (amplitud). I andra fall är själva

periodiciteten okänd. Ja, eventuellt blandas med varandra in

flytanden med olika både periodicitet och styrka. Exempel är

beslut om dimensionering av betalningsberedskap eller anpassning

av köp- och säljverksamhet till prisvariationer. Där är det vik

tigt att finna metoder för att beskriva vågrörelserna vid t.ex.

betalningsförloppen så att korrektion av tidigare och anpassning

av nya beslut kan göras med så säker informR.tion som möjligt.

För vissa betalningsserier finns klara veckovariationer. Kanske

är betalningarna under måndag, torsdag och lördag någorlunda genom

snittliga, medan de är något lägre under tisdagar och onsdagar

men väsentligt högre under fredagar. Vi får en veckovåg med föl

jande utseende:
Kr

T
J(

D
K

Veckodag

Om mön~tret upprepas vecka efter vecka kan vi tala om en perio

dicitet på en vecka eller en frekvens på 52 gånger per år.
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Samma betalningsförlopp kan samtidigt va~~ influerat t.ex. av

måna..4a- qch årsperiodiciteter med en frekvens på 12 respektive

g~g per år.

~en intressanta frågan är ofta att bedöma hur e.tor del av

v~ia~ionern~ i en betalningsserie som går att bestämma som

u~~ryck fö~ dylika fö~tsebara, regelbundna svängningar med

g~i~ per~qdicitet (fr~~ens). Resten får an~ea vara variatione~,

~Qm i br~et på annan förklaring måste tolkas 80m ~lumpbetingade.

En a~a~ intressant fråga, kan gälla om var:l~tione:rm,a ändrar

~araktär över tiden beroende på av företagsledningen eller

~onkurrenter vidtagna åtgärder. Variationerna kan ~xempelvi~

trots behål~e~ periodicitet ändra karaktär mot §törre eller

~ndre styrka (~fr vågrörelsens amplitud elle~ nöjdskjllnad).

'prändring~n kan naturligtvis också ske mot ändr~d tid~ut~träck

ning ell~r ändrat läge över tiden för höjd- QQh dalellJl"platäernatt

~ v~qrelsep ~nom perioden.

Några e~empel på situationer där bedömning av pe~iodiQitater

~an bli aktuell är följande.

1. I en bank vill man systematisera planerine;en a.v betalni:pgs

beredskapen på bankkontoren. Kundernas betalningsv~nor k~n ~ntas

till betydande del vara periodiska. För att kqpna ta hänsyn till

4e~sa regelbundenheter är det väsentligt att konstater~ den ~ela~

tiva betydelsen av vecko-,månads- och årsperiod~cj~eter~

2. I ett petroleumföretag står man inför beslut om investe~in~

i en ny bensinstation. Bensinstationers försäljning v~ierar ofta

med bl.a. en viss årsperiodicit~t! För företaget är det intre~sant

att se, hur den aktuella bensi~§tationens betal~pgar period~e1tets

mässigt kan kQmma att se ut i s~tt sammanhang m~d företagets övriga
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betalningar.

3. Avskrivningsmetoder utnyttjas för att fördela företagens

utbetalningar för anskaffning av maskiner på de redovisnings

perioder,..under vilka maskinerna används. Avskrivningarna kan

bl.a. utjämna periodiska variationer i utbetalningarna för anskaff

ningen av maskiner. Det är av ett visst intresse att studera oli

ka avskrivningsmetoders förmåga till sådan utjämning.

Vårt syfte med föreliggande undersökning är att:

a. identifiera ett antal företagsekonomiska beslutssituationer

i vilka periodiska egenskaper hos tidsserier är av speciellt

intresse

b. beskriva de i dessa situationer aktuella alternativen i

termer som ger i någon mening ett förbättrat beslutsunderlag

c. belysa hur nämnda beskrivning sedan kan utnyttjas i besluts

verksamheten.

Undersökningen kommer att avgränsas på så vis, att endast s.k.

diskreta betalningsförlopp, ej kontinuerliga sådana, behandlas.

Detta innebär att tidsaxeln indelas i intervall, och att betal

ningar som hänför sig till ett visst intervall sammanslås till

en summa avseende detta tidsintervall.

1.2 Disposition

Avhandlingen är så disponerad, att den inleds med ett kapitel

där problemet att bedöma osäkra betalningsserier diskuteras med

särskild hänsyn till behovet av beskrivningsmetoder. Därefter pre

senteras i ett kapitel spektralanalytiska metoder för beskrivning

av osäkra betalningsserier med hänsyn till deras periodicitets-
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egenskaper. I de därpå följande kapitlen studeras olika tillämp

ningar av dessa metoder.

Det första tillämpningsexemplet avser bankernas problem att

reglera bankkontorens kontantinnehav. Därefter studeras investe

ringsbedömningsproblem samt i anslutning därtill avskrivnings

problem. Sedan studerar vi metoder rör konsekvensbeskrivning vid

val av marknadsstrategi samt därefter sambandet mellan egenskaper

hos en kombination av betalningsprocesser och de enskilda proces

sernas egenskaper. Till sist studeras betydelsen av periodiska re

gelbu~denheter vid utformning av historiska jämförelser i rapportero

Det finns vissa grundläggande likheter och olikheter mellan

de angreppssätt vi kommer att använda inom de olika problemområ

dena. En grundläggande likhet är, att vi ur vart och ett av de

olika områdena så att säga skär ut ett segment, nämligen frågor

rörande periodiska betalningsvariatione~, och behandlar dem med

den valda beskrivningsmetoden (spektralanalys). Detta val motive

ras nedan i kapitlen 2 och 3. Därvid relateras beskrivningsmeto

den bl.a. till vissa andra företagsekonomiska beskrivningsmeto

der, vilka den är avsedd att komplettera.

Vid studiet och beskrivandet av periodiska regelbundenheter

(periodiciteter) i betalningsvariationer är det inte alltid

samma aspekter som är av störst intresse. I det följande kommer

vi att se, att det i vissa fall är periodiciteter hos en enskild

betalningsserie som är av intresse. I andra fall koncentreras

uppmärksamheten till samspelet mellan periodiciteter i flera

samtidiga betalningsförloPPe

Som redan antytts saknar beslutsfattaren i vissa fall nästan

helt kunskap om förekomsten av periodiciteter i ett visst siffer-

2
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material, och periodicitetsbeskrivningen fe~ då användas för

att utröna om periodiciteter överhuvudtaget är aktuella. I

andra fall har man på förhand en ganska god uppfattning om

vilka periodiciteter som kan förekomma. Det är då främst de

olika periodiciteternas relativa styrka man är intresserad av.

De nu angivna aspekterna på periodicitetsbeskrivning är dem

vi i första hand kommer att använda i det följande.

Det som nu sagts kan sammanfattas i fig. 1 nedan. Avsikten

är att i varje kapitel (av kapitlen 4-10) behandla punkterna

(a) identifiering av beslutssituationen, (b) beskrivning av

alternativ samt (o) användning av alternativbeskrivningen. I

detta avseende är kapitlen lika. Däremot skiljer de sig åt

beträffande dimensionerna en/flera betalningsserie(r) samt

kända/okända periodiciteter.

Kända per.
""'"" -- o· - .. - .,....--..........at----'"

Okända. per•...,..------t-----e---~
En : Flera
serie :serier

6,

... _.. _~• Användl1ing

b. Beskrivning

Identifiering

Figur 1. Aspekter på periodicitetsbeskrivningo
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En sak som till sist förtjänar framhållas är, att avsikten

inte är att utveckla optimeringsmetoder för tillämpning på de

olika problemområdena. Istället gäller det att utveckla beskriv

ningsmetoder för komplettering av det informationsunderlag som

används vid beslutsfattande. Motivet till att inte näxmare spe

cificera beslutsbeteendet är att uppnå en vid krets av använd

ningssituationer för de föreslagna beskrivningsmetoderna.
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2. PROBLEMET ATT BEDÖMA BETALNINGSPROCESSER

2.1 Betalningsprocesser

Ett företags utbyte med omgivningen tar sig från en viss syn

punkt sett två former. Den ena formen av utbyte är vad man kan

kalla den reala. nämligen varor och tjänster som företaget till

förs i form av produktionsfaktorer och avger i form av produk

ter som bjuds ut på marknaden. Den andra formen av utbyte med

omgivningen kan kallas den finansiella och består av inbetal

ningar till och utbetalningar från företaget.

Ett nödvändigt_ om också inte tillräckligt, villkor för att

ett företag skall kunna fortleva är, att dess reala och finan

siella utbyte med omgivningen utvecklas så att vissa villkor är

uppfylldas Dessa villkor är i allmänhet lättare att få ett grepp

om beträffande den finansiella sidan än den reala. In- och ut

flödet i reala termer avser många typer av enheter som inte är

enkelt jämförbara (arbetstimmar, bränsle, metallvaror osv~)~

In- och utflödet i finansiella termer äger däremot rum i (åtminstone

vid samma tidpunkt) jämförbara enheter, nämligen penningenheter.

Ett numera vanligt betraktelsesätt är att uppfatta företaget

som ett öppet system, som utbyter energi med omgivningen. 1 ~~

tänker därvid ofta på jämförelsen med en levande organism. En

sådan behöver inte i varje ögonblick balansera in~ och utflöde

av energi så att dessa är lika stora. På lång sikt måste dock

inflödet vara åtminstone lika stort som utflödet för att inte

organismen skall gå under. på ett liknande sätt förhåller det

sig med företagets finansiella utbyte med omgivningen. I varje

1. Se exempelvis Johnson, Kast & Rosenzweig 1961, s. 11 samt
Katz & Kahn 1966, s. 17.
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kort tidsintervall behöver inte in- och utbetalningar balansera

varandra, men på lång sikt måste inbetalningarna åtminstone

vara lika stora som utbetalningarna för att företaget skall

kunna fortleva.

Många av de beslut en företagsledning måste fatta avser den

långsiktiga planeringen av företagets finansiella utbyte med

omgivningen. När tidsperspektivet tas med i bilden på detta

sätt förefaller det naturligt att tala om företagets finan

siella utbyte med omgivningen som en process, en betalnings

process. 1 Denna betalningsprocess kan uppdelas i ett antal del

processer. En grov uppdelning är i en inbetalningsprocess och

en utbetalningsprocess. En annan uppdelning är i betalnings

processer avseende olika verksamhetsgrenar och investerings

projekt.

Det kan uppfattas som en av företagsledningens väsentligaste

uppgifter att välja verksamhetsgrenar och investeringsprojekt

på ett sådant sätt, att företagets totala betalningsprocess

uppfyller villkoret rör företagets överlevnad. För att de nöd

vändiga besluten skall kunna fattas på ett ändamålsenligt sätt

behövs adekvata metoder rör bedömning av betalningsprocesser.

Den aktivitet som vi här kallar bedömning av betalningspro

cassar kan uppdelas i olika delaktiviteter. Den första är~

skrivning av betalningsprocessen ifråga. på beskrivningen kan

man ställa det kravet, att de beskrivningsmått som används

skall ha hög relevans samt att de med rimliga kostnader skall

kunna ges en godtagbar reliabilitet. Med relevans avses be

skrivningsmåttets användbarhet för beslutsfattaren i besluts

situationen2
, då man bortser från reliabilitetsaspekten (eller

1. Ordet betalningsprocess kommer senare att ges en mera speci
ficerad innebörd.

2. "Med relevant information förstås ••• sådana uppgifter, vars
inkluderande i - eller borttagande från - beslutsunderlaget
påverkar beslutet." Ramström 1969, s. 89.
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antar hög reliabilitet utan särskild kostnad härför). rtled re

liabilitet avses detta ords vanliga betydelse inom samhälls

vetenskaplig mätning, dvs. närmast måttets tillförlitligheto 1

Uttrycken "rimliga kostnader" och "godtagbar reliabilitet"

syftar på en avvägning av värdet av reliabilitet mot kostna

den för densamma. Denna avvägning kan naturligtvis genomföras

mer eller mindre formaliserat.

Att ett beskrivningsmått har hög relevans och reliabilitet

talar, definitionsmässigt, för en hög användbarhet vid besluts

fattarens bedömningsarbete.

Efter beskrivningsmomentet i bedömningsproceduren följer

den närmare analysen av beskrivningsmåtten, vilken exempel

vis kan omfatta jämförelser mellan beskrivningsmåttens värden

för olika kompletterande eller alternativa verksamhetsgrenar

eller investeringsprojekt.

Den tredje delaktiviteten inom ramen för bedömningsproce

duren, efter beskrivning och analys, är~e Beslutets

innehåll kan anses vara beroende av beskrivningens och analysens

utfall samt av olika preferenser, dels beslutsfattarens egna

dels preferenser hos andra personer som beslutsfattaren måste

ta hänsyn till (exempelvis överordnade)~

Den bedömningsmetod som skisserats ovan är den som kommer

att tas till utgångspunkt i den följande behandlingen av pro

blemet att bedöma betalningsprocesser. Denna typ av bedöm

ningsmetod har valts dels därför att den förefaller rimlig som

en beskrivning av verkligt beteende i företagen, dels också

därför att den förefaller normativt rimlig.

Metoden kännetecknas av att det slutliga avgörandet över-

1 e Jfr beträffande begreppet reliabilitet Swedner 1969, s. 958

2$ Givetvis hax' de nämnda preferenserna i allmänhet inte endast
betydelse vid beslutet, vilket ibland kan betraktås som
eftersträvansvärt, utan även vid beskrivning och analys*
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lämnas till beslutsfattaren. Ett alternativ är användandet av

optimeringsmodeller, vilka ger ett beslut som är optimalt un

der vissa preciserade förutsättningar. Skälet till att inte

den senare varianten av bedömningsmetod valts är författarens

uppfattning, att det är mycket svårt att konstruera användbara

optimeringsmodeller för långsiktiga finansiella beslut, vilka

beaktar de väsentliga faktorerna i beslutssituationen lika

fullständigt som en tränad beslutsfattare.

2.2 Existerande bedömningsmetoder

De metoder som existerar för bedömning av betalningsprocesser

faller huvudsakligen inom de två företagsekonomiska områdena

investeringsteori och finansieringsteori. Traditionellt brukar

finansieringsteorin anses omfatta företagets anskaffning av

likvida medel, medan investeringsteorin omfattar användningen

av likvida medel för anskaffning av varaktiga nyttigheter. På

senare tid har företagsekonomiska författare alltmer uppfattat

finansieringsteorins uppgift som att behandla både anskaffningen

och användningen av likvida medel. 1 Investeringsteorin uppfattas

därvid alltså som en del av finansieringsteorin.

Det är knappast meningsfullt att här försöka ge ens en till

närmelsevis fullständig översikt över investerings- och finan

sieringsteorin. Endast nAgra i sammanhanget särskilt väsentliga

huvuddrag kommer att behandlas.

Investeringsteorins bedömningsmetoder härstammar till stor

del från den nyklassiska mikroteorins begreppsvärld. Denna känne

teclmas bl".a. av antagandet, att företaget agerar på marknader

1. Jfr exempelvis Jensen & Johansson 1969, s. 13. Helhetssynen
på investering och finansiering kan sägas ha vissa rötter i
traditionell nationalekonomisk kapitalteori.
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där perfekt konkurrens råder. Den mest konsekventa tillämpningen

av detta synsätt på investeringsteorin är att se denna som en

pristeori för varor med tidsbestämda konsumtionsmöjligheter,

varvid man alltså antar en perfekt konkurrens~marknad för dessa
1varor.

I ett nyklassiskt pristeoretiskt perspektiv är kapitalvärdet

(dvs. diskonterade värdet till maJ~knadsr8~tan) för en vara med

tidsbestämda konsumtionsmöjligheter identiskt med varans pris

på marknaden. Under de nyklassiska förutsättningarna finns det

således starka motiv till att välja kapitalvärdet som beskriv

ningsmått för ett investeringsprojekt.

Då man lämnar den nyklassiska förutsättningen aven perfekt

marknad blir problemet att välja ett beskrivningsmått mer akut.

Beslutsfattaren står nu bl.a. inför en osäker framtid beträffan

de företagets verksamhetsgrenar och investeringsprojekt.

Investeringsteoretikerna har prövat många olika metoder att

hantera problemet att beskriva osäkra investeringsprojekt. Ofta

bibehåller man kapitalvä~det2som mått men uppfattar det som en

stokastisk variabel. 3 Man introducerar ofta även nyttofunktio-

ner"

Hillier (1969, s. 7) anger som en målfunktion vid investerings

bedömning

E( U [p( &)]) ,
där b kan uppfattas som en vektor av stokastiska. betalningsvariab

ler avseende olika tidsintervall, p(o) är kapitalvärdesfunktio

nen, U(e) är en nyttofunktion och E är väntevärdesoperatorn.4

Användandet av denna målfunktion förutsätter uppenbarligen, att

nyttan av ett investeringsprojekt kan uttryckas som en funktion

1. För en framställning av detta investeringsteoretiska angrepps
sätt, se Hirshleifer 1970, särskilt s. v-vie

2. Kapitalvärdet definieras därvid i allmänhet som ett diskon
terat värde till en kalkylräntesats e

3,4.Beträffande begreppen stokastisk variabel och väntevärde,
se Merrill & Fox 1970, s. 103-155 resp. 129-135.
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enbart av dess kapitalvärde. Detta i sin tur måste förutsätta,

att man kan finna en räntesats som på ett adekvat sätt uttrycker

företagsledningens tidspreferenserl Denna räntesats brukar i

engelskspråkig litteratur kallas cost of capital. Beträffande

detta begrepp säger Quirin (1967, s. 95).
The eost-of-capital eoncept is one of the fundamental
cornerstones of the theory of finanee. While there is
fairly general agreement eoncerning the usefulness of the
concept and how it should be applied, there has been a
fundamental lack of agreement on exactly what it is or how
it should be measured.

eost of eapital-problemet torde höra till de mest svårlösta

inom den företagsekonomiska teorin. Detta kan bero på att man

söker efter det som kanske är en omöjlighet: ett enda tal som

skall uttrycka företagsledningens tidspreferenser.

Den moderna finansieringsteorin omfattar som tidigare nämnts

både anskaffning och användning av likvida medel. I princip är

det alltså fråga om en totaloptimering av företagets finansiella

utbyte med sin omgivning.

Åtskilliga finansiella totaloptimeringsmodeller har även

presenterats. Dessa har ofta formen av linjära programmerings

modeller med som målfunktion kapitalvärdets väntevärde eller

en funktion av kapitalvärdets väntevärde och varians~ Även

dessa modellers användbarhet förefaller dock att väsentligt

inskränkas genom svårigheten att uppskatta eost of capital/

2.3 önskvärda egenskaper hos bedömningsmetoder

Vi har tidigare betonat beskrivningens väsentliga betydelse vid

bedömning av betalningsprocesser. Vi har även uppställt relevans

1. Frågan huruvida företagsledningens preferenser överensstämmer
med företagets ägares lämnas här obeaktad.

2. Se Thygesen 1972, s. 241-246, för exempel på sådana modeller.

3. Problemet rörande eost of capital kan kringgås genom val av
någon målfunktion som inte anknyter till kapitalvärdet, exe~

pelvis slutvärdet vid viss tidshorisont. Jfr Hirshleifer 1910,
s. 57.
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och reliabilitet som krav på beskrivningsmått.

Vid vår mycket summariska genomgång av existerande bedöm

ningsmetoder och beskrivningsmått har vi särskilt beaktat kapi

talvärdesmåttet. Relevansen och reliabiliteten hos detta mått

förefaller att äventyras på grund av svårigheten att uppskatta

cost of capital.

Vi skall nu sammanfatta några önskvärda egenskaper hos be

dömningsmetoder för betalningsprocesser. Dessa metoder får

antingen i formaliserade procedurer ta hänsyn till företags

ledningens preferenser på ett lämpligt sätt (t.ex9 i en opti

meringsmodell) eller också överlämna själva beslutet till en

beslutsfattare inom företagsledningen, vilken till sitt förfo

gande har beskrivningsmått med hög relevans och reliabilitet.

I denna undersöKning kommer, som redan tidigare antytts, den

senare vägen att väljas. Vi skall alltså studera möjligheterna

till utformning av beskrivningsmått med högre relevans och

reliabilitet än de existerande.

En förändring av beskrivningsmåtten för betalningsprocesser

kan i princip gå till på två olika sätt. Det ena sättet är att

modifiera och utveckla redan existerande beskrivningsmått. Ett

exempel på detta är då man började att betrakta kapitalvärdet

som en stokastisk variabel medan man tidigare hade uppfattat

det som en konstant. Det andra sättet är att utveckla helt nya

beskrivningsmått.

I denna undersb101ing kommer vi att pröva båda de ovannämnda

sätten. Dels kommer vi att försöka utveckla kapitalvärdesmåttet

genom att närmare analysera dess egenskaper som stokastisk varia

bel. Dels kommer vi också att studera beskrivningsmått som inte
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anknyter till kapitalvärdesmåttet och som är hätade från tids

serieanalytisk teori.

2.4 Beskrivning av betalningsprocesser

All beskrivning kan sägas renodla vissa egenskaper hos det som

skall beskrivas$ En beskrivning skiljer sig från beskrivningsob

jektet genom att vissa egenskaper hos beskrivningsobjektet fram

hävs medan andra egenskaper helt eller delvis saknas i beskriv~

ningen. Vid val av beskrivningssätt gäller det att se till, att

de egenskaper hos beskrivningsobjektet som finns med i beskriv

ningen motsvarar de krav på beskrivningen som ställs av dem som

skall använda den. Ett antal olika fotografier som avbildar en

och samma person kan se· ganska olika ut beroende på de olika än~

damål fotografierna skall tjäna: som passfoto, reklambild, rönt

genfoto osv.

Vid beskrivning av betalningsprocesser har man skäl att för

moda, att användarna av beskrivningen i allmänhet vill att denna

dels skall visa den relativa betydelsen av regelbundna respektive

oregelbundna variationer, dels de regelbundna variationernas egen

skaper.

Regelbundenheterna i betalningsvariationer kan sägas vara av

två slag: trendmässiga och periodiska. Med en periodisk regel~

bundenhet avses här en sådan, där utvecklingens mönster upprepas

varje vecka, månad, år, femårsintervall eller l.iknande.1 Exempel

på periodiska regelbundenheter är de säsongmässiesd årsregelbun

denheterna i försäljningen av varor för vilka efterfrågan påver

kas av utomhustemperaturen. Trendmässiga regelbundenheter kan

1. Enström 1914 utgör ett tidigt exempel på beskrivning av perio
diska regelbundenheter men med vissa överdrifter. Se beträf
fande moderna studier av aktiekursers periodiciteter Granger
& Ivlorgenstern 1963 & 1970 samt Cootner 1964.
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sägas vara sådana regelbundenheter som inte är periodiska. Ett
exempel är den exponentiella tillväxten i försäljningen aven

viss vara under introduktionsskedet.

Vi har tidigare uttryckt förmodan, att en beskrivning av

en betalningsprocess bör ange dels betydelsen av regelbundna

respektive oregelbundna variationer, dels regelbundenheternas

egenskaper. I detta arbete skall vi, i enlighet med det angivna

syftet, koncentrera oss till de periodiska regelbundenheterna i

betalningsprocesser. Vi kommer även att behandla beskrivning av

den relativa betydelsen av regelbundna och oregelbundna variatio~

ner. Det som utelämnas är sålunda en närmare behandling av pro

blemet att beskriva trendmässiga regelbundenheter.
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3. BESKRIVNING AV PERIODISKA BETALNINGSVARIATIONER

3.1 Periodiska betalningsvariationer

t
.. ..........;i'e IF to 110., "c

.............
........

I föregående ka.pitel (avsnitt 204) beskrev vi periodiska regel

bundenheter som sådana, "där utvecklingens mönster upprepas varje

vecka, månad, år, femårsintervall eller liknande"@ Denna defini

tion av begreppet periodisk regelbundenhet, kortare: periodicitet,

kan behöva en precisering.

Inom matematiken kallas en funktion fet) av t periodisk med pe

riodlängden h om det gäller att

00. = fet - h) = fet) = fet + h) = r(t + 2h) = f(t + 3h) = $$.

rör alla t. Detta periodicitetsbegrepp är dock inte lämpligt för

vårt ändamål. Betrakta fig. 2.

fet)

Figur 2, Periodiciteter.

För den funktion som beskrivs av den heldragna linjen kan man

tala om två periodicitetere Den med den kortare periodlängden

(punktlinjen) kan sägas vara överlagrad på den med den längre pe.....

riodlängden (streckade linjen)$ Den heldragna linjens funktion

uppfyller inte det ovan angivna matematiska periodicitetsvillko

ret; men funktionerna för den streckade linjen och punktlinjen

uppfyller villkoret för sina periodlängder. I fall som detta

kommer vi att säga, att en funktion (här den heldragna linjens

1 e För den kortare och för den längre periodlängden.
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funktion) har två periodiciteter med olika periodlängder. Mer

precist uttryckt säger vi att funktionen fet) av t har perio

diciteterna h1, h2, ••• f hn om funktionen kan skrivas som

fet) = f 1(t) + f 2(t) + •• § + fn(t) + fr(t) 9

där funktionerna f 1(t), f 2(t), ••• , fn(t) är periodiska funk

tioner i matematisk mening (jfr ovan) med periodlänguerna

h1, h2, ••• , hn medan funktionen fr(t) beskriver de oregel~

bundna variationerna. Det skall dessutom gälla, att funktio~

nerna f 1(t), f 2(t)f o •• , fn(t) med någon metod har visats för

klara en i någon mening väsentlig del av variationerna i fet)

för olika t.

3.2 Beskrivning av periodiska betalningsvariationer

En beskrivning aven betalningsprocess med hänsyn till dess pe

riodiciteter1kan sägas syfta till att uppdela en funktion f(t),

som beskriver de verkliga betalningsvariationerna över tiden t,

i olika komponenter f 1(t), f 2(t) osv. med olika periodlängder

samt en komponent f (t) rör oregelbundna variationer eller också
r

att på ett överskådligt sätt beskriva den relativa betydelsen av

av f 1(t), f 2(t) osv. samt fr(t).

För att en beskrivning av det sist antydda slaget skall kunna

åstadkommas måste ett par frågor först utredas. Till att börja

med frågar man sig hur den relativa betydelsen av olika komponen

ter skall kunna beskrivas på ett överskådligt sätt. Ett vanligt

sätt att beskriva styrkan hos variationer av olika slag är att

beräkna variansmått. Dessa beslcriver variationernas spridning

1~ Begreppet periodiska betalningsvariationer kan definieras som
betalningsvariationer som kännetecknas av periodiciteter.
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på ett sådant sätt, att olika siffervärdens avvikelser från det

som betraktas som normalt (vanligtvis ett medeltal) kvadreras.

Det är vidare vanligt att genom s.k. variansanalys beskriva den

relativa betydelsen av olika orsakskällor, exempelvis olika göd

selmedel inom lantbruket, genom studium av de andelar av varian

sen rör siffermaterialet ifråga som kan hänföras till olika orsaks

källor. På liknande sätt kan det i det för oss aktuella sam

manhanget förefalla rimligt att försöka utreda hur stor del av

en betalningsprocess' totala varians som kan hänföras till perio

diciteter med olika periodlängder respektive till de oregelbund

na variationerna.

En ytterligare fråga som måste utredas är vilken typ av perio

diska funktioner som skall väljas rör beskrivning av periodicite

ter i en betalningsprocess. I fig. 2 ovan beskrev vi ett stili

serat exempel, där en funktion kunde uppdelas i två periodiska

funktioner av vågrörelsetyp. Det finns emellertid även andra ty

per av periodiska funktioner. Några exempel ges i tig. 3.

7 t

) t

A

B

c

tLL///
t",,,,~,,

t~L~./---.....L~/~/~)t

!.:.!J;ur 2& Periodiska. funktioner.

En viss funktion fet) av t kan exempelvis tänkas uppdelas i
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ett antal funktioner av c-typ med olika periodlängder samt en funk

tion avseende oregelbundenheter. Valet av funktionstyp bör givet

vis dikteras av önskemål från användarna av periodicitetsbeskriv

ningen. Det är svårt att uttala sig generellt om dessa önskemål.

Man kan dock förmoda att periodiska funktioner av v~rörelsetyp

anknyter nära till det intuitiva periodicitetsbegreppet hos många

beslutsfattare 8 Denna förmodan ligger till grund för vårt val

i denna avhandling av periodiska funktioner av vågrörelsetyp

för beskrivning av den relativa betydelsen av periodiciteter med

olika periodlängder. För att åstadkomma en sådan beskrivning kom

mer vi att begagna metoder hämtade från den statistiska tidsserie

analysen@ Innan vi går närmare in.på beskrivningsmetodernas egenska

per skall vi därför dröja något vid några av tidsserieanalysens

grundläggande begrepp.

3.3 Det tidsserieanalytiska beskrivningsproblemet

En grundläggande uppgift för all vetenskaplig verksamhet är att

uppnå generaliseringar, dvs. uttalanden om mer eller mindre all

mängiltiga regelbundenheter hos de företeelser man studerar. Inom

statistiken har man inom den s.k. inferensteorin formaliserat meto

der för producerandet av generaliseringar.

Inferensteorin innehåller bl.a. den s.k. stickprovsteorin,

vilken behandlar metoder för att dra slutsatser från stickprov.

Stickproven uppfattas som delmängder av mängder som kallas popu

lationer$ Det är populationen man är intresserad av att dra slut~

satser om från informationen om stickprovets egenskaper. Popula-
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tionen kan exempelvis utgöras av Sveriges röstberättigade inne

vånare, medan stickprovet kan vara 1000 stycken slumpmässigt

utvalda röstberättigade svenskar.

Vid stickprovsundersoKningar spelar i allmänhet inte tids

faktorn någon speciellt betydelsefull roll. Vid exempelvis

opinionsmätningar är tidsfaktorn av betydelse endast i den

meningen~ att det är angeläget att de olika intervjuerna sker

ungefär samtidigt. dvse inom en relativt kort tidsperiod.

På senare tid har utvecklats en speciell gren av inferens

teorin, som avser metoder för att producera generaliseringar

beträffande företeelser där tiden spelar en väsentlig roll,

exempelvis vid studier av tidvattnets förändringar. Denna del

av inferensteorin kallas tidsserieanalys9 Inom tidsserieana

lysen vill man producera generaliseringar från s.k. tidsserier

till s8k. stokastiska processer.

Vi tänker oss en mängd 1-1 som vi skriver

M= {X1, X2' x3' X4' X5~ X6' X7' X8, X9'

X10' X11 ' X121 •

Vart och ett av de tolv X:en som utgör mängden M låter vi

nu utgöra en stokastisk variabel och beteckna medeltemperaturen

i Stockholm en viss månad. Xi betecknar januaris medeltemperatur,

X2 februaris medeltemperatur osv. }llingden M ovan är en stokastisk

process. En stokastisk process är nämligen en mängd av tids

bundna stokastiska variabler som ordnats i tidsföljd.

Ett visst år, exempelvis 1973, kan vi observera medeltempera

turerna i stockholm för de olika månadernal De olika observerade

medeltemperaturerna betecknar vi med Xi' x2' x3 osv. och bildar

1. Vi antar här att inga mätfel förekommer.

3
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mängden

~3 {x1 , x2 ' x3' x4' xS' x6' x7, xs' x9'

x10, x11 ' x12} ,

där alltså x1 är januaris observerade medeltemperatur, x2
februaris observerade medeltemperatur osv.

~~ngden m
73

är en tidsserie. En tidsserie är nämligen en

mängd av tidsmässigt ordnade observationer, vilket ju ~3 är.

Det tidsserieanB.lytiska inferensproblemet är nu att göra

generaliseringar från m
73

till mängden M. Mängden ~3 bildas

av utfall för de stokastiska variablerna i mängden M, och

~3 kallas därför för en realisering av N. Nyttan av att kunna

uttala sig om egenskaper hos M ligger i att vi kan tänka oss

fler realiseringar av M än ~3. Ett exempel är ~4' som vi

kan låta beteckna de observerade medeltemperaturerna för de

olika månaderna år 1974. om vi vill göra en prognos för ~4

kan vi utnyttja den kunskap om 1-1 som vi erhållit ur ~318 Na

turligtvis kan vi även tänka oss att utnyttja information be

träffande ~2' m71 , ~O osv. för detta ändamål.

Det är ofta lämpligt att kvantifiera kunskapen om en sto

kastisk process på något sätt. Därtill fordras metoder för be

skrivning av egenskaper hos stokastiska processer. I nästa av

snitt kommer vi att diskutera några sådana metoder.

I vårt exempel i detta avsnitt valde vi medeltemperaturer

för olika månader under året. Vi kunde istället exempelvis ha

valt nettoinbetalningar olika månader under året för någon

viss verksamhet, exempelvis en bensinstation.

Det förefaller nu lämpligt att precisera innebörden av or-
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det betalningsprocesSe I fortsättningen avser vi med ordet

betalningsprocess en stokastisk process, dvs. en mängd av

tidsmässigt ordnade stokastiska variabler, där de olika sto

kastiska. variablerna tolkas som betalningar av något slag av

seende olika tidpunkter eller tidsintervall. Med en betalnings

serie avser vi på motsvarande sätt en tidsserie, dvs. en mängd

av tidsmässigt ordnade observationer, där de olika observatio

nerna tolkas som inträffade betalningar av något slag avseende

olika tidpunkter eller tidsintervall.

3.4 En tidsserieanalytisk beskrivningsmetod

Inom tidsserieanalysen har utvecklats ett antal metoder att

beskriva stokastiska processer och därmed precisera kunskapen

om dem. Det har visat sig svårt att finna användbara beskriv

ningsmått som kan tillämpas på alla typer av stokastiska prooes

ser. Istället har särskilda baskrivningsmått utvecklats för olika

klasser av stokastiska processer.

En klass av stokastiska processer utgörs av de s.k. stationära

stokastiska processerna. För att klargöra innebörden av begrep

pet stationär stokastisk process (förkortas här SSP), skall vi

anknyta till exemplet i förra avsnittet~ För att den stokastiska

processen M, dvs. {X1, X2' .0.' x12}, skall vara en SSP måste

det bl.a. gälla att den gemensamma sannolikhetsfördelningen1 för

X1' X2 och X3 är densamma som den gemensamma sannolikhetsfördel

ningen för X2 ' X3 och x4 ' rör X3' X4 och X5' för X4' X5 och X6,

för X5' X6 och X7' rör X6' X7 och Xa osv. till och med X10' X11
och X12•

1. Se beträffande begreppet gemensam sannolikhets fördelning
(joint probability distribution) Merrill & Fox 1970, s. 112
124.
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Detta är inte ett tillräckligt villkor för att M skall vara

en SSP. Ett tillräckligt villkor härför kan formuleras så, att

rör varje tidsavsnitt aven viss längd ur den stokastiska pro

cessen M skall de i tidsavsnittet ingående stokastiska variab

lerna ha en gemensam sannolikhetsfördelning, vilken är densamma

som den gemensamma sannolikhetsfördelningen för de stokastiska

variabler som ingår i varje annat tidsavsnitt ur samma stokas

tiska process och med samma längd. De stokastiska variablerna

x
7
' Xa och X

9
utgör ett exempel på ett tidsavsnitt med längden

tre tidsenheter ur processen M. i

Villkoren som en SSP måste uppfylla leder till vissa speciel

la egenskaper. BI.a. gäller för en SSP att alla de ingående sto

kastiska variablerna har samma väntevärde och varians. De sto.....

kastiska variablerna i en SSP behöver dock exempelvis inte vara

stokastiskt oberoende. 2

Man frågar sig nu i vilka fall det är lämpligt att betrakta

en stokastisk process som en SSP. I exemplet med medeltempera

turerna i förra avsnittet vore detta förmodligen inte speciellt

lämpligt. Det är ganska orimligt att sätta väntevärdet för

januaris medeltemperatur lika med väntevärdet för julis medel~

temperatur. Man kan dock tänka sig en annan användning av be

greppet SSP i sammanhanget. De olika månadernas medeltemperatu

rers avvikelser från sina väntevärden kan med visst fog uppfat

tas som en SSP.

Vi bildar alltså variablerna Z1 = X1 - E(X1), Z2 = X2 - E(X2),

•• e, Z12 = X12 - E(X12), vilka utgör medeltemperaturer-

nas avvikelser från sina respektive väntevärden. Därefter bil

dar vi den stokastiska processen

1. Se beträffande begreppet SSP vidare König & Wolters 1972,
s. 18-21.

2. Se beträffande begreppet stokastiskt oberoende Merrill &
Fox 1970, s. 125-128.
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R = {Z1 f Z2' z3' Z4' Z5' Z6' Z7' zS' z9'

z10' Z11' Z12} •

Av definitionen av Z-variablerna följer att de alla har samma

väntevärde, nämligen noll. Den stokastiska processen R har därmed

åtminstone en väsentlig egenskap gemensam med en SSP.

Liksom i föregående avsnitt kan vi naturligtvis ge andra tolk

ningar åt X-variablerna än som medeltemperaturer. X-variablerna

kan exempelvis återigen uppfattas som nettoinbetalningar olika

månader på året rör en verksamhet av något slag. Z-variablerna

blir då nettoinbetalningarnas avvikelser från sina respektive

väntevärden.

Vi skall nu studera en metod för beskrivning av stationära

stokastiska processer med särskild hänsyn till deras periodici

tetsegenskaper. Det använda beskrivningsmåttet kallas spektrumet. 1

Spektrumet är en funktion av den s.k. periodlängden med defini

tionsmängden omfattande alla tal mellan 2 och 00. Spektrumet kan

exempelvis se ut som i fig. 4.
g(m)

4

Figur 4.
Spektrum. fT-T-....,....-....,-.""""fI"".........-..;................---IIIiBIIal....................... n.

2 ( tidsenheter)

Vi lägger till att börja med märke till den egendomligheten,

att periodlängden av konvention anges baklänges längs horisontella

axeln. Dessutom är periodlängdsskala.n inte linjär~ dvs. avståndet

i figuren mellan 8 och 6 är inte lika stort som mellan 6 och 4.

1. För en utförlig behandling av teorin för spektrumet, se König
& Wolters 1972, Granger & Hatanaka 1964 samt Fishman 1969. Se
även appendix 9 avsnitt A2.

2. Ska.lningen uppkommer genom transformationen n = 2111cv , där
O ~W'=lC'. fJJkallas (våg)rrekvensen och mäts i radianer per
tidsenhet. Periodlängden n mäts i tidsenheter. Se Fishman
1969, s. 24.
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ytan under spektrumet (streckad i fig. 4 ) är lika med varian

sen, som är lika stor för alla stokastiska variabler som bil

dar den stationära stokastiska processen ifråga.1 Spektrumet

visar alltså ett slags uppdelning av processens varians. Tan

ken bakom denna uppdelning är följande.

De tidsserier som 11tgör realiseringar aven SSP uppvisar

variationer kring en konstant långsiktig nivå. Denna nivå utgörs

av väntevärdet, som är lika för alla de i processen ingående

stokastiska variablerna.

En viss SSP kan ha den egenskapen, att de tidsserier som ut

gör realiseringar av processen ifråga kännetecknas av cykliska

regelbundenhetere Med cykliska regelbundenheter menas här sådana

regelbundenheter som liknar vågrörelser, dvs. innehåller våg

toppar och vågdalar med ungefär samma storlek och med ett på

lång sikt relativt konstant avstånd mellan vågtoppar resp.

vågdalar. Detta avstånd kallas regelbundenhetens periodlängde (Se

fig. 5 för ett stiliserat exempel.) Det kan röra sig om period

längder på ett år, ett kvartal, en månad osv.

Figur 5. Vågrörelse.

För en SSP vars tidsserier innehåller cykliska regelbundenheter,

kan det vara intressant att få ett mått på de olika regelbun

denheternas relativa betydelse. Detta kan uttryckas så, att man

vill veta hur stor del av de totala variationerna kring den

1. Ofta definieras spektrumet så, att denna yta är lika med
halva variansen. Se beträffande motiveringen till detta
Granger & Hatanaka 1964, s. 37.



27

längsiktiga nivån (dvs. väntevärdet) som kan förklaras av

cykliska regelbundenheter med olika periodlängder. om man

accepterar variansen som mått på variabiliteten kring den

konstanta nivån, så ger spektrumet ett svar på frågeställ

ningen. Spektrumet ger nämligen en uppdelning av variansen

på cykliska regelbundenheter med olika periodlängder. 1

Spektrumet i fig. 4 ovan uppvisar maximum vid periodlängden

20. Detta kan tolkas som att cykliska regelbundenheter med

den approximativa periodlängden 20 tidsenheter förklarar en

särskilt stor del av variationerna hos de tidsserier som ut

gör realiseringar av den stationära stokastiska process som

spektrumet avser.

Spektrumet som beskrivningsmått har givetvis både fördelar

och brister vid praktisk tillämpning. I det följande kommer vi

att studera spektrumets egenskaper med särskild hänsyn till

dess användning för beskrivning av betalningsprocesser.

3.5 Beskrivning av betalningsprocesser

Vi har tidigare angivi t, att de mått vi söker för b,eskriv

ning av betalningsprocessers periodiciteter skall ha hög rele

vans och att det med rimliga kostnader skall vara möjligt att

uppnå en godtagbar reliabilitet hos måtten ifråga.

Vi skall nu beröra spektrumets relevans vid bedömning av be

talningsprocesser. I föregående avsnitt konstaterade vi, att

användningen av spektrumet som beskrivningsmått för en stokas

tisk process bygger på det betraktelsesättet, att processen i

fråga är en stationär stokastisk process (SSP), och att varia-

1. Orsaken till att 2 tidsenheter är den kortaste periodlängd
som beaktas i spektrumet kan uttryckas så, att en fullstän
dig vågrörelse för en sinuskurva har (eller åtminstone grän
sar till) tre skärningspunkter med den horisontella axeln,
och för bestämningen av dessa kan det anses fordras tre ob
servationer i följd, vilka innesluter 2 tidsintervall mellan
sig, vilka i sin tur förutsätts ha vardera längden en tids
enhet. Se även Granger & Hatanaka 1964, s. 46-47.
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tionerna kring den långsiktiga konstanta nivån (väntevärdet)

kan förklaras av cykliska regelbundenheter med olika period~

längd. Beträffande spektrumets relevans som beskrivningsmått

för en viss betalningsprocess, torde det alltså vara väsentligt

att ställa följande två frågor. 1. Är det rimligt att betrakta

betalningsprocessen i fråga som en SSP? 2. Är det lämpligt att

tolka variationerna i betalningsprocessens betalningsserier i

termer av cykliska regelbundenheter?

Den förstå frågan kan knappast besvaras generellt. En betal

ningsserie som förefaller att utvecklas trendmässigt (exempel

viss exponentiell stegring) bör i allmänhet. vid bedömning av

längre tidsintervall, inte uppfattas som en realisering aven

SSP. SSP-model1en kan dock även i detta fall komma till använd

ning. En trend kan nämligen rensas bort på olika sätt.1 Netto

inbetalningen Xt,för ett visst tidsintervall t, kan exempelvis

uppfattas som summan aven trendknmponent2 Tt och en stokastisk

komponent ZtG Alltså Xt = Tt + Zt • Vi kan antaga att Z-variab

lerna bildar en SSP med väntevärdet noll (liksom i exemplet i

föregående avsnitt)" Under detta antagande bildar X-variablerna.

en stokastisk process med variabelt väntevärde och konstant

varians. Det gäller nämligen att E(Xt ) = Tt och att V(Xt ) =
V(Zt) = K~3 Den icke-stationära betalningsprocess som bildas

av X-variablerna kan alltså beskrivas med två beskrivningsmått,

dels trendfunktionen Tt av t (exempelvis en exponentialfunktion),

dels också spektrumet för den stationära stokastiska process som

bildas av Z-variablerna.4

En annan metod att rensa bort en trend är att använda modellen

X
t

= Tt·Zt lP En sådan modell brukar kallas en multiplikativ

1 8 För en översikt över metoder för trendrensning, se Merrill &
Fox 1970, kap. 11e

2. Trendkomponenten uppfattas här som en deterministisk funktion
av tiden.

3. V(Xt ) och V(Zt) betecknar varianserna för Xt resp. Zte

K betecknar en konstant.

4. Se även appendix ,avsnitt A1.
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trendmodell. Vi ger nu samma tolkning åt Tt och Zt' så när

som på att vi sätter E(Zt) = 1, Detta innepär, att E(Xt ) = Tt

och att V(Xt ) = V(Tt Zt) = T~ K • Den främsta skillnaden

mellan den multiplikativa trendmodellen och den i föregående

stycke förefaller alltså att vara att även variansen, inte

endast väntevärdet, förändras trendmässigt. Trendkomponenten

Tt kan exempelvis tänkas som index avseende den allmänna pris

stegringen i samhället. Det kan i ett sådant fall tänkas att

trenden för vissa beslutsfattare kan vara relativt ointressant,

dvs. man är endast intresserad av nettoinbetalningar uttryckta

i fast penningvärde. ~Ta.n kan då tänka sig att studera z-,variab

lema för sig. Dessa kan nämligen anses bilda en nettoinbetal

ningsprocess med betalningar uttryckta i fast penningvärde.

Spektrumet för Z-processen kan då användas som beskrivningsmått.

Den andra frågan beträffande spektrumets relevans som vi

ställde ovan var, huruvida det är lämpligt att tolka betalnings

seriernas variationer i termer av cykliska regelbundenheter.

Denna fråga kan knappast heller besvaras generellt. Svaret måste

bero på i hur hög grad beslutsfattaren ifråga tänker i termer

av cykliska regelbundenheter då han analyserar betalningsserier.

Åtskilliga betalningsserier torde ha relativt klart urskiljbara

regelbundenheter av cyklisk karaktär. Dessa regelbundenheter

kallas ofta för konjunkturer~ säsonger osv. Detta språkbruk

tyder möjligtvis på att det "cykliska" betraktelsesättet är ganska.

väl utbrett bland de personer, som för olika ändamål studerar

ekonomiska förlopp och däribland betalningsserier.

1. Jfr det engelska uttrycket business eyeles. Se beträffande
icke-cykliska periodiciteters avspegling i spektrumet
Kendal1 & Stuart 1968, s. 460.
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3.6 Skattninesmetoder

I förra avsnittet diskuterade vi spektrumets användbarhet utan

att närmare beröra spektrumets reliabilitet. Vi skall nu syssel

sätta oss med r?liabiliteten.

Frågan om reliabiliteten är nära förbunden med frågan hur

man i praktiken skall skatta spektrumet. Innan vi går in på

skattningsmetoderna, skall vi särskilja två skattningssituatio

ner. Den första skattningssituationen kallar vi den empiriska.

Denna i~nebäx, att den som skall skatta spektrumet har till sitt

förfogande observerade betalningsserier, vilka kan uppfattas

som realiseringar av den betalningsprocess man är intresserad

av eller aven betalningsprocess, vilken kan förmodas ha likar

tade egenskaper som den process man är intresserad avo I den

empiriska skattningssituationen kan man välja mellan ett antal

väletablerade statistiska metoder för skattning av spektrumet1

med användning av betalningsseriematerialet ifråga. Reliabili

teten hos de skattningar som erhålles på detta sätt kan i all

mänhet ganska väl bedömas genom studium av variansen för skatt

ningen av spektrumet: Även denna varians kan nämligen i allmän

het skattas empiriskt på det tillgängliga materialet.

Den andra skattningssituationen kallar vi den subjektiva

skattningssituationen. Denna kännetecknas av, att man saknar

det empiriska material som finns till hands då den empiriska

skattningssituationen är rådande. ~~ är därmed hänvisad till

andra skattningsmetoder än dem som antyddes ovan. .En metod är

den som kan kallas skisseringsmetoden. Beslutsfattaren eller

någon annan insiktsfull person får skissera på ett millimeter-

1. För en översikt över sådana metoder, se König &Wolters
1912, kap. 4.

2. Denna varians tenderar att vara större, ju mindre antalet ob
servationer är i den aktuella tidsserien. En nedre gräns för
acceptabelt antal observationer torde i de flesta fall ligga
mellan 50 och 100. Se König & Wolters 1912, s. 83-89.
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tiden
19751974

papper eller liknande hur han tror att betalningsserien ifråga

kommer att se ut• .En sådan skiss kan exempelvis ha följande

utseende (fig. 6).
ho

Figur 6. Skiss av betalningsserie.

Sedan en sådan skiss genom avläsning' omvandlats till siff

ror, kan de tidigare antydda statistiska. skattningsmetoderna

tillämpas på siffermaterialet. Detta behandlas alltså som om

det avsåg en observerad betalningsserie.

När människor bildar förväntningar om framtiden har de en,

i och för sig i allmänhet välmotiverad, tendens att bortse från

de slumpmässiga inslagen och a.tt renodla. regelbundenheterna., 1!om

de uppfattar dem. En skisserad betalningsserie kan därför exe~

pelvis komma att se ut på följande sätt (fig. 7).

kr

1913 1974 1975

Figur 7. Skiss av betalningsserie.

Om de statistiska skattningsmetoderna tillämpas på det siffer

material som erhålles genom avläsning av denna skiss, blir skatt-
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ningen av spektrumet förmodligen knappast användbar. Spektrumet

ger ju en uppdelning av variansen för den stationära betalnings~

process som betalningsserien ifråga tänkes utgöra en realisering

aVe Skissen i fig. 1 ger förmodligen knappast en realistisk bild

av variabiliteten hos betalningsserien ifråga~ Därför kan det

skattade spektrumet inte heller ge någon korrekt bild av upp

delningen av processens varians på olika cykliska regelbunden

heter.

Skisseringsmetoden rör skattning av spektrumet lider tydligen

av vissa svagheter vid praktisk tillämpning. Det står dock även

andra skattningsmetoder till' buds i den subjektiva skattnings

situationen. En metod bygger på att man konstruerar en s.k.

autorsgressiv modell och subjektivt skattar parametrarna i denna.

En autoregressiv modell kan exempelvis ha följande utseende~

Xt = a 1 Xt _1 + &2 Xt _2 + Et
Xt kan beteckna nettoinbetalningarna för tidsintervallet t,

X
t
_1 detsamma rör föregående tidsintervallet och Xt _2 detsamma

för det därpå föregående tidsintervallet.1 Et betecknar slump

mässiga eller oförutsedda nettoinbetalningar. Dessa betalningar

(dvs. de slumpmässiga eller oförutsedda) rör olika tidsintervall

antar vi vara stokastiskt oberoende med konstant väntevärde och

konstant varians. 2

Den autoregressiva modellen är en beskrivningsmodell för be

talningsprocessen ifråga. Modellens användning förutsätter bl.a.

att det kan anses existera ett väsentligt stokastiskt beroende

mellan nettoinbetalningar för på varandra följande tidsintervall.

Detta beroende kommer till uttryck i konstanterna &1 och &2.

Man frågar sig nu till en början om det förefaller troligt

1. Alla tidsintervall det här är fråga om a.ntas ha. en konstant
längd, exempelvis en vecka.

2. Egentligen fordras i denna och näraliggande modeller att slump
termerna för olika tidsintervall har helt identiska sannolik
hetsfördelningare Då endast väntevärdet och variansen har bety
delse rör spektrumet beaktas i fortsättningen endast ~assa.
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att de stokastiska beroenden, som den autoregressiva modellen

uttrycker, existerar allmänt för betalningsprocesser. Stokasti

ska beroenden får ofta uttrycka kausala beroenden. Beroendenas

styrka kan naturligtvis växla, men man torde kunna, förmoda, att

ett myoket stort antal betalningsförlopp uppvisar kausala för

dröjningseffekter av den typ som den autoregressiva modellen

är a.vsedd a.tt beskriva. Betalningar kan ju uppfattas som led

i kedjor av händelser och orsakssamband@ Ett beslut leder till

ett annat, som leder till ett tredje osv.

För att spektrumet rör en betalningsprocess skall kunna

skattas med användning av den autoregressiva modellen, måste

beslutsfattaren eller någon annan person subjektivt skatta

konstanterna a1 och &20 Dessutom måste man skatta väntevärdet

jkoch standardavvikelsen ~ rör slumptermen Et-
Det torde i åtskilliga fall inte vara alltför svårt för

kvantitativt inriktade beslutsfattare att begreppsmässigt inse

innebörden av S,1 t &2' lA" och 4 • Det förefaller därför möjligt,

att i åtskilliga subjektiva skattningssituationer producera de

erforderliga skattningarna av dessa konstanter.

Skattningarna av S,1' 8.2 och,.. måste uppfylla vissa matema

tiska villkor, rör att de skall vara konsistenta med antagandet

att betalningsprocessen ifråga är stationär: Den konkreta inne

börden av dessa villkor är, att betalningsprooessens betalnings

serier inte får kännetecknas aven ständig tillväxt eller ett

ständigt a.vtagande ~ Modellen

Xt = 0,5 Xt _1 + ~t

där &1 (8 0,5, 8.2 =: O, E(X) := 300, JA- =: (1-.a.1-a2 )E(X) :: 150 är

ett exempel på en modell som uppfyller stationaritetsvillkoreno

1~ Villkoren är (1) attJk= (1.- 8.1 "" &2) E(X) och (2) att z

rötterna till ekvationen 1 - 8.1 z - 8.2 z2 .. O bar absolut

belopp större än 1. Se vida.:re König &\Volters 1972, s. 26
33. p-värdet kommer inte till användning vid skattningen
av spektrumet ifråga.
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Utifrån skattningar av a1, a2 och d, som uppfyller villkoren

för stationaritet, kan spektrumet för betalningsprocessen ifråga

skattas genom matematisk härledning. Denna härledning innebär

inga nämnvärda svårigheter för den typ av modeller vi behandlat

här.
1

Den autoregressiva modell vi nu studerat innebärt att vi går

två tidsintervall bakåt i tiden, dvs G från t till t-1 och t-2.

En sådan modell kallas ibland en AR(2)-modell. Givetvis kan vi

generalisera modellen till AR(1), AR(3), AR(4) OSV o AR(m)-model

len har formen2

Xt = a1 Xt _1 + &2 Xt _2 + 88. + am Xt _m + Et

En tredje metod som kan användas i subjektiva skattnings

situationer är den ~om innebår användning aven modell, som

kan kallas en filtermodell. Denna modell innebär, att ett visst

tidsintervalls nettoinbetalning uttrycks som en funktion av

en slumpkomponent och på varandra. följande värden för en annan

variabel än nettoinbeta.lningen ifråga. Variablerna antas till

höra en stationär stokastisk prooess, medan slumpkomponenterna

för olika tidsintervall antas vara stokastiskt oberoende med

konsta.nt väntevärde och konstant varians. Filtermodellen kan

exempelvis ha följande form

Xt = bo Yt + b1 Yt-1 + b2 Yt-2 + Et

Användningen av filtermodellen för skattning liknar i viss

mån användningen av den autoregressiva modellen. Det gäller

nu att skatta bo, bi och b2 samt standardavvikelsen d för

1. Se beträffande härledningsmetoden König & Wolters 1972, So

52-54.
2. Villkoren för stationaritet för AR(m)-modellen är (1) att

/4:: (1 .- &1 + ••• + Sr ) E(X) , och (2) att z-rötterna till
m 2 m

ekvationen 1 - &1 z + a
2

z +. •• + am z :al O har absolut-

belopp större än 1. Se König & Wolters 1972, s. 26-33.
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slumptermen. Denna modell kan man tänka sig att tillämpa exem

pelvis på det sättet, att Y-variablerna avser en konjunktur

indikator av något slag. Filtermodellen är överhuvud taget använd

bar speciellt i de fall, då den betalningsprocess man är intres

serad av kan förmodas ha ett kausalt samband med en process, vars

spektrum man kan skatta, exempelvis med de statistiska metoder

vi antydde i anslutning till den empiriska skattningssittlationen.

Sedan skattningar av bo' b1, b2 och G erhållits, kan en skatt

ning av spektrumet för betalningsprocessen ifråga härledas ur

dessa konstanter och skattningen av spektrumet för Y-processen. 1

Filtermodellen kan även generaliseras, så att man går längre

tillbaka i tiden för Y-variablerna än, som här, två tidsintervall.

Inget annat villkor gäller för konstanterna bo' b1, b2 osv. än

att summan av b~, b~, b~ osv. skall vara ett ändligt tal. En

förutsättning bakom filtermodellens användning är sock att y

processen är stationär stokastisk process, vilket redan omnämnts.

Reliabiliteten hos de spektrumskattningar som erhålles med

användning av de tre metoder vi nu diskuterat i anslutning till

den subjektiva skattningssituationen är ofta tämligen svårbedömd.

En metod för värdering av reliabiliteten är att låta olika per

soner med ungefär samma kunskapsbakgrund var och en producera

skattningar. Ju mer olika skattningarna är, desto mindre relia

bilitet torde man i allmänhet kunna anse att skattningarna har.

En annan metod är att den person som utför skattningarna prövar

alla tre av de föreslagna metoderna, och att man därefter jäm

för de olika skattningarna. Denna metod måste dock förutsätta,

att alla tre metoderna kan anses tillämpliga. Den metod som har

snävaste tillämpligheten torde vara den som bygger på användning

1. Se beträffande härledningsmetoden König & Wolters 1972, s.
48-51.
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av filtermodell. Det gäller ju där att hitta en process med

vilken den aktuella betalningsprocessen kan tänkas ha ett kau

salt samband.

3.7 Användning av beskrivningsmetoden

Vi har i detta kapitel sysselsatt oss med vissa aspekter på

användningen av spektrumet som beskrivningsmått för betalnings

processer} En mera fullständig bild av spektrumets användbar

het i detta sammanhang får man först när man betraktar beskriv

ningen i ett större sammanhang, nämligen som ett led i en bedöm

ningsmetod.

Vi har tidigare låtit bedömningen av betalningsprocesser

sönerfalla i tre delar, nämligen beskx-ivning, analys och beslut.

Spektrumet som beskrivningsmått hör alltså till den första delen,

beskrivning. Dess värde beror dock av hur väl lämpat det äx

för fortsatt analys, som kan ge ett användbart underlag för

beslut. I det följande kommer vi att studera spektrumets använd

barhet inom ramen för vissa specifika typer av bedömning av be

talningsprocesser. Först kommer vi att anknyta till det bedöm

ningsproblem,som det innebär att välja ett system för kassa

dimensionering i en affärsbank~

1. Det finns andra metoder för beskrivning av periodiciteter.
Till dessa hör säsongrensningsmetoder, vilkas samband med
spektralanalys berörs i appendix , avsnitt A6. Bland övriga
metoder kan nämnas skattning av korrelationer mellan en serie
och sinus~ och cosinusfunktioner. Se beträffande denna me
tods samband med spektralanalys Kendall & stuart 1968, s. 411.
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4. ETT BESKRIVNINGSEXEJY1PEL

4.1 Kassadimensioneringsproblemet

Vi skall nu studera ett exempel på användning av spektrumet

som beskrivningsmått i en praktisk bedömningssituation, nämligen

val av metod för kassadimensionering i en affärsbank.

Uttryckt i korthet åvser"kassadimensioneringsproblemet hur

mycket kontanter bankens avdelningskontor skall förses med vid

dagens början för att dessa skall räcka för hela dagens verk

samhet eller så att endast ett acceptabelt antal påfyllningar

behövs under dagen: Räntekostnaderna för bundna likvida medel

måste alltså vägas mot kostnaderna för transporter och för

förlorad kundgoodwill vid bristande fullgörande av erforderliga

utbetalningar till kunder.

I centrum av kassadimensioneringsproblematiken kan den process

sägas vara, som kan skrivas 80m

Mj '" {.. •• Kj • t-1' Kj , t' Kj , t+l' ••• }

där Ko t betecknar det kontantbelopp bankkontoret nr j behöver
J,

vid öppningsdags dagen t för att alla bankkunder skall få sina

ev. utbetalningar verkställda. K. t kommer i fortsättningen attJ,
kallas kontantbehovet för kontoret och dagen ifråga.

Till att börja med skall vi undersöka hur kontantbehovet kan

kvantifieras. (Se fig e 8, nästa sidae) Vi tfuLker oss, att bank

kontoret kan få tillförsel av kontanter från bankens central

kassa före öppningsdags på morgonen. I fig. 8 har kontoret fått

en sådan påfyllning av kontanter med beloppet p. tO Vi antar
J,

vidare, att bankkontoret efter stängningsdags kah sända ifrån

1. Detta problem kan uppfattas som ett specialfall av ett gene
rellt cash-balance-problem. Se Vial 1972 för en behandling
av det generella problemet.

4
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Kr

s. tJ,

15.00 17.00 tiden.

Figur 8. Kassautvecklingen för kontor nr j dagen t.

sig kontanter som anses obeJlÖvliga. I fige 8 har kontoret sänt

ifrån. sig kontanter med beloppet Sj,t.

Hur stort är nu kontantbehovet för kontoret nr j dagen t?

Man inser snart, att den lägsta kassabehållning kontoret hade

behövt vid öppningsdags, för att inte under dagens lopp behöva

avvisa några utbetalningskrav, är skillnaden mellan den verkliga

kassabehållningen vid öppningsdags och dagens lägsta kassabehåll

ning under expeditionstid! Vi låter a. t betecknakassabehåll-
J,

ningen vid dagens början och Bj,t expeditionstidens lägsta kas-

sabehållning. Kontantbehovet definierar vi som2

Kj,t = aj,t + Pj,t - Bj,t

De handlingsparametrar kontoret har till sitt förfogande

för att möta kontantbehovet Kj,t är i första hand aj,t och

Pj,t. Eftersom dessas värden måste bestämmas vid en tidpunkt,

då Kj,t ännu är okänt, är det här fråga om en beslutssituation

under osäkerhet. En formaliserad procedur för hantering av detta

beslutsproblem brukar kallas ett kassadimensioneringssystem.

1. Vi bortser här och i fortsättningen från att kontanterna
består av olika valörer, vilket kan orsaka vissa komplika
tioner.

2. Det antas här att :aj, t >O • Att BOj f t = O kan nämligen

innebära, att vissa utbetalningskrav måste avvisas. Kon
tantbehovet betraktas här, till skillnad från i figur 8,
ex ante, dvs. som en stokastisk variabel.
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Flera kassadimensioneringssystem finns utvecklade inom eller

i anslutning till nordiska bankföretag. Det äldsta systemet

torde vara det som Walldin utvecklat för Sveriges Kreditbank. 1

Detta system bygger av allt att döma på prognosarbete, som

kassörerna själva utför. Bl.a. uppskattas ni förväg kända ut-
" 2betalningar •

Ett annat kassadimensioneringssystem skisseras av Lohmander

& Oxing (1972), vilka delvis bygger vidare på ett arbete av

Anderson & Thorburn (1971). Modellen som ligger till grund

rör systemet kallas CGS-modellen. 3 Denna innebär i huvudsak

att kassabehållningen vid stängningsdags betraktas som den

lägsta kassabehållningen under expeditionstiden. För att detta

skall vara rimli.gt måste utbetalningårna dominera väsentligt

över inbetalningarna. Det kan visas, att sannolikhetsfördel

ningen för kontantbehovet då, under vissa ytterligare förutsätt

ningar,tenderar mot en normalfördelning.

CGS-modellen kan ses som ett specialfall aven mera generell

modell, Wiener-modellen, hos .~derson & Thorburn. Dessa redo

visar två ytterligare intressanta specialfal11 Det ena är,

att inbetalningarna dominerar väsentligt över utbetalningarna.

Sannolikhets fördelningen för kontantbehovet tenderar för detta

fall mot en exponentialfördelning, med en parameter som kan be

räknas ur betalningstransaktionernas beloppsväntevärde och be

loppsvarianse Det andra specialfallet är, då utbetalningar och

inbetalningar balanserar varandra, vilket uttr:rcks som att be

talningstransaktionenlas beloppsväntevärde är noll. I detta

1. Systemet beskrivs översiktligt i Walldin 1969, kap. 3, Wall-
din 1972 samt Walldin &Westerberg 1972 e

2. Walldin &Westerberg 1972, s. 180.

3. CGS betyder centrala gränsvärdessatsen.

4. Anderson & Thorhurn 1971, app. 3.
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fall tenderar sannolikhetsfördelningen för kontantbehovet mot

en s.k. ensidig normalfördelning.

Då i praktiken för många bankkontor dagar förekommer liknande

alla de tre typer som nu omnämnts som specialfall av Wiener

modellen, torde ett kassadimensioneringssystem knappast kunna

baseras enbart på CGS-modellen.

Sääksjärvi har utarbetat ett kassadimensioneringSsystem1

för en finländsk affärsbank. Sääksjärvis system förefaller i

vissa avseenden fullständigare än de tidigare omnämnda. Sääks

järv! tar nämligen i själva modellen hänsyn till räntekostnader,

bristkostnader och transportkostnader för kontanter. Modellen,

som är av dynamisk programmeringstyp, innehåller explicita

beslutsregler. En nackdel med Sääksjärvis modell är dock, att

hänsyn endast tas till ett i praktiken litet antal tidpunkter

under dagen med avseende på kassabehållningens utveckling under

dagen.

Kassadimensioneringsproblemet har visat sig vara ett svårlöst

problem. Vi skall inte här göra något försök till utformning av

ett fullständigt kassadimensioneringssystem. Istället skall vi

koncentrera oss på problemet att prognosticera kontantbehovet

K. te En prognosmetod för K. t torde vara en nödvändig bestånds-J, J,
del i ett fungerande kassadimensioneringssystem.

4.2 Utformning av prognosmetod

I förra avsnittet introducerade vi den stokastiska processen M.,
J

vilken utgjordes av kontantbehoven under olika dagar för kon-

1. Systemet beskrivs kortfattat i Sääksjärvi 1972. Detta arbete
bygger bl.a. på material från en opublicerad licentiatavhand
ling av Sääksjärvi (1971).
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toret nr j.

V~n kan förmoda att det råder kausala samband mellan kontant

behoven för på varandra följande bankdagar. En bankkund gör

exempelvis ett stort kontantuttag för att göra en utbetalning

till en privatperson. Dagen efter kommer den sistnämnda personen

in i banken för att sätta in pengarna på sitt konto.

De kausala beroendena mellan på varandra följande bankdagars

kontantbehov kan uttryckas som stokastiska beroenden. Dessa sto

kastiska beroenden kan sedan utnyttjas för att producera progno

ser för framtida kontantbehov, oftast kontantbehovet för närmast

följande dag.

En sådan prognosmetod belastas dock av den svårigheten, att

det i allmänhet inte ens efter en viss bankdags slut går att

fastställa dagens kontantbehov för kontoret ifråga. Fan vet

nämligen inte hur stor dan lägsta kontantbehållningen under

expeditionstid var. För att för ett bankkontor med flera kassor

uppskatta denna storhet skulle det fordras en ganska kostsam

mätprocedur, vilken innefattar grovinventering av kassorna vid

ett antal tidpunkter under expeditionstiden.

De svårigheter vi nu berört talar för att man om möjligt skall

använda sig aven lättare mätbar variabel än kontantbehovet för

att skaffa sig information om framtida kontantbehov.

En variabel som eventuellt skulle kunna användas i sarmnan-

hanget är nettokassaförändringen, vilken vi definierar som

N. t = C. t + S. t-a. t-p· tJ, J, J, J, J,
där G. t är kassabehållningen vid dagens slut (se fig. 8);}'Ian

J,
frågar sig, vilket samband som kan existera mellan N. t och

J,
K. tO Vi kan genast konstatera, att det definitionsmässigt måste
J,

1. Nettokassaförändringen betrakta. här ex ante, dvs. som en
stokastisk variabel. Ex post kan nettokassaförändringen
i allmänhet med stor säkerhet uppmätas direkt ur kontorets
bokföring.



42

gälla olilc..1-}eterna1

Kj,t ~ O

Kj,t ~ -Nj,t

Olikheterna kan åskådliggöras som i fig. 9.

K. tJ,

A
c

~o/////////////I~ lij,t

Figur 9. Samband mellan N. t och K. t-J, J,
Streckningen markerar de kombinationer av N. t och K. t

Jf J,
som inte kan förekomma. Vi skall nu studera nåe,Ta exempel till

belysning av fie. 9. Punkten A markerar ett observationspar,

där Kj,t = O och Nj,t> O. Detta innebär, att expeditions

tidens läesta kassabehållning inträffar vid öppningsclags. Där.....

efter har kassabehållninGen under hela expeditionstiden åtmin

stone varit lika stor.

Det observationspar som betecknas av punkten B innebär, att

expeditions tidens lägsta kassabehållning inträffar vid stäng

ningsdags. Det gäller nämligen här att K
J
• , t = ..... N. t.

J t .

Punkten C markerar ett fall däx N. t = O och K. t > O. DettaJ, J,
betyder, att ut- och inbetalningarna exakt balanserat varandra

lxoder expeditionstiden, dvs. summa inbetalningsbelopp är lika

stor som summa utbetalningsbelopp. Det kan även utläsas, att

1. N. t utgör expeditionstidens utgående minus ingående kassa,
J,

medan Kj,t utgör ingående minus lägsta kassan. Olikheterna

följer av (1) att lägsta kassan inte kan vara större än in
gående kassan resp. (2) att lägsta kassan inte kan vara
större än utgående kassan_
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f 1 (N. t l' N. t 2' ••• )J, - J,-
f 2(Nj ,t)
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expeditionstidens lägsta kassabehållning inträffat vid någon

annan tidpunkt än expeditionstidems början eller slut.

De tre exempel vi nu studerat är extremfall, vilka renodlar

egenskaperna hos bankdagar av de tre typer av ba~dagar som

anknyter till Andersen & Thorburns tre specialfall av Wiener

modellen.

En prognosprocedur för K. t' med användning av N.-variabler,
J, J

skulle kunna se ut på följande sätt. Först görs en prognos för

N. t baserad på uppmätta värden för N. t l' N. t 2 osv., dvs o
J, J, - J,-

de närmast föregående dagarnas nettokassaförändringaro Därefter

används det prognosticerade värdet för N. t till att producera
J,

en prognos för Kj,t o

Det behövs sålunda

där A markerar prognos. Detta kan naturligtvis skrivas mera

kompakt som

K. t = f 2( f 1(N. t l' N. t 2' ••• )) •J, J, - J,-
Utformningen av prognosfunktionerna f 1 och f 2 måste grundas

på analys dels aven beskrivning av det stokastiska beroendet

mellan nettokassaförändringar för på varandra följande bank

dagar (dvs. för f 1), dels också aven beskrivning av det stokas

tiska beroendet mellan nettokassaförändringen och kontantbehovet

för samma dag (dvs. för f 2).
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4.3 Beskrivning och analys av bankkunders betalningsbeteende

Sambandet mellan Nj,t och Kj,t kan belysas genom att man använ

der sig av ett diagram av samma tYll som det i fig. 9 ovan. Man

prickar då in olika dagars kombinationer av N. t och K. t i dia-J, J,
grammet.

Ett problem är, som vi tidigare beskrev, att uppskatta Kj,t O

Under en kortare tidsperiod kan man dock tänka sig att lägga

ned ett ganska avsevärt arbete på att uppskatta K. t (och N. t)
J, J,

för varje bankdag.

Vi kan här studera ett empiriskt material av observationer

av N. t och skattat K. t för fem bankkontor tillhörande en av
J, J,

de större affärsbankerna i landet. Den tidsperiod observationerna

täcker är veckorna nr 6-13 år 1973, dvs. 40 bankdagar. De fem

kontoren tillhörde olika storleksklasser. Det minsta kontoret

hade i allmänhet endast en kassa öppen, medan det största kunde

ha ända upp till sex kassor verksammao Alla de fem kontoren var

belägna på orter utan riksbankskontor.

Skattningen av Kj,t gick så till, a.tt kassörerna grovinvente

rade kassabehållningen dels kl. 10.30-10.45, dels kl. 13.00-13.15.
1Jppgifterna om dessa inventeringar tillsammans med uppgifter om

ingående kassabehållning, utgående kassabehållning, leveranser

till och från bankens centralkassa m.m. ifylldes på särskilda

blanketter. På detta sätt erhölls uppgifter om kassabehållningen

vid fyra tidpunkter under dagen, nämligen (1) vid öppningsdags,

(2) kl. 10.30-10.45, (3) kl. 13.00-13.15 samt (4) vid stäng=

ninesdags. Det lägsta av dessa växden användes som skattning

av expeditionstidens lägsta kassabehållning. Det är lätt att
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inse, att skattningsmetoden ifråga i allmänhet leder till en

viss överskattning av expeditionstidens lägsta kassabehållning.

Det är ju endast om den lägsta kassabehållningen inträffar vid

någon av de fyra mättidp~~terna som ingen överskattning sker.

Enligt den tidigare beskrivna metoden redovisas materialet i

fig.10 nedan. Kontoren är numrerade i storleksordning, så att

nr 1 är det största kontoret och nr 5 den minsta.

Av diagrammen i fig.10 torde man kunna dra den slutsatsen,

att sambandet mellan Nj,t och Kj,t är relativt starkt, möjligt

vis med undantag för kontoret nr 3~ Problemet att formulera en

matematisk modell för beskrivning av sambandet mellan N. t och
J,

K. t skall vi inte närmare beröra här. Vi skall endast konstatera,

a~t den vanliga. linjära regressionsmodellens förutsättningar1

knappast kan anses uppfyllda. De logiska restriktioner som vi

tidigare beskrivit (som matematiska olikheter) förefaller att

strida mot antagandena bl.a. om linjär väntevärdesfunktion~ dvs.

att E(K. t) är en linjär funktion av N. t' om konstant varians
Jt J_

och om normalfördelade residuaIer.

Wår det gäller sambandet mellan nettokassaförändringar för

olika dagar skall vi pröva spektrumet som beskrivningsmått.

Vid utformningen av ett prognossystem av den typ som det är

fråga om här är ett av de väsentligaste problemen att avgöra

hur starka inslagen av långsiktiga resp. kortsikta regelbunden

heter är. Om de olika regelbundenheterna kan tolkas som cykliska

kan det under vissa fÖ~ltsättningarvara lämpligt att försöka

avläsa de olika regelbundenheternas relativa betydelse i spek

trumet för processen ifråga. Långsiktiga regelbundenheter kommer

i det skattade spektrumet att visa sig som toppar för långa perio~

1. Se Merrill & Fox 1970, kap. 9, beträffande den linjära regres....
sionsmodellen.
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längder och kortsiktiga regelbundenheter som toppar för korta

periodlängder.

Vi skall först betrakta den stokastiska processen

}~ = f.·., N. t l' N. t' N. t+1' •••}j J, - J, J,
Att regelbundenb.eterna i denna processens tidsserier studeras

med användning av spektrumet som beskrivningsmått innebär i

princip att man antar att processen är en stationär stokastisk

process (SSP). Vi har redan tidigare diskuterat lämpligheten

av att betrakta olika processer som stationära.

Det är författarens åsikt, att det vid undersökning av tids

serier ofta är lämpligt att börja med att uppfatta dem som reali

seringar av stationära stokastiska processer och använda skatt

ningar av spektrumet vid undersökningen.1D~skattade spektrumet

kan ofta ge uppslag till mer förfinade modeller, däx stationari

tetsantagandet överges. Modellerna kan ofta vara av den typen,

att tidsserierna uprfattas som realiseringar av stokastiska

processer, vilkas ingående stokastiska variabler består aven

deterministisk trendkomponent och stokastiska komponenter som

bildar en SSP.

För de fem bankkontor som omnämndes ovan insamlades även bok

föringsrnaterial avseende nettokassaförändringar för tidsperioden

1971-01-01 - 1973-03-31. Med användning av dessa data skattades

spektra för de fem kontorens nettokassaförändringar. Dessa

skattade spektra återges i fig.11 nedan.

Dm slutsats man kan dra av studiet av de skattade spektra i

fig.11 torde huvudsakligen vara, att det är veckoregelbunderu1e

ten som är tydligt dominerande. Dessutom kan man märka en viss

tvåveckorsregelbundenhet vilken är särskilt stark för kontor

1. Se appendix t avsnitt A1.
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nr 2. De toppar som de skattade spektra uppvisar för kortare

periodlängder än en vecka (dvse fem dagar) förklaras av den

s.k. harmonics-effekten. 1 Denna innebär, att toppen vid period

längden fem dagar vid skattning "spiller övertt till periodläng

den ~ = 2i • (Jfr övertoner i musiken.)

Vad beträffar reliabiliteten hos spektrumet som beskrivnings

mått i detta fall, kan vi konstatera två saker. För det första

förefaller det skattade spektrumets utseende att vara i hög

grad likartat för alla de fem kontoren. Vad man därvid särskilt

kan notera är de genomgående låga. spektrumvärdena för långa

periodlängder. För det andra kan vi uppskatta variansen för

skattningarna av spektrumvärdena för olika periodlängder. I detta

fall skattades för varje spektrum 52 punkter på grundval av ca

560 observationer. Detta ger för den skattningsmetod som användes

(den s.k. TUkey-Hanning-metoden) följande variansskattningar.2

t~g(n)~ 0,074 g(n)2 för 2..: n ~ "" ,

~~ g(n)2.r: 0,149 g(n)2 för n = 2, /)O ,

där g(n) är det tänkta sanna värdet rör spektrumet vid period

längden n.

Visserligen kan dessa vaxiansskattningar i princip inte beräk

nas, eftersom de sanna g(n)-värdena inte är kända. Men uttrycken

torde ändå ge en uppfattning om att spektrumskattningarna får

anses som relativt tillförlitliga, vilket belyses av följande

exempel. För kontor nr 1 är det skattade spektrumvärdet vid

periodlängden fem dagar 173 625,2. Om vi godtar detta värde

som det sanna spektrumVärdet vid denna periodlängd, så erhålles

en skattning av spektrumskattningens varians på

1. Se beträffande harmonics-effekten Granger & Hatanaka 1964,
s. 63.

2. Se Gra.nger & Hatanaka 19649 s. 45. Det använda datorprogrammet
för skattning av spektrumet finns publicerat i Karreman 1963,
s. 1-8.
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O,074·~(n)2 = 0,074·173 625,22 ~ 2 230 783 •
Standardavvikelsen blir sålunda ca 1 494 och variationskoeffi

cienten1

10,074-g(n)2

g(n)

En prognosmetod för K. t förefaller, mot bakgrund av det
J,

material vi nu studerat, kunna utformas för de studerade bank-

kontoren. Metoden skulle bygga på dels sambandet mellan netto

kassaförändringen och kontantbehovet för samma dag, dels på

sambandet mellan nettokassaförändringar för på varandra följande

bankdagar. Vi har Bämligen dels funnit ett samband mellan N
j

t
\\. ,

och K. t genom studium av diagram med inprickade observationer.
J,

Dels har vi genom studium av spektrum-skattningar funnit starka

veckoregelbundenheter i nettokassaförändringarna. 2

Vad beträffar regelbundenheterna i nettokassaförändringarna

kan det vara värt att reflektera något beträffande eventuella

trendmässiga, dvs. icke-periodiska regelbundenheter i betalnings-

serierna_

Om man försöker beskriva en trendmässig regelbundenhet i ett

beskrivningssystem baserat på periodiska funktioner av vågrörelse

typ, så kommer detta ofta att ske på det viset, att de observerade

icke-periodiska regelbundenheterna tolkas som avsnitt av vågrörel

ser med mycket lång periodlängd. Betrakta fig.12. Vi tänker oss

att man observerar en tidsserie under tiden mellan tidpunkterna

t 1 och t 28 Antag att det visar sig att den heldragna räta linjen

i fig.12 förklarar en stor del av variationerna i tidsserien. Om

man vill göra en prognos till tidpunkten t
3

, så vore det möjligt

att dra ut den räta linjen till t
3

(den streckade linjen i figuren).

1. Med variationskoefficienten avses här kvoten mellan den skat
tade standardavvikelsen för en skattning och skattningen som
sådan. g(n) betecknar skattningen av g(n).

2. Se appendix t avsnitt A6, beträffande Ftnvändningen av spektra
vid skattning av prognosvä.rden.
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Ä andra sidan kan man uppfatta den observerade regelbundenheten

som en del aven regelbundenhet av vågrörelsetyp med lång period

längd i förhållande till tidlängden mellan t 1 och t 2 (punktlinjen

i fig.12). En framskrivning av denna periodiska funktion till t
3

ger som synes ett helt annat prognosvärde än utdragningen av den

räta linjen.

Figur 12.

Prognos

exempel •

.....
......"".,~•• t..a.......... ,

~--'l--""""----------+--------~ t
~ ~ ~

Det exempel vi nu studerat belyser det förhållandet, att man

vid studium av periodiciteter i tidsserier bör se upp med periodi

citeter med periodlängder som är långa i förhållande till den tid

längd den observerade tidsserien täcker. Dessa periodiciteter kan

nämligen vara endast skenbara och i själva verket uttryck för icke

periodiska regelbundenheter, dvs. trender. Å andra sidan kan natur

ligtvis även det omvända inträffa, dvse att en periodisk regelbun

denhet med lång periodlängd felaktigt tas för en trend.

I det i detta kapitel aktuella fallet, regelbundenheter i netto

kassaförändringar, kan vi se (fig.11) att de skattade spektra inte

antyder några periodiciteter med periodlängder längre än den tid,

2 t år, som tidsserierna täcker. I detta fall tyoks alltså de perio

diska regelbundenheterna helt dominera över de trendmässigae

Vid utformandet aven prognosmetod för kontantbehovet K. t vore
J,

förmodligen nästa steg lämpligen att formulera och skatta matema-
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tiska modeller för beskrivning av de två typer av samband vi stu

derat, nämligen dels sambandet mellan nettokassaförändringen och

kontantbehovet för samma dag, dels sambandet mellan nettokassa

förändringar för olika dagar.

4.4 Avslutande synpunkter

Vid studium av problemet kassadimensionering i banker kan man med

hänsyn till periodiciteter a priori uppställa vissa hypoteser.

Det är allmänt känt att människors betalningsbeteende påverkas

av vissa periodiskt återkommande företeelser, såsom semestrar,

löneutbetalningar och veckoslutsledighet. ~fum kan därför förmoda,

att de periodiciteter som blir aktuella i bankkontorens kontant

betalningar i första hand är års-, månads-, tvåveckor- och vecko

periodiciteter.

Den periodicitetsbeskrivning vi åstadkommit i detta kapitel

för nettoinbetalningarna vid fem bankkontor ger belägg för före

komsten aven tydlig veckoperiodicitet (jfr fig.11 ovan). Därutö

ver har i ett fall (kontor nr 2) km1llat konstateras tecken på en

viss tvåveckorsperiodicitet. Några års- eller månadsperiodicite

ter kunde inte konstateras.

Beträffande de konstaterade periodiciteterna är det viktigt

att även beakta deras styrka. Om vi exempelvis betraktar den yta

som veckotoppen innehåller för kontor nr 1 i fig.11 och jämför

denna yta med hela ytan under spektrumet för detta kontor, så

få:r man ett begrepp om styrkan hos periodmciteten ifråga. "Topp_

y t ans" andel av totalytan kan uppfattas som den andel av betal

ningsseriens skattade varians som kan hänföras till denna perio-
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dicitet. 1 Den resterande andelen av den skattade variansen får

anses hänförlig till oregelbundna eller slumpmässiga variationer.

Slutligen kan vi konstatera, att vid periodicitetsbeskriv

ningen i detta kapitel har vi studerat bankkontorens betalnings

serier var och en för sig. Samspelet mellan periodiciteter för

olika kontor är av betydelse för hela bankens likviditetsplane

ring, men knappast för motsvarande planering för ett enskilt

bankkontor.

1. Vid en noggrannare undersökning skulle även den ovan omtalade
harmonics-effekten beaktas. I detta fall skulle det leda till
en större periodicitetsandel av den skattade variansen genom
att ytan under toppen för 2i dagar medtas.

5
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5. INVESTERINGSBEDÖMNING

5.1 Bedömningsproblemet

"Bedömningen av ett investeringsprojekt syftar till att avgöra

huruvida det skall genomföras eller e~tf! Redan i kapitel nr 2

delade vi upp bedömningen av betalningsprocesser i tre delakti

viteter: beskrivning, analys och beslut. Vi skall nu genomföra

en motsvarande uppdelning av bedömningen av investeringsprojekt

i investeringsbeskrivning, -analys ooh -beslut. Vi kommer att

betrakta investeringsprojekten som betal~~ngsprocesser med ett

(ofta oändligt) antal möjliga realiserade betalningsserier ex

ante.

Eftersom investeringsbedömningen kan anses syfta till ett

investeringsbeslut, bör de önskvärda egenska.perna hos

delaktiviteterna investeringsanalys ooh investeringsbeskrivning

kunna härledas ur en specifikation av vilken information som

kan anses behövlig rör fattande av ett investeringsbeslut. Det

är också denna uppläggning vi kommer att följa.

5.2 Investeringsbeslut

Ett investeringsbeslut kan (1 enlighet med citatet ovan) anses
I

innebära. endera av två saker. Antingen fastslås, att det investe-

ringsprojekt som är under bedömande skall genomföras, eller också

att det inte skall genomföras.

För att ett investeringsbeslut skall kunna fattas på ett ända

målsenligt sätt, fordras ett underlag av information. All infor-

1. Renck 1966, s. 3. Med ett investeringsprojekt avses fortsätt
ningsvis en avgränsad anläggningsverksamhet inom ett företag
och som kan förknippas med en betalningsprocess.
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mation har en viss anskaffningskostnad, vilken måste vägas mot

informationens förväntade värde för beslutsfattaren. Kostnaden

för erhållandet av informationen kan avse konsultarvoden, data

insamlingskostnader osv. En kostnad som också bör tas med i bil

den, är det arbete som for~as av beslutsfattaren för att han

skall kunna ta emot den information det är fråga om. Kostnader

för exempelvis tidsåt~dng för inläsning av litterat~ bör sålunda

även beaktas.

Vid investeringsbedömning torde det i allmänhet vara svårt

att uppskatta det förväntade värdet av information avseende

investeringsprojektet under bedömande. Detta beror bl.a. på att

värdet av olika tänkbara utfall, dvs. olika realiserade betal

ningsserier, ofta är svårt att precisera, vilket i sin tur kan

bero på osäkerheten beträffande den korrekta kalkylränta-

satsen"

Man kan förmoda, att det i praktiken vid val mellan olika

informationsmängder som underlag för investeringsbeslut måste

bli fråga om relativt subjektiva och oformaliserade övervägan

den. :Beslutsfattaren får helt enkelt själv avgöra, huruvida han

anser att en viss informationsmängd har ett värde som motsvarar

dess kostnader i jämförelse med andra tillgängliga informations

mängder.

Vi har nu på ett relativt generellt plan diskuterat val mellan

olika informationsmängder som underlag för investeringsbeslut.

Man kan fråga sig, vilken information beslutsfattare i allmänhet

mera konkret önskar beträffande ett investeringsprojekt under

bedömande.

Om man accepterar det systemsynsätt som antyddes i avsnitt
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2.1 ovan, kan man vänta sig att beslutsfattaren, vid sidan a.v

traditionella lönsamhetsmåtten (kapitalvärde, internränta osv.),

även är intresserad av mått som beskriver hur ett investerings

projekt under bedömande låter sig inpassa i företagets totala

betalningsprocesse En beslutsfattare kan fråga sig huruvida

projektet ifråga belastar företaget med utbetalningar under

perioder då företagets likviditet allmänt sett är ansträngd,

eller om projektet medför en önskvärd omfördelning av likvidi

tetsbelastningarna. Beroende på det rinansiella läget med hän

syn till banker, aktieägare, AMS osv. kan det för vissa företag

eventuellt vara önskvärt med en koncentration av utbetalningar

resp. inbetalningar t111 vissa tidsperioder, medan det rör andra

företag istället kan vara önskvärt med största möjliga utjämning

av likviditetsbelastning&rna mellan olika tidsperioder. Att så

dana aspekter på investeringsprojekt som här antytts upplevs

som väsentliga av beslutsfattare bestyrks måhända av följande

PM-utdrag hos Renek (1966, s. 114-115).

Om man endast följde de indikatorer avkastningen ger och a,v-
betade h~äntabla marginalinvesteringar, skulle risken vara
mycket stor rör att företagets harmoniska utveckling på läng
re sikt äventyrades. Investeringspolitiken kan och får inte
vara rör närsynt inriktad på kortsiktiga vinster på bekost
nad av företagets mer långsiktiga förnyelse$

5.3 Investeringsanalys

Investeringsa.nalysens uppgift är att ur beskrivningsmåtten för

investeringsprojektet under bedömande dra ut den information

som erfordras för investeringsbeslutet.

Analysen av de traditionella beskrivningsmåtten rör investe-
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ringsprojekt torde i allmänhet gå till så, att man jämför det

aktuella investeringsprojektets kapitalvärde, internränta el.

likn. med ett normvärde. Man kan exempelvis använda. den regeln,

att kapitalvärdet dividerat med initialutbetalningen1skall över

stiga ett visst värde.

Vi antydde i föregående avsnitt, att det vid sidan av tradi

tionell investeringsanalys, dvs. analys av kapitalvärdes- och

internräntesmått m.m., kunde vara värdefullt med en analys som

ger information om hur investeringsprojektet låter sig inpassa

i företagets totala betalningsprocess. Metoder för en sådan

analys kan sägas existera bl.a.. i användningen av dm optimerings

modell som studerats av Näslund (1967, särsk. kap. 6). Metoden

innebär, att man söker maximum rör summan av väntevärdena för

de diskonterade värdena för ett antal investeringsprojekt under

villkor bl.a. av typen, att med vissa specificerade sannolikhe

ter skall de totala utbetalningarna i olika tidsintervall inte

överstiga de totala inbetalningarna för rssp. tidsintervall.

Betalningarna för olika investeringsprojekt och tidsintervall

antas vara stokastiskt oberoende. Ett projekts inbetalning är

alltså exempelvis stokastiskt oberoende av samma projekts inbe

talning i föregående tidsintervall. DennB6 förutsättning av sto

kastiskt oberoende förefaller att vara en ganska allvarlig nack

del hos modellen. Dessutom belastas modellen naturligtvis av

de svårighter som alltid medföljer användandet av kapi talvärdes

måttet, nämligen oklarheten beträffande kalkylräntesatsen:

1. Detta mått kallas vanligen kapitalvärdes- eller nuvärdes
kvot. Se Renck 1966, s. 33-36.

2. Jfr Renck 1966, s. 79-85, beträffande de praktiska. svårig
heterna att uppskatta kalkylräntesatsen.
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5.4 JnvesteringsbeskriVning

De mått som används för beskrivning av ett investeringsprojekt

under bedömande skall innehålla så mycket information, att kra

ven från investeringsanalysdelen av den totala investeringsbedöm

ningen blir uppfyllda i rimlig utsträckning.

Vi har tidigare antytt önskvärdeheten av att vid sidan av de

traditionella beskrivningsmåtten ha tillgång till räntefria

mått1 för beskrivning av investeringsprojekt, samt mått som kan

användas för analys av hur projektets betalningar låter sig in

passa i företagets totala betalningsprocess. I fortsättningen

kommer vi, med denna inriktning som grund, att studera beskriv

ningsmått som har anknytning till statistisk t1dsserieanalys

och därvid speciellt det s.k. spektrumet, vilket vi redan tidi

gare stiftat beka.ntskap med.

5.5 Betalningsspektrumet

Renck (1966, s. 167-170) återger bl.a. blanketter, vilka användes

inom Grängesbergsbolaget för kalkylering avseende investeringar.

Dessa blanketter bygger på tanken, att man dels bestämmer en

Bck. investeringsutgift (dvs. en engångsutbetalning för anskaff

ning och installation av utrustningen ifråga), dels bestämmer man

också Bok. löpande in- och utbetalningar för den föreslagna ut

rustningen och för den utrustning den avses ersätta. Termen lö

pande utbetalningar förefaller här implicera, att det är fråga om

betalningar som förutsätts vara konstanta rör ett antal år framåt

i tiden2• Investeringsprojektets f1betalningsprofilu kan alltså tän-

1. Med räntefria beskrivningsmått avses här sådana som inte innehål.....
ler någon kalkylräntesats.

2. Eller åtminstone att betalningarna inte har några variationer
med kända regelbundenheter.
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kas som i fig. 13, där a betecknar investeringsutgiften och b

den löpande nettoinbetalningen.

Kr

b

o tiden

Figur 13. Betalningsserie.a
Antagandet av konstant nettoinbetalning är i de flesta rall

naturligtvis en ganska grov förenkling. Wahlström (1967, s. 6: 7)

diSkuterar detta antagande och föreslår en autoregressiv modell;

där nettoinbetalningarna förändras med en viss procentsats mellan

varje tidsintervall (exempelvis mellan varje år). Ett exempel på

en modell av denna typ är

Xt = 1.2 Xt _1 '

vilken innebär, att nettoinbetalningen i tidsintervallet t är

20% större än nettoinbetalningen i föregående tidsintervall.

En kompromiss mellan, ooh samtidigt en utveckling av, Wahl

ströms autoregressiva modell och modellen med konstanta nettoin

betalningar är en modell av typen

Xt = 8.1 Xt _1 + &2 Xt _2 + Et

där &1 och a2 är konstanter som uppfyller villkoret rör statio

naritet (jfr avsnitt ,.6 ovan), och et betecknar oförutsedda

nettoinbetalningar. Dessa antas vara stokastiskt oberoende för

olika tidsintervall samt med väntevärdet JA' och variansen 412
•

Om konstanterna a1, a2,~uppfyller villkoren2rör stationari-

1. Näraliggande modeller återfinns även i Grubbström &Erlands
son 1968, s. 111.

2. För väntevärdet JA skall gälla att r= (1 - &1 - &2) E(X).
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tet, så innebär detta bl.a. att nettoinbetalningarna rör olika

tidsintervall alla har samma väntevärde resp. varians. Emeller

tid behöver inte nettoinbetalningarna rör olika tidsintervall

vara stokastiskt oberoende.

Den investeringsmodell vi nu studerat kan uppfattas som ett

exempel på en generellare typ av investeringsmodeller. En inves

teringsmodell av denna generellare typ kommer vi i fortsättningen

att kalla för en enkel stationär investeringsmodell (förkortas

ESI-modell). En ESI-modell kännetecknas aven deterministisk

(dvs. på förhand känd) investeringsutgift1 a ooh en stationär

nettoinbetalningsprocess2med väntevärdet b. En betalningsserie

som kan uppfattas som en realisering av betalningsprocessen till

hörig ett investeringsprojekt, vilket kan beskrivas a.v en ESI

modell, kan exempelvis tänkas se ut som i fig.14.

Kr

b

o

Figur 14. :Betalningsserie.

Till ett investeringsprojekt av ESI-typ kan vi knyta två

räntefria beskrivningsmått, nämligen dels kvoten -a./b , dels

spektrumet för den stationära nettoinbetalningsprocessen. Detta

spektrum kallar vi betalningsspektrumet.

1. Alla rena utbetalningar uppfattas i fortsättningen som nega
tiva tal medan inbetalningar uppfattas som positiva.

2. Processen antas sträcka sig över ett oändligt antal tidsenhe
ter.
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Kvoten -a/b kallar vi återbetalningskvoten. Återbetalnings

tiden är den tid som förflyter innan summan av investeringsut

giften och de ackww~lerade nettoinbetalningarna är positiv (rör
första gången). Återbetalningstiden är ett sedan länge använt

beskrivningsmått för investeringsprojekt. Äterbetalningskvoten

-a/b är inte generellt, dvs. för alla sannolikhetsfördelningar,

~ika med väntevärdet för återbetalningstiden. Emellertid före

faller det naturligt att, i analogi med det deterministiska fal

let, välja -a/b som ett närmevärde för väntevärdet för återbetal

ningstiden. Fortfarande i analogi med det deterministiska fallet,

kan det förefalla naturligt att använda det inverterade värdet av

återbetalningskvoten, dvs. -b/a, som ett närmevärde för väntevär

det för investering~projektetsinternränta. 1

Spektrumet som beskrivningsmått har vi redan introducera.t.

Vårt syfte är att, med utgångspunkt 1 ESI-modellen, nu diskutera

spektrumets användbarhet vid investeringsbedömning. Innan vi

går vidare skall vi dock konstruera ett ytterligare beskrivnings

mått, kapitalvärdesspektrumet.

5.6 Kapitalvärdesspektrumet

Kapitalvärdet vid början av tidsintervallet t kan definieras

som 00

et = ~ X
t

. (1 + r)~j-1 ,
j=O +J

där et betecknar kapitalvärdet, Xt +j nettoinbetalningen för

tidsintervallet t+j samt r kalkylräntesatsen.

Om to väljs så, att början av tidsintervallet to är bedömnings.....

1. Se Quirin 1967, s. 34, beträffande användningen av inverterade
värdet av återbetalningstiden som skattning av internräntan.
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tillfället rör investeringsprojektet ifråga, så brukar e
to

kallas

investeringsprojektets nuvärde. Nuvärdet är alltså kapitalvär

det vid bedömningstillrället~

För ett visst investeringsprojekt är sålunda nuvärdet endast

ett av ett stort antal kapitalvärden som kan associeras med pro

jektet. För varje tidsintervalls början kan vi tänka oss ett

kapitalvärde, dvs. ett diskonterat värde av de framtida nettoin

betalningarna. De olika kapitalvärdena bildar alltså serien

Ct ' et l' et 2' ••• Denna serie av kapitalvärden kan kallas
o 0+ 0+ 1

investeringsprojektets kapitalvärdesprocess.

Ett rimligt krav, dvs. nödvändigt villkor, för att ett inves

teringsprojekt skall komma ifråga rör genomförande torde i all

mänhet vara, att det förefaller i hög grad säkert att C
to

) 0,

dvs. a.tt nuvärdet är positivt. Om man exempelvis uppskattar

att nuvärdet är normalfördelat2 med väntevärdet 300 000 kr och

standardavvikelsen 100 000 kr, så kan man därmed uppskatta sanno

likheten för att villkoret C
to

> O skall bli uppfyllt till 99,87%.
Låt oss nu betrakta kapitalvärdet C

to
+25 ' dvs. kapitalvärdet

vid början av det 25:e tidsintervallet etter bedömningstillfället.

I likhet med kravet et ) o torde det vara rimligt att vid bör-
o

jam av det 25: e tidsintervallet kräva ta.tt Ct
o

+25 ~ O med stor

sannolikhet, för att inte projektet skall läggas ned. Det kan

vara av intresse att redan vid bedömningstillfället rör projek

tet, dvs. vid början av tidsintervallet to' kunna bilda sig en

uppfattning om tör hur många framtida tidsintervall i följd det

kommer att gälla att kapitalvärdet är positivt.

Vi erinrar oss nu ESI-modellen, vilken vi studerade i röre-

1. Hicks (1913, s. 8) använder beteckningen capital value profile
rör en deterministisk kapitalvärdesfunkt i on et av t.

2. Se beträffande förutsättningarna rör normalfördelning hos
nuvärdet Hillier 1969,,8. 24-29.
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gående avsnitt och som innebar, att nettoinbetalningarna bildar

en stationär stokastisk process (SSP). Detta innebär, om X
to

utgör den deterministiska (dvs. på förhand kända) investerings

utgiften, att Xto+1' Xto+2' Xto+3' •• e bildar en SSP. Under dessa

förutsättningar bildar kapitalvärdena Cto+1 ' Cto+2' Cto+3' •••
en SSP, kapitalvärdesprocessen. För att bilda sig en uppfatt

ning om kapitalvärdesprooessens egenskaper kan man studera denna

process' spektrum, vilket vi kallar kapitalvärdesspektrumet. 1

Om b, dvs. nettoinbetalningarnas väntevärde, i ESI-model

len kan antas vara känt, så kan kapitalvärdenas väntevärde er-

hållas ur formeln

E(C)
b

r

Kapitalvärdenas2 varians erhålles som ytan under kapitalvär

desspektrumet. 3 Variansen betecknar vi V(C).

Vi antar nu att vi för ett visst investeringsprojekt av ESI

typ har uppskattat att E(C) = 300 000 och V(C) = 225°108
e Om

vi vidare anta.r att kapitalvärdena vart och ett är normalför

delade, så kan vi uppskatta sannolikheten för att t.ex. C
to

+25 > O

till 97, 7'ZJ/o. Därav kan vi emellertid inte enkelt dra några slut

satser beträffande väntevärdet för antalet tidsintervall till dess

att kapitalvärdet blir negativt. Orsaken till detta är, att ka

pitalvärdena rör olika tidsintervall inte förutsatts vara stokas

tiskt oberoende. I viss mån kan den information det här är fråga

om erhållas genom studium av kapitalvärdesspektrumet.

Ett kapitalvärdesspektrum med ett utseende som i fig.15 kan

1. Kapitalvärdesspektrumet kan, för en given kalkylräntesats,
härledas ur betalningsspektrumet (rör nettoinbetalnings~

processen) med den metod som omnämndes i avsnitt 3.6 (fil
termetoden).

2. Nuvärdet har samma varians som övriga kapitalvärden.

3. Denna yta kan beräknas analytiskt eller medelst numerisk
integration.
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n2

g(n

4
Figur 15. Kapitalvärdesspektrum.

tolkas som att kapitalvärdena fluktuerar helt oregelbundet kring

sin konstanta nivå E(C)e Ingen periodicitet framträder nämligen

som en observerbar regelbundenhet. Ett kapitalvärdesspektrum

som det i fig. 16 kan å andra sidan tolkas som att kapitalvär-

n24
Figur 16. Kap!talvärdes spektrum

dana uppvisar en stark cyklisk regelbundenhet med periodlängden

4 tidsenheter. Detta. innebär, att man ungefär var fjärde tids

.enhet (exempelvis vart fjärde år) kan ha anledning a.tt vara.

speciellt uppmärksam beträffande eventuell nedläggning av projek-
1tet ifråga.

1. Antagandet ovan (s. 60) om evig livslängd för investerings
projektet uppfattas som en "nollhypotes", vilken kan förkas
tas. Kapitalvärdesprocessens egenskaper studeras närmare i
appendix, avsnitt A7.
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5.7 Tidshorisonten

Investeringsbedömning innebär ett slags planering inför fram

tiden. I anslutning till ekonomisk planering brukar begreppet

tidshorisont ofta användas. Svennilson (1938, s. 86-87) sär

skiljer tre olika tidshorisontbegrepp; vilka illustreras i fig.

17.

1. Intresseshorisont. n ••• en tidpunkt ••• bortom vilken de

vid aktuella handlingsalternativ möjliga avkastningarna relativt

sett är utan väsentligt intressen (a.a., s. 86).

2. Pla.nrelevanshorisont. tt ••• en yttersta g.t"äns för planeringens

relevans" (a.a., s. 86). Härmed menas att den planering som ut....

förs vid ttblickpunkten" (se fig(11) inte direkt (omedelbart)

påverkar företagets handlande bortom planrelevanshorisonten.

3. Planintresseshorisont. Denna ligger på "det avstånd fr~

intresseshorisonten, där planen förlorar anknytning till avkast

ningar, som äro av intresse" (a.a., s. 81).
Planintresseshorisonten och intresseshorisonten kan samman

falla.

r anknytning till sin diskussion om tidshorisontbegreppen

1. Svennilsons tidshorisontteori har vidareutvecklats av bl.a.
Langholm (1964).
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antyder Svennilson, att beslutsfattare, trots förekomsten a.v

eventuella tidshorisonter, kan ha. en viss mera diffus uppfa.tt

ning även om en mycket a.vlägsen framtid. "Man har över huvud ej

anledning räkna med som ett generellt förhållande, att företaga

ren bortom ett visst blickfält ej har några planer eller rör
väntningaru(a.a.., s. 85).

Enligt Renck (1966, s. 85) förekommer vid investeringskalky

lering vad man kan kalla en kalkylhorisont, exempelvis fem h

från bedömningstillfället. Denna kalkylhorisont förefaller dock

inte att kunna tolkas som en intresseshorisont med Svehnilsons

terminologi. De betalningar som förväntas äga, rum bortom kalkyl

horisonten tar man ofta hänsyn till genom uppskattning av s.k.

restvärden, vilka uttrycker dessa betalningars värde (i någon

mening) vid kalkylhorisonten.

I den enkla stationära investeringsmodellen (ESI-modellen)

införde vi inte någon tidshorisont av något slag. Nettoinbetal

ninga.rna, kring den konstanta nivån b antogs fortsätta ett obe

gränsa.t antal tidsintervall framåt i tiden. }\iot bakgrund av

Svennilsons detaljerade analys av tidshorisontbegreppen före

faller detta onekligen som en svaghet hos ESI-modellen. Emeller

tid kan man argumentera så, a.tt de investeringsprojekt som ESl

modellen kan användas rör att analysera framför allt torde vara

sådana, där det är fråga om att installera. en produktionsapparat

el. likna rör långvarigt och likarta.t utnyttjande, exempelvis

byggande ooh utrustning aven bensinstation. I sådana fall är

den tidpunkt då. man förväntar att utrangera anläggningen för

modligen i allmänhet så avlägsen, att det kan vara rimligt att

tala om ett obestämt eller obegränsat antal framtida tidsinter-
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vall som omfattas av investeringsprojektet.

5.8 Bedömning av investeringsprojekt

Vi tänker osS att en beslutsfattare står inför uppgiften att

bedöma om ett visst investeringsprojekt skall genomföras eller

inte. Vi antar, att projektet av beslutsfattaren anses kunna

beskrivas aven ESI-modell med parametrarna a och b, vilka be

slutsfattaren antas kunna uppskatta subjektivt$ Dessutom antas

att beslutsfattaren kan uppskatta projektets betalningsspektrum

med användande av någon av de skattningsmetoder som berördes i

avsnitt 3.6. Beslutsfattaren antas vidare kunna ange en kalkyl

räntesats r. Med användning av r kan kapitalvärdesspektrumet

härledas med en metod som omnämndes i avsnitt 5.6.
Vi kan nu göra en förteckning över de beskrivningsmått vi

speciellt intresserat oss rör.

1. lterbetalningskvoten (och dess inverterade

värd~.

2. Nuvärdets väntevärde och varians.

3. Betalningsspektrumet.

4. Kapitalvärdesspektrumet.

Vid investeringsanalysen kan man tänka sig fäljande procedur.

Beträffande de två första beskrivningsmåtten kan uppställas vissa

villkor, vilka måste vara upp~llda för att analysen skall fort

sättas.

För återbetalningskvoten kan man exempelvis uppställa vill

koret att den skall understiga tio enheter (år).

Nuvärdets sannolikhetsfördelning torde i de flesta fall, med
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stöd av centrala gränsvärdessatsen, kunna antas approximativt

vara. en normalfördelning.1 Om nuvärdets väntevärde ooh varians

är skattade, kan sannolikheten rör att nuvärdet blir mindre än

exempelvis noll skattase 2 Som ett nödvändigt villkor rör fort

satt bedömning kan exempelvis uppställas, att sannolikheten rör

att nuvärdet skall bli positivt skall vara minst 95%.
Ydrutsatt att villkoren med avseende på återbetalningskvoten

och nuvärdets väntevärde och varians uppfyllts, fortsätter inves

teringsanalysen med studium av betalningsspektrumet ooh kapital

värdesspektrumet.

Vi skall nu undersöka hur man kan använda betalningsspektrumet

i.nom inYest'erlngsanalysen rör att ge ett svar pä frågan hur

ett visst investeringsprojekt låter sig infoga i företagets to

tala betalningsprocess: Denna fråga kan vi till att börja med

dela upp i två delfrågor. 1. Hur plverkas den totala betalnings~

processens nivå (dvs. väntevärde)? 2. Hur påverkas den totala

betalningsprocessens betalningsspektrum?

Om den totala betalningsprocessen (rörk6rtas TBP) utan inves

teringsprojektet ifråga har nivån b , så har den med investerings-
o

projektet nivån bo + b , när ingen hänsyn tas till investerings-

utgiften &. Hänsyn till a kan tas på olika sätt. Ett är att reso

nera på följande sätt. Vi tänker oss en långivare, som lånar före

taget beloppet a mot ersättning i form av betalningen c under

alla följande tidsintervall. Detta kan uttryckas så, att låne

räntan är i:, där r =: cia e Med detta resonemang blir TBP:s nivå

med investeringsprojektet ifråga b + b + c (där o är negativt).o
Vi skall nu övergå till den andra av de två frågorna ovan. Vi

låter g (n) beteckna TBP:s betalningsspektrum utan investeringso

1. Yor en diskussion om förutsättningarna rör denna approximation,
se Hillier 1969, s. 24-29.

2. Jfr exemplet därpå i avsnitt 5.60

3. Den totala betalningsprocessen antas här vara en stationär
stokastisk process (SSP).
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projektet ifråga. n är periodlängden mätt i antal tidsenheter.

gen) får beteckna inveateringsprojektets betalningsspektrum,

och g1(n) betecknar TBP:s betalningsspektrum. med investerings

projektet ifrågas

Om investeringsprojektets betalningar är stokastiskt oberoende

av de övriga. betalningarna. i TBP, så är g1(n):= go(n) + gen).
Om antagandet om stokastiskt oberoende in~e kan upprätthållas

blir sambandet mellan go(n), gen) och g1(n) mer komplicerat.

Detta kommer att beröras längre fram.

Vi betraktar nu exemplet, att det i en bedömni~situation

gäller att go(n) och g1(n) ser ut som i fig.18.

go(n) g1(n)

55 2 n
tL.-__.......- +--';)

2. n

Jämförelsen mellan go(n) och g1(n) visar, a.tt ytan under

g1 (n) är större än under go(n) t dvs. variansen har ökat, vilket

i och för sig är att vänta.~ Det nya projektet medför ju nya varia.

tionsorsaker rör nettoinbetalningarna. Vad som dessutom kan note

ras är att varianstillskottet förefaller att nästan helt ha kon

centrerats till variationer med en ungefärlig periodlängd av 5

tidsenheter. Detta innebär, att de totala nettoinbetalningarnas

tendens att uppvisa cykliska regelbundenheter med periodlängden

5 tidsenheter förstärks ytterligare av detta investerings-

6
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projekt.

Vi skall nu studera ett annat exempel. Fig. 19 visar g (n)o
och g1(n) för en ny bedömningssituation. Här ser vi hur inves-

g (n) g1(n) t F·" . 19o ~gur •

Spektra.

5 n 5 2 n

teringsprojektet.inför en ny typ av kortsiktiga variationer. Varians

tillskottet faller nämligen nästan helt på de kortare periodläng

derna.

Analysen av kapitalvärdesspektrumet kan genomföras på ett

sätt som är helt analogt med det som här exemplifierats beträf

fande betalningsspektrumet.

Hur stort värde den information har som kan erhållas med de

metoder som nu behandlats torde in~e kunna avgöras generellt.

Här har det också endast varit fråga om en mycket kortfattad

diskussion om metoderna ooh de problem som sammanhänger med

deras användning. För att belysa några av användningens problem

och möjligheter kommer vi i nästa kapitel att studera ett fin

gerat exempel på investeringsbedömning.
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6. :ETT EXEMPEL PÅ INVESTERINGSBEDÖMNING

6.1 Investeringsprojektet och bedömningsmetoden

Ett petroleumföretag överväger att investera i en bensinstation

i samhället A vid E 4:n mellan Uppsala och Gävle. I samhället

finns för närvarande endast en bensinpump, vilken huvudsakligen

betjänar ortens åkeriföretag. Direktör B i petroleumföretaget

har fått i uppgift att göra en bedömning av investeringsprojektet.

Direktör B uppskattar efter en del utredande projektets inves

teringsutgift (a) till 800 000 kr och nettoinbetalningarnas nivå

(b) till 25 000 kr i månaden i dagens penningvärde.

Vid bedömning av denna typ av investeringar och vid kalkylering,

som här, i fast penningvärde, räknar man inom petroleu.mföretaget

med en kalkylräntesats på 2fo per månad.

Ur de data dir. B har till hands kan han genast beräkna, att

nuvärdets väntevärde kan uppskattas till

a + b/r = -800 000 + 25 000/0,02 = 450 000 •

Äterbetalningskvoten blir 800 000/25 000 = 32, vilket alltså

motsvarar 2 år och 8 månader. Äterbetalningskvotens inverterade

värde är 1/32 = 0,03125, dvs. 3~ per månad.

Vid den fortsatta analysen ämnar dir. B följa den procedur

som anges i fig.20 (se nästa sida). I figuren betecknar Å åter

betalningskvoten och e
to

nuvärdet.

Analyssteg I innebär, att den uppskattade inverterade åter

betalningskvoten, dvs. 1/1, jämförs med normvärdet 2%. Efter

som ~ > 2 så fortsättes analysen.

Analyssteg II innebär, att det prövas huruvida sannolikheten
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... _~_.

Gynnsamt NEJ
Analyssteg IV <::.:pita,lvä;;d~e-s---------""""

~pektrum?
JA

Analyssteg II

Analyssteg III

Analyssteg I

Projektet

tillstyrkes
Projektet

a.vstyrkes

-"..

Figur 20. Investeringsanalys.
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för positivt nuvärde kan uppskattas till minst 0,95. Dir. B

antar (med stöd av centrala gränsvärdessatsen) att nuvärdet är

approximativt normalfördelat. Han behöver därför endast veta

nuvärdets väntevärde och varians för att kunna uppskatta sanno

likheten rör positivt nuvärde. Dir. B har redan konstaterat att

kalkylräntesatsen är 2% per månad och att nuvärdets väntevärde

kan uppskattas till 450 000 kr. För skattning av nuvärdets varians

ämnar dir. B använda metoden att beräkna ytan under kapitalvär

desspektrumet. Eftersom kapi talvärdesspektrumet kan härledas ur

betalningsspektrumet, börjar han med att skatta betalningsspektru

met.

6.2 Skattning av betalningsspektrumet ooh kapitalvärdesspektrumet

Dir. B ämnar pröva alla de skattningsmetoder för betalningsspektru

met, som vi har beskrivit i a.vsnitt 3.6. Dessa är

1. Empiriska metoden

2. Subjektiva metoder

2.1 Skisseringsmetoden

2.2 Autoregressiva metoden

2.3 Fil.termetoden

Vid användning av den empiriska metoden resonerar dir. B på föl

jande sätt.

På E 3:an mellan Södertälje och Eskilstuna har petroleumföre

taget en bensinstation belägen på en ort av ungefär samma. typ
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som den aktuella vid E 4:n mellan Uppsala och Gävle. Dir. E

anser, att den övervägda bensinstationen vid E 4:n antagligen

skulle få ungefär samma betalningsmönster som stationen vid

E 3:an. Han skaffar därför fram material bestående av månadsvisa

nettoinbetalningar för tio år tillbaka för stationen vid E 3:an.

~~terialet omräknas därefter till fast penningvärde med använd

ning av indexserier som beskriver penningvärdesutvecklingen.

Materialet avseende stationen vid E 3:an bearbetas därefter

med statistiska metoder för skattning av spektrumet, dvs. betal

ningsspektrumet. Därpå används kalkylräntesatsen till att här

leda kapitalvärdesspektrumet ur betalningsspektrumet. När skatt

ningen av kapitalvärdesspektrumet erhållits, fås skattningen av

nuvärdets varians genom numerisk integration av kapitalvärdes

spektrumets skattning. 1

Vid användningen av skisseringsmetoden ritar dir. B på fri hand

upp en rimlig betalningsserie2 för dm övervägda bensinstations

investeringen. I företagets rutiner ingår datamaskinell fram

ställning av diagram över betalningsserier för olika bensinsta

tioner. Genom regelbundet studium av dessa diagram tycker sig

dir. B ha skaffat sig en ganska säker uppfattning om hur netto~

inbetalningsserierna för den typ av bensinstation det nu är fråga

om brukar se ut.

Sedan dir. B fullbordat skissen, vilken sträcker sig över 10

år, låter han sin assistent omräkna skissen i siffror. Dessa

behandlas sedan på samma sätt som det empiriska materialet vid

1. Vid integration av (skattade) spektra måste skalan för period
längdsvariabeln beaktas (jfr avsnitt 3.4 ovan). Detta sker ge
nom att man inför s~itutionen ~ = 2~/n , där n är period
längden, samt integrerar över intervallet O" &i) ~ l' •

2. Dvs. nettoinbetalningsserie.
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användning av den empiriska metoden.

Dir. B anser att det finns vissa regelbundenheter i de flesta

bensinstationers nettoinbetalningar. Han har t.o.m. under årens

lopp samlat in en del material beträffande denna företeelse och

funnit, att en viss månads nettoinbetalningar kan uttryckas som

en matematisk funktion av de närmast föregående månadernas netto

inbetalningar och en term avseende oregelbundna eller oförutsedda

nettoinbetalningar.

Det ligger nära till hands a.tt formulera sambanden i form

aven 8utoregressiv modell av typen

X
t

= a1 X
t
_1 + 8 2 X

t
_2 + ••• + 8 12 X

t
_12 + ~t

där X
t

är nettoinbetalningar rör m&iaden t, ~t är termen av

seende oförutsedda nettoinbetalningar1 och 8
1

, ••• , a12 är kon

stanter.

Dir. B uppskattar subjektivt, med stöd av det historiska

materialet, de tolv konstanterna &1' ••• , a12 och standardavvi

kelsen rör de oförutsedda nettoinbetalningarna.

Sedan konstanterna a1, ••• , &12 skattats prövas huruvida skatt

ningarna uppfyller villkoret rör stationaritet (jfr avsnitt 3.6).
Om så är fallet behöver inga ytterligare justeringar av konstan

ternas skattningar göras.

Villkoret rör stationaritet är så pass matematiskt komplicerat,

att prövningen av huruvida villkoret är upp~llt i allmänhet inte

kan göras genom huvudrälaling vid själva uppskattandet av konstan

ternas värden. Istället måste i allmänhet flera uppsättningar

1. De oförutsedda nettoinbetalningarna för olika tidsintervall
antas vara. stokastiskt oberoende med konstant väntevärde,M
och standardavvikelse tf. För väntevärdet,M. skall gälla att
J;4- - (1 - &1 - ••• - a12) E(X). Jfr avsnitt 3.6 ovan.
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skattningar av a-konstanter prövas med hjälp av dator tör att

man skall kunna finna en uppsättning som uppfyller villkoret.

Sedan skattningar av a-konstanterna erhållits, vilka uppfyller

villkoret för stationaritet, kan betalningsspektrumet härledas

och härur även kapitalvärdesspektrumst.

Filtermetoden-------
Till sist har dir. B även för avsikt att använda sig av filter

metoden rör skattning av betalningsspektrumet och kapitalvärdes

spektrumet. Ban resonerar på följande sätt.

Nettoinbetalningarna rör bensinstationen kan antas samvariera

med trafikvolymen rör vägen som den är placerad vid (E 4:n).
Närmare bestämt har dir. 13 vid undersökning av material avseende

redan inrättade bensinstationer funnit det rimligt att använda

en linjär modell av typen

Xt == bo + b1 Yt + Et

där Xt är nettoinbetalningen mAnaden t, Yt trafikvolymen sa.mma

månad samt ~t en term avseende oförklarade nettoinbetalningar.1

bo och b1 är konstanter.

bo och b1, liksom standardavvikelsen rör de oförklarade netto

inbetalningarna, anser sig dir. B kunna skatta subjektivt med

ledning av det omnämnda historiska materialet avseende redan in

rättade bensinstationer. Till hands finns även material som

beskriver trafikvolymens utveckling, approximativt, rör olika

månader ett antal år tillbaka rör den del av E 4:n som det här

är fråga. om. Ur detta materia.l kan med statistiska ska.ttnings-

1. De oförklarade nettoinbetalningarna för olika månader antas
vara stokastiskt oberoende med samma varians och väntevär
det noll.
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metoder en skattning av trafikvolymutvecklingens spektrum er-
1

hållas. Ur denna skattning kan därefter betalningsspektrumet

och kapitalvärdesspektrumet skattas genom härledning med an

vändning av skattningarna av bo' b1 och de oförklarade nettoin

betalningarnas standardavvikelse.

6.3 Den fortsatta analysen

Sedan dir. B nu erhållit skattningar av betalningsspektrumet

och kapitalvärdesspektrumet kan han gå vidare till analyssteg

II (jfr fig.20).

Han behöver till att börja med en skattning av nuvärdets

varians. Var och en av de fyra skattningsmetoder han använt ger

en skattning av denna varians (genom numerisk integration av kapi

talvärdesspektrumet). Såvida dir. :B tillmäter alla de fyra varians....

skattningarna lika stort värde, så kan det förefalla rimligt

att han som definitiv variansskattning använder medeltalet av

de fyra skattningarna.

Med användning av denna procedur kommer dir. B fram till en

definitiv variansskattning av 217°10
8

• Det är nu enkelt att med

användning aven normalfördelningstabell uppskatta sannolikheten

för positivt nuvärde till 0,998856 för väntevärdet 45°104 och

variansen 211 0 10
8• Villkoret att sannolikheten för positivt nu

värde skall vara uppskattad till större än 0,95 är alltså upp

fyll t. Detta innebär, a.tt dir. B kan gå vidare till analyssteg

III.

Analyssteg III innebär studium. av betalningsspektrumet. De

fyra skattade betalningsspektra dir s B erhållit kallar vi g(n)1'

g(n)2 9 g(n); och g(n)4$ Om dir$ B fortfarande anser att alla de

1. Den stokastiska process som bildas av variablerna avseende
de olika månadernas trafikvolym uppfattas alltså som en
stationär stokastisk process.
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fyra skattningarna. är likvärdiga kan det vara rimligt att som

definitiv skattning av betalningsspektrumet välja den som derie-

ras som

gen) = t (g(n)1 + g(n)2 + g(n)3 + g(n)4) •

rör de skattningar dir. B producera.t ser gen) ut som i fig.

21.

g(n)
Fif@? 21. Skattat

betalningsspektrum

för investerings

projektet.

12 8 4 2

Figur 22. Ska.ttat

spektrum för TBP.

~ (n)o

Dir. B vill se hur den aktuella bensinstationsinvesteringens

betal~nesprQeess låter sig inpassa i företagets totala betal

ningsprocess. För den totala betalningsprocessen i dagens penning

värde finns ett spektrum, g (n), skattalt (se fige22).1
o

f!!

12 8 4 2

g (n):s utseende tyder på att företagets totala betalnings-o
prooess kärmetecknas av ty! tYJ)er av regelbundenheter, nämligen

dels ettårsregelbundenheter (markerade med o(), dels kortsiktiga

regelbundenheter (markerade med /!J). Dir. :B har hört från ekonomi

avdelningen, a.tt man ganska väl har lärt sig att hantera varia-

1. Ska.lan på den vertikala axeln i fig.22 är ej densamma som
i fig. 2,1. (:Båda skalorna är dock linjära.)
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tionerna med ungefärligen årsregelbundenheter. Däremot har man

fortfarande ett avsevärt problem med de mer svåröverskådliga

kortsiktiga variationerna.

Det övervägda investeringsprojektets betalningsprocess tycks

att döma av dess betalningsspektrum (fig. 21) förstärka årsregel

bundenheten men inte nämnvärt de mer kortsiktiga variationerna.1

Dir. B uppfattar därför investeringsprojektets betalningsspektrum

som relativt gynnsamt. Han går därför vidare till analyssteg IV.

Eftersom sarlllolikheten rör att nuvärdet skulle överstiga noll

var så stor som 0,998856 enligt uppskattningen ovan, anser dir$

B det inte vara nödvändigt att studera kapitalvärdesspektrumet.

Analysprooedurens utfall är sålunda i detta fall, att investe

ringsprojektet av dir. B bedöms som gynnsamt då han står inför

det definitiva beslutet.

6.4 Relevans och reliabilitet

Vi skall nu reflektera något över relevansen och reliabiliteten

hos betalningsspektrumet och kapitalvärdesspektrumet med anknyt

ning till det bedömningsexempel vi just studerat.

För dir. B hade tydligen betalningsspektrumet en i~te obetyd

lig relevans, medan kapitalvärdesspektrumet endast hade relevans

genom skattningen av nuvärdets varians ur kapitalvärdesspektrumet.

Om sannolikheten för positivt nuvärde hade uppskattats till ett

värde närmare 0,95, hade det kunnat bli aktuellt att närmare

studera kapitalvärdesspektrumet.

Beträffande reliabiliteten hos skattningarna av betalnings

spektrumet och kapitalvärdesspektrumet kan man i detta exempel

1. Resonemanget bygger här på förutsättningen om stokastiskt
oberoende mellan investeringsprojektets betalningar ooh
de övriga betalningar i den totala betalningsprocessen.
Denna typ a.v antaganden kommer närmare att diskuteras längre
fram. Se appendix f avsnitt A5.
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tänka sig att få en ganska god uppfattning genom att jämföra

de fyra olika skattningar man erhållit. Ju mer de olika skatt

ningarna. avviker från varandra, desto lägre får reliabiliteten

anses vara.

I detta exempel kunde vi tänka oss att jämföra olika skatt

ningarg dvs. skattningar erhållna med olika skattningsmetoder.

I många praktiska fall torde detta inte vara möjligt, och i

motsvarande utsträckning reduceras därmed möjligheterna till

bedömning av reliabiliteten.

6.5 Ayslutande synpunkter

I de två senaste kapitlen har vi nu studerat investeringsbedöm

ning med särskild hänsyn till periodicitetsbeskrivning.

I kapitel 5 har vi försökt identifiera den typ av besluts

situationer avseende investeringar där periodiciteter är av

betydelse. Med anknytning till de i kapitel 3 behandlade skatt

ningsmetoderna har vi i kapitel 5 även försökt visa hur de

vid investeringsbedömning aktuella periodioiteterna kan beskri

vas med hjälp av spektralanalys. Till sist har vi i kapitel 6

försökt visa, med anknytning till ett exempel, hur periodici

tetsbeskrivningen kan användas vid beslutsfattande.

Det kan ha sitt intresse att placera in kapitlen 5 och 6 i

det struktureringsschema. som presenterades i avsnit't 1.2 (fig.

1) ovan. Vi har behandlat investeringsbedömningsproblemet med

betoning på hur den betalningsserie ett visst investeringsal

ternativ motsvarar låter sig inpassa i företagets t~tåla betal

ningsserie. Det är alltså fråga om samspelet mellan periodici-
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tater i flera serier.

Beträffande kända/okända periodiciteter har vi i kapitlen

5 och 6 inte utgått ifrån att vissa periodiciteter är givna,

utan vi har behandlat beskrivningsproblemet som om man förut

sättningslöst söker efter periodieiteter i betalningsserierna.



82

7. AVSKRIVNINGAR

7•1 Bakgrunden

I ett arbete av Edwards & Bell (1961) sägs bl.a. följande om redo~

visningens natur och uppgifter.

Economics deals with the future and the decisions which will
determine the future, while accounting is primarily concerned
with historical description. 1

It is in the evaluating of business decisions, we believe, that
the demand for accounting data exists. For unless ona holds
firmly that all decisions are essentially intuitive in nature,
the improvement of managerial ability and related decision
making processas must lean heavily upon an evaluation of past
decisions. 2

Det är en grundläggande princip i ekonomisk beslutsteori, att

historiska händelser i en viss mening, exempelvis i betydelsen av

usunk costst'l, inte skall ha betydelse för beslutsfattandet. Det

förflutna finns det ingen möjlighet att påverka, endast det som

ligger i framtiden och det är det som beslutsfattandet avser~

Men det förflutna har sin givna betydelse i den meningen, att

beslutsfattaren genom undersökning av detta kan få en uppfatt

ning om vilka tendenser som finns på marknaden, inom företaget

osv. En av den företagsekonomiska redovisningens väsentligaste

uppgifter är att frambringa information om det förflutna so~

kan användas för sådana undersökningar lP

Ett grundläggande problem i all redovisning är det sok. perio

diseringsproblemet. Detta uppkommer som en följd av behovet av

att indela tiden i intervall av lämplig längd vilka redovisnings

rapporterna avser el Man vill med andra ord avgränsa. redovisnings-

1. A.a., Se 1.

2. A.a., s. 3.
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rapportens innehåll till att avse utfallet av företagets verksamhet

inom ett visst tidsintervall. För att på ett godtagbart sätt kunna

värdera detta utfall måste man ta hänsyn till att vissa av de in

betalningar företaget emottagit inom tidsintervallet motsvaras av

utbetalningar inom tidigare tidsintervall, att vissa utbetalningar

inom det aktuella tidsintervallet motsvaras av förväntade inbetal

ningar inom framtida tidsintervall osv.

Av dessa skäl kan ut- och inbetalningar inom det tidsintervall

redovisningsrapporten avser ej ställas mot varandra direkt. på något

sätt måste de betalningar utanför det aktuella tidsintervallet som

har ett direkt samband med intervallets betalningar värderas. Madsen

säger med rätta att "Periodis,eringen inför •• " ett subjektivt vär

deringselement i redovisningssystemets kvantitativa värderingsgrundn~1

1rårderingen av betalningarna utanför det aktuella tidsintervallet

kan nämligen knappast ske på något generellt godtagbart sätt~ Det

måste bli fråga om en lämplighetsbedömning.

1~2 Avskrivningar

Ett periodiseringsproblem är det som uppkommer då det gäller att

redovisningsmässigt behandla anskaffningen aven varaktig nyttighet,

exempelvis en maskin. lt'ör att kunna ställa "kostnader" mot motsvarande

"intäkter" i enskilda tidsintervall löser man i allmänhet problemet

så, att man fördelar det ursprungliga utbetalningsbeloppet, för an

skaffningen av nyttigheten, på det tidsintervall inom vilket anskaff

ningstillfället faller samt på de därpå följande tidsintervallen. (Dock

givetvis inte längre än att r~ttigheten fortfarande är i företagets

besittning.) De tidsmässigt förskjutna posterna kallas av-

1. ~~dsen 1970, s. ;0.

2. Den godtyckliga karaktären hos metoder rör sådan värdering beto
nas av Thomas (1969, s. 10-18) mot bakgrund aven diskussion
kring s.k. interaction mell~ produktionsfaktorinsatser vid
olika tidpunkter.
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skrivningar och utgör kostnader inom de tidsintervall på vilka de

fördelas.

Avskrivningsproblemet kan uppfattas som att finna en lämplig

regel för hur den ursprungliga utbetalningens tidsmässiga för

delning i form av avskrivningar skall genomröras~ Det finns olika

synsätt beträffande avskrivningarnas innebörd och uppgift.

While most of the depreeiation concepts proposed are based
in some way upon the expected net revenue contribution of
the specific items of plant and equipment;, they can be
classified generally as coneepts which either (1) measure
depreciation as the decline in the value of the asset, or
(2) measure the amount of cost (or other basis) to be
allocated to each period on the assumption that tnere is
a matching of the input valnes with the expected revenues
or net revenue contribution.1

Vi kommer att ansluta oss till det senare av de två i citatet

ovan beskrivna synsätten t dvs& att välja avskrivningsmetod med

hänsynstagande till övriga komponenter i nettointäkten för verk~

samheten ifrå.ga~

7.3 Avskrivningar som glidande medeltal

De totala redovisade avskrivningarna rör ett visst tidsintervall

för en viss typ av nyttigheter, för vilka samma avskrivningsmetod

tillämpas t utgör summan av ett antal komponenter från det aktuella

och föregående tidsintervall. Om man exempelvis tillämpar 5 års

linjär avskrivning rör en viss typ av maskiner2, så utgör ett visst

års totala. avskrivningar för denna typ av maskiner summan aven

femtedel av årets utbetalningar för anskaffning av maskinerna ifråga

1@ Hendriksen 1910, S$ 390.
2. på historiska anskafrningsvärden~
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och en femtedel av liknande utbetalningar rör de fYra närmast röre
1gående hane

Om vi betraktar en serie av sådana totala avskrivningsbelopp

för en följd a.v år, så kan man från statistisk synpunkt se denna.

serie som en serie av s.k" glidande medeltal. Beräkning a.v glidande

medeltal används sedan mycket länge inom statistiken rör att utjämna

exempelvis säsongvariationer och därmed renodla s.k. trendmässiga

eller konjunkturella förändringar. En serie av glidande medeltal

anses alltså ofta spegla. förändringar av mer långsiktig natur.

Sedan ganska. länge är det dock känt att metoden att beräkna gli

dande medeltal inte endast utjämnar kortsiktiga variationer utan

även i viss utsträckning åstadkommer skenbara regelbundenheter, före

trädesvis av mer långsiktig natur. En av de första. som teoretiskt

och empiriskt påvisade detta fenomen var Slutsky i ett arbete 1927.2

Slutskys arbete har senare fullföljts, bl.a. inom ramen för spektral

analytisk teori e En redogörelse för några spektralanalytiska aspekter

på problemet ifråga ges i appendix t avsnitt A4.
De praktiska slutsatser man kan dra av de statistiska aspekterna

på avskrivningsproblemet är huvudsakligen, a.tt vid linjär avskriv

ning har avskrivningarna, jämförda med betalningsprocessen avseende

anskaffning av nyttigheterna ifråga, svagare periodiciteter för

varje periodlängd som är antingen lika lång som avskrivningstiden

eller ett tal som utgör avskrivningstiden dividerad med ett positivt

heltal. Däremot kan andra typer av regelbundenheter, framförallt mer

långsiktiga sådana, komma att framträda. i en relativt sett3 större

omfattning0 Vid exponentiellt degressiv avskrivning gäller i allmänhet,

att ju långsammare avskrivningen sker, desto mindre är effekten att

långsiktiga regelbundenheter relativt sett förstärks.

1. Vi antar här att maskinerna anska.ffas vid varje års början, samt att
inga "aktiverade" utbetalningar avseende maskinerna förekommer
efter anskaff~ingen (exempelvis avseende ombyggnad av maskiner).

2. Se Slutsky 1931 t särskilt s. 107-114, 134.

3& Dvs. i jämförelse men periodiciteter med andra periodlängder.

7
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I företag där anskaffningen av varaktiga nyttigheter har stor

omfattning, och a.vskrivningarna. har stor betydelse 1 redovisningen

kan det tydligen vara befogat att se upp med att vissa långsiktiga

regelbundenheter i redovisat resultat kan bero på statistiska egen

skaper hos de avskrivn1ngsmtoder som används. Detta resonemang

förutsätter givetvis att avskrivningsmetoderna används konsekvent

och inte, som ofta torde sket anpassas efter företagets aktuella

ekonomiska läge.

Eftersom avskrivningarna. är ett medel att kunna ställa kost

nader mot intäkter för ett visst tidsintervall, en redovisnings

period, är det önskvärt att även se avskrivningsmetoderna i ett

större sammanhang än vi gjort i detta avsnitt.

Vi har ju nu koncentrerat oss på avskrivningsmetodernas egen

skaper som sådana. Avskrivningar ank:ny'ter ofta till en produk

tionsprocess a.v något slag, där utbetalningar rör anskaffning av

maskiner osv. blir föremål rör a.vskrivning. Det är i sidana fall

intressant att sätta in avskrivningarna i sitt sammanhang med

återvinningen av nedlagda utbetalningar: Som grund för en fortsatt

analys av avskrivningsmetoder efter dessa linjer skall vi först

precisera en modell rör en produktionsprocess och de med denna

sammanhängande avskrivningarna.

7.4 En produktionsmodell

Vi tänker oss en produktionsprocess som befinner sig i jämvikt.

Därmed menar vi, att de regelbundenheter som karakteriserar de

med produktionsprocessen förknippade ut- ooh inbetalningsförlop

pen är a.v periodisk och icke av trendmässig natur.

1. Jfr Ijiri 1967, där avskrivningsmetoder studeras med ank:ny't
ning till återanskaffning av maskiner.
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ut- och inbetalningarna indelar vi i tre kategorier.

1. Utbetalningar a.vseende anskaffning av varaktiga nyttig

~ (maskiner m.m.) till produktionsapparaten. Utbetalningarna

av detta slag i tidsintervallet t betecknar vi XtO Dessa betal

ningar blir föremål för avskrivning enligt formeln

m
~ &. X

t
_

j
,

j=O J

där D
t

betecknar totala avskrivningarna i tidsintervallet t.

Det gäller dessutom att

(2) O ~ aj ~

2. Utbetalningar (kostnader) avseende anska.ffning av omedel

bart förbrukade nyttigheter (arbetstid, material m.m.) till pro

duktionsapparaten. Utbetalningar av detta slag blir ej röremål

rör avskrivning. Vi betecknar dessa betalningar inom tidsinter

vallet t med Yto
3. Inbetalningar (intäkter) avseende produkter som produk

tionsprocessen avkastar. Inbetalningarna i tidsintervallet t be

tecknar vi Zt.

De stokastiska processer som bildas av Xt -, Yt- resp. Zt-va

riabler rör olika t antar vi är stationära stokastiska processer

med spektra, vilka kan skattas från historiska data.

Beträffande nettoinbetalningen Vt rör tidsintervallet t kan vi

uppställa det definitionsmässiga sambandet

(3) Vt = Xt + Yt + Zt

För nettointäkten Wt i tidsintervallet t gäller definitions

mässigt1

1. I formlerna (3) ooh (4), liksom i övrigt i detta. kapitel, är
utbetalningar och kostnader negativa tal, medan inbetalningar
och intäkter är positiva tal.
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Vi vill nu utreda ~e~delsen av komponenten Dt i den ovanståen

de formeln. Till att börja med skall vi dock formulera en modell

för komponenterna Xt , Yt och Zte

Inbetalningarna Zt kan förmodas vara beroende dels av tidigare

utbetalningar av X- och y-typ, dels också aven slumpmäs:sig kom

ponent, vilken vi betecknar Rt • Formaliserat skriver vi sambandet

som

(5)

utbetalningarna Tt för anskaffning av ioke-varaktiga nyttighe

ter kan förmodas vara beroende dels av tidigare utbetalningar av

X-typ, dels också aven slumpmässig komponent, vilken vi betecknar

Ut- Vi skriver sambandet som

(6) Yt = 2: f j Xt-j + Ut

Konstanterna ovan av b-, c- och f-typ antas kunna skattas från

historiskt siffermaterial.1 Beträffande slumpkomponenterna Rt och

Ut antar vi att dessa är stokastiskt oberoende med konstanta vän

tevärden och varianser, vilka kan skattas.

Med användande av den modell vi nu preciserat i formlerna (5)

och (6) blir formeln för nettoinbetalningen Vt
(7) Vt = Xt + Yt + Zt

Xt + r f j Xt _j + Ut + ~>j Xt _ j

+ 4Oj ~fi Xt-i_j + LOj Ut _j + Rt •
:) 1-

Denna formel kan förenklas till

(8) Vt ~>j Xt _j + 2: qj Ut _j + Rt I

där konstanterna k. och q. (för olika j) utgör summor av b-t e-
J J

resp. f-konstanter.

1. Se beträffande skattningsmetoder exempelvis I1alinvaud 1970,
kap. 15.
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Formeln för nettointäkten Wt blir med användande av modellens

formler (5) och (6)

(9) Wt = Dt + Yt + Zt

!aj Xt _ j + l:: f j Xt _ j + Ut

+ r b j Xt _ j + LOj Ifi Xt _i _ j
, :i i.

+ ~Cj Ut _ j + Rt •

Denna formel kan förenklas till

(10) Wt = ~kj Xt _j + Iqj Ut _j + Rt ,

där kj och qj (rör olika j) är summor av a.-, b-, c- resp. f-kon

stanter.

Givet en viss avskrivningsmetod, dvs. en uppsättning a.-konstan

ter, kan spektra härledas för de stokastiska processer som bildas

av'Vt - resp. Wt-variabler för olika tidsintervall.1 Vid denna här

ledning utnyttjas de ovan omnämnda skattningarna av spektra och

konstanter.

7.5 Avskrivningsmetoder i produktionsmodellen

Vårt syfte är att i detta kapitel studera egenskaper hos olika

avskrivningsmetoder, med särskild hänsyn till periodiciteter i

betalnings- och kostnadsintäktsförlopp. Vi har flera gånger tidi

gare i detta arbete använt spektrunlet som ett mått för beskrivning

av förekomsten av periodiska regelbundenheter i processer och i

dessas tidsserier. Vi skall använda samma metod i detta fall.

Det är två processer, vars spektra vi i detta sammanhang är

särskilt intresserade av. Den ena processen är den som bildas av

variablerna V
t

för olika t, dvs. nettoinbetalningarna. Den andra

1. Se beträffande metoder för sådan härledning Kändg &Wolters
1972, ~. 128-129. a-konstanterna har endast betydelse vid här
ledningen av spektrumet för Wt-processen.
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processen är den som bildas av Wt för olika t, dvs. nettointäkter

na.

Valet av avskrivningsmetod, dvs. a-konstanter, påverkar givet

vis ej egenskaperna hos processen av nettoinbetalningar och alltså

inte heller spektrumet för denna process. Däremot påverkar valet

av avskrivningsmetod egenskaperna hos processen av nettointäkter

och även spektrumet rör denna process. För studium av olika av

skrivningsmetoders egenskaper med hänsyn till periodiciteter kan

detta spektrum användas. Varje avskrivningsmetod motsvarar ett

visst spektrum rör nettointäktsprocessen.

En viktig fråga i detta sammanhang är, vilket kriterium man

bör använda för val mellan olika spektra och därmed mellan olika

avskrivningsmetoder.

1.6 Ett kriterium för val avavskrivningsmetod

Ett tänkbart önskemål skulle kunna vara, att produktionsprocessen

i företagets redovisning skall visa så lika nettointäkter som

möjligt för olika tidsintervall. Eetta önskemål kunde motiveras

med att de periodiska fluktuationer som kan förekomma i nettoin

betalningsprocessen inte anses som ekonomiskt väsentliga. Det

skulle alltså vara a.vskrivningarnas uppgift att utjämna de om

nämnda periodiciteterna i betalningarna.1

Det nu angivna önskemålet kunde kvantifieras så, att spektrumet

för nettointäktsprocessen (dvs. Wt-processen) skulle vara så hori

sontellt som möjligt. En stokastisk process som saknar både perio

diska och trendmässiga regelbundenheter har nämligen ett horison

tellt spektrum. 2 Vid val mellan olika avskrivningsmetoder skulle man

1. Denna tankegång har nära anknytning till investeringsteorins
begrepp equalized income. Se beträffande detta Hirshleifer
1970, s. 36-40, 158.

2. Ett spektrum gen) är horisontellt om det gäller, att gen) har
samma. värde för alla n (inom darinitionsområdet 2 ~ n ~ (0).



91

alltså välja den som ger det spektrum för nettointäktsprocessen,

som är det som mest liknar ett horisontellt spekt~:

7.7 Avslutande synpunkter

Det beslutsproblem vi studerat i detta kapitel är hur avskriv

ningsmetoder skall väljas för redovisning av kostnader och in

täkter avseende en produktionsprocess, där de aktuella betal

ningsprocesserna karakteriseras.av periodiciteter. Som bakgrund

till behandlingen av detta problem har vi diskuterat relativt

generellt kring avskrivningarnas innebörd, både i ekonomiskt

och renodlat statistiskt avseende.

Med anknytning till en modell för en produktionsprocess har

studerats hur de relevanta betalnings- och avskrivningsförlop

pens periodiciteter kan beskrivas och, beträffande avskriv

ningsförloppen, varieras genom val av avskrivningsmetod.

Till sist har vi angivit hur beslutsfattandet, dvs. valet

av avskrivningsmetod, kan tillgå, genom användning av ett kri

terium knutet till ett visst spektrums utseende.

Om vi åter anknyter till struktureringsschemat i fig. 1 i

avsnitt 1.2 ovan, kan vi reflektera över det senaste kapitlets

plats. Vad beträffar antalet betalningsserier, så är det uppen

bart, att det vid val av avskrivningsmetod enligt den metod vi

studerat är fråga om ett beaktande av samspelet mellan perio

diciteter i olika betalningsprocesser (exempelvis X-processen

och Y-processen).

Eeträffande kända/okända periodiciteter har vi uppfattat

problemet så, att man förutsä~tningslöst skattar periodicite-

1. Valet av avskrivningsmetod med hänsyn till önskem!let om
periodicitetsutjämning får naturligtvis göras inom ramen
rör vad som kan anses vara redovisningsmässigt rimliga av
skrivningsmetoder. Exempelvis kan ett avskrivningsobjekt
endast avskrivas så länge det fortfarande är i företagets
ägo.
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ter i de olika betalningsprocesserna, och inte att man i första

hand är intresserad av att jämföra den relativa styrkan hos vis~

sa på förhand givna periodiciteter.
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8. KONSEKVENSBESKRIVNING VIn VAL AV lVlARKNADSSTRATEGI

PÅ EN OLIGOPOLrffiRKNAD

8.1 Bedömningsproblemet

Syftet med detta kapitel är att studera hur ett företag som säljer

produkter på en oligopolistisk marknad kan undersöka (ex ante) kon~

sekvenserna för sina betalningsvariationer av olika val av mark

nadsstrategi. Liksom i de tidigare kapitlen kommer vi att begrän

sa oss till de periodiska (ej de trendmässiga) egenskaperna hos

betalningsvariationerna.

Med en marknadsstrategi menar vi "a set of decision rules or

program that adjusts (p, A, D)t from period t to period t+1, for

all t u1 • {p, A, D)t betyder variablerna pris, reklaminsats och

distributionsinsats i tidsintervallet t för företaget ifråga.

En oligopolmarknad kan främst sägas kännetecknas av att endast ett

begränsat antal företag utbjuder produkter på marknadeno 2

Därav följer ett ömsesidigt beroende mellan effekterna av de olika

företagens agerande på marknaden. Vid undersökning av konsekven

serna av olika marknadsstrategier är det naturligt att försöka an~

knyta till den existerande mikroekonomiska oligopolteorin.

Inom ramen för den deduktivt inriktade mdkroteorin har ett antal

mer eller mindre förfinade oligopolmodeller utarbetats. Utvecklingen

kan sägas ha gått från Cournots enkla modell, där varje företag

bestämmer sin utbudskvantitet under antagandet att de övriga oligo

polietarna inte kommer att ändra sina utbudskvantiteter, vidare

över Bertrand och Edgeworth till v. Stackelbergs modell, där före~

tagen i viss utsträckning anteciperar konkurrenternas beteende,

1. Kotler 1971, s. 102~

2. Jfr Fellner 1949, s. 10-11.
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tills slutligen den deduktiva oligopolteorin kulminerat i v. Neumann

Morgensterns spelteori.

Trots ~lla dessa teoretiska insatser torde man knappast om de

deduktiva oligopolmedellerna kunna säga mer än att "Though they may

seldom if ever be applicable, these models, if not taken too seriously,

can provide rewarding insights into the issues surrounding price

quantity determination in an oligopolistic settingn1 • De kan med andra

ord tjäna som ett slags tankeschema på samma sätt som större delen

av den övriga deduktiva mikroteorin. Man får i allmänhet i kon-

kreta situationer vara synnerligen försiktig med att dra direkta

slutsatser från modellerna.

På senare tid har även en mer beteendevetenskapligt orienterad

oligopolteori börjat ta form. Cyert &}~chs arbete (1963) utgör

i detta sammanhang en pionjärinsats. Hittills torde det dock på

detta område främst röra sig om ansatser och utformning av ett

angreppssätt snarare än om en etablerad oligopolteori.

I avvaktan på att den oligopolteoretiska utvecklingen skall

ge nya resultat får man vid praktisk undersökning av oligopol

situationer använda sig av vissa enkla modeller. Några sådana mo

deller har presenterats av Kotler; och vi kommer att ta dessa till

utgångspunkt för vår behandling av problemet att undersöka konse

kvenserna av olika val av marknadsstrategi.

8.2 Kotlers marknadsstrategi-modeller

Kotlers metod går ut på att han formulerar 13 olika marknadsstrate

gier och med dem simulerar förlopp på en duopolmarknad med angivna

egenskaper. Kotler genomför därvid 91 olika simuleringskörningar.

1~ Horowitz 1971, s. 171.
2. Kotler 1971, s. 102-112. Kotler 1965 innehåller en likartad fram

ställning. Kotlers modeller har uppmärksammats av bl.a. Söder
baum (1973, s. 200-201).
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För varje simuleringskörning är en strategikombination given, dvs.

det är givet vilka respektive två markiladsstrategier (av de 13) som

används av de två röretagen. 1 Kotler använder två mått rör beskriv

ning av utfallet av varje simuleringskörning, nämligen det ackumu

lerade slutvärdet av nettointäkterna rör de två företagen och deras

respektive marknadsandelar vid slutet av den tidrymd simulerings

körningen avsåg.

Själv föreslår Kotler även tre ytterligare mått för beskrivning

av simuleringsutfallet, nämli,gen (1) ackumulerad försäljningskvanti tet

för företagen tillsammans, (2) medeltal och varians för de två före

tagens marlmadsandelar samt (3) variansen för de två företagens

nettointäkt respektive försäljningskvantitet.

De tre frågor Kotler vill besvara med användning av sin undersök

ningsmetod är de följande.

1. Vilken långsiktig marknadsstrategi är bäst att använda då man

vill garantera sig en viss minimiintäkt oberoende av konkuxrentens

beteende?

2. Vilken långsiktig strategi utsätter företaget rör största ris

kerna?

3. Vilken strategi erbjuder möjligheter till de största vinsterna?

4. Vilken strategi är den bästa om konkurrentens strategi är känd

på förhand med säkerhet1

De 13 olika strategier Kotler undersöker kan röras tillbaka till

5 olika grundtyper av marknadsstrategier, vilka Kotler definierar.

Dessa är de följande.

1. Den icke-adaptiva strategin. Denna beskrivs av sambanden

Fi,t Pi ,t--1

A. t = Ao t 1 '
~, .1, -

1. Även fallet att båda företagen använder samma marknadsstrategi
beaktas av Kotler.
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Di,t = Di ,t_1 '

där Pi,t' Ai,t och Di,t är pris, reklaminsats och distributions~n

sats för företaget nr i inom tidsintervallet nr t. Denna strategi

innebär alltså, att de tre marknadsföringsvariablerna pris, reklam

och distribution ligger fast på konstanta värdeno

2. Tidsberoende strategi.

Pi,t f 1(t)

Al,t = f 2(t) ,

Di,t = f;(t) •

Marknadsföringsvariablernas värden bestäms här alltså enligt en

tidsmässig plan, dock helt oberoende av försäljningsutfall, konkur

rentens agerande osv.

3. Konkurrensadaptiv strategi.

Pi,t f 1(Pj ,t_1 f Pj ,t-2' ••• , Pj,t-k)

A. t = f 2(A. t l' A. t 2' ••• , A. t k) ,
1, J, - J,- J, -

Di,t = f 3(Dj ,t_1' Dj ,t_2' ~ •• , Dj,t_k) •

Marknadsföringsvariåblernas värden bestäms här av funktioner av

konkurrenten j:s val av variabelvärden i tidigare tidsintervall.

Dessa variabelvärden antas alltså kunna uppskattas av beslutsfat

taren i företaget nr i.

4. Försäljningskänslig strategi.

Pi,t = f 1(Qi,t-1' Qi,t-2' ••• , Qi,t-k) ,

Ai,t = f 2(Qi,t-1' Qi,t-2' ••• , Qi,t-k) ,

Di,t = f 3(Qi,t-1' Qi,t-2' ••• , Qi,t-k) •

Variabelvärdena bestäms här av funktioner av det egna företagets
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försäljningskvantiteter i tidigare tidsintervall (dvs. Q. t l'
1, .....

Qi,t-2' ••• , Qi,t-k)·
5. Vinstkänslig strategi. Denna strategi beskriver Kotler

som en där variabelvärdena förändras först vid "signifikanta"

förändringar i företagets nettointäkt.

De förlopp Kotler simulerar fram är, som tidigare omnämndest

nettointäkterna och marknadsandelarna för två företag över ett

antal tidsintervall. Man kan fråga sig om dessa förlopp är de

intressantaste. Mot bakgrund av vår tidigare diskussion i denna

forskningsrapport förefaller det naturligt att fråga, vilken

effekt de olika marknadsstrategierna kan ha på företagets betal

ningsprocesser. Denna fråga besvaras knappast med de metoder Rot

ler angivit.

Skill~den mellan att studera ett kostnadsintäktsförlopp och

att studera ett betalningsförlopp kan ju vara ganska stor, beroende

på den begreppsmässiga skillnaden mellan betalningar å ena sidan

och kostnader och intäkter ä den andra sidan.

En annan punkt där det kan tyckas angeläget att utveckla Kotlers

metoder är beträffande själva valet av undersökningsmetod, nämligen

simulering. Det är en välkänd sak att simulering ofta är en otymp

lig undersökningsmetod. För att exempelvis någorlunda fullständigt

undersöka effekterna av variationer av fyra beslutvariabler kan man

bli tvungen att genomföra ett mycket stort antal simuleringskörningar.

En deduktiv undersökningsmetod är i allmänhet f om den överhuvudtaget

kan genomföras, överlägsen i det här antydda avseendet$ Variabe1

variationernas effekter kan ofta undersökas på ett enklare och säk

rare sätt. Motivet till att ändå använda simulering är i allmänhet

att problemets komplexitet inte medger en deduktiv undersökning.
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Det kan dock anses motiverat att undersöka om inte vissa deduktiva

resultat trots allt kan erhållas inom det problemområde vi nu stu

derar.

8.3 En bedömningsmetod

Varje tänkbar marknadsstrategi för ett visst företag kan sägas mot

svaras av speciella egenskaper hos företagets totala betalnings

process. Syftet är nu att studera hur dessa egenskaper kan beskri

vas och analyseras på ett sådant sätt att den resulterande informa

tionen får hög relevans och reliabilitet, och så att den därmed får

en hög användbarhet då det gäller rör beslutsfattaren att välja

marknadsstrategi.

I sina huvuddrag kan vi skissera en bedömningsmetod så, att det,

först fastslås vissa egenskaper hos marknaden i formaliserade model

ler, varefter spektra för företagets totala betalningsprocess, eller

för en delprocess av den totala betalningsprocessen, härleds eller

simuleras fram för olika alternativa marknadsstrategier, varefter

slutligen dessa spektra görs till föremål för en värdering av be

slutsfattaren: Den delprocess av den totala betalningsprocessen

det här är fråga om bör väljas så, att det endast eller åtminstone

huvudsakligen är denna delprocess som påverkas av valet av marknads

strategi.

Det närmast till hands liggande torde vara att betrakta delpro-

cessen

Ni,R = {••• , Ri ,t-1' Ri,t' Ri ,t+1' •••}

där Ro t = Pi t Q. t och R. t alltså för företaget nr i är den
1, , ~f 1,

inbetalning i tidsintervallet nr t som omedelbart förorsakas av

1. Givetvis måste i allmänhet även andra mått komma till använd
ning som underlag för beslut, exempelvis betalningsprocessens
skattade väntevärde.
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försäljandet av produkter (under förutsättningen att lcunderna

betalar i detta tidsintervall). Tanken skulle alltså vara den,

att det endast eller åtminstone huvudsakligen är betalnings

processen M. n som påverkas av valet av marknadsstrategi. Andra]. ,-a
processer som i princip påverkas av detta val är naturligtvis

de betalningsprocesser som sammanhänger med själva produktionen

(eller inköpet) av produkterna samt med den eventuella lager

hållningen av produkterna. Ett bortseende från ett närmare stu-

dium av dessa betalningsprocesser kan försvaras med att företaget

ifråga antas ha ett produktions- och lagerstyrningssystem av så

dan art, att endast förändringar i den långsiktiga nivån för

försäljningskvantiteterna påverkar egenskaperna hos de betalnings

processer som sammanhänger med produktions- och lagerhållnings

funktionerna i företaget.

De ovan antydda modellerna rör beskrivning av marknadens egen....

skaper kan lämpligen ha den formen, att företagets försäljnings

kvantitet i ett visst tidsintervall uttrycks som en funktion av

ett antal variabler, nämligen sådana som företaget har kontroll

över (dess pris, reklam- och distributionsinsats osv.) och/eller

sådana variabler som företagets beslutsfattare kan skaffa sig in

formation om (exempelvis konkurrentföretagens priser). Sådana

modeller rör beskrivning av marknadens egenskaper, sedda från

ett visst företag, kallar vi fortsättningsvis marknadsmodeller.

Sammanfattningsvis kan sägas, att vi här främst intresserar

oss för att undersöka hur olika marknadsstrategier inverkar på

betalningsprocessen M. R:s spektrum under en given marknads-
J..,

modell.



och

100

8.4 V~knadsmodeller

Kotler diskuterar bl G1anågra marknadsmodeller • Dessa bygger på en

uppdelning av den funktion äom bestämmer företagets försäljnings

kvantitet i två delar~ Den första delen utgörs aven funktion som

bestämmer marknadens totala försäljningskvantitet i tidsinterval

let t. Denna kvantitet betecknas Qte Den a.ndra delen utgörs aven

funktion som bestämmer marknadsandelen m. t rör företaget nr i inom
J-,

tidsintervallet t. Qo t' varmed betecknas försäljningskvantiteten
.'l,

för företag i inom intervall t, erhålles alltså ur formeln

Q. t = ID .. t Qt.1., 1.,

Som exempel på de två typerna av modeller anför Kotler1

p72 A1/ 8 D~/4 -t
Qt = (4000-0,2°, 9t) (1+0,1 sin(1t

6
' t + re))(± ~I t il t ~I t )2<1,05 ,

i=1 n 20-225001/825001/4

.....p a d ..x
ki P. t A. t D. t ~. t1, 1, 1, 1,

n ( _p a dL k. P .. t A. t D. t r: t)
1=1 ~ 1, J., J., J.,

där 'I. t beteckllar "rating or index of the product's overall
1, 2

quality in the market place" , samt ki' P, a, d och r är kon-

stanter.

Modeller av denna typ förefaller framför allt att lida av den

bristen (vilken Kotler även påpekar), att den fördröjda effekten

av marknadsföringsåtgärder knappast beaktas (utom möjligen genom

l. t). E~tt exempel Kotler nämner som en metod att ta hänsyn till
~, 3

detta är att uttrycka "the current valne of marketing goodwill"

som ett exponentiellt utjämnat medeltal av marknadsföringsinsat-

1. Kotler 1971, s. 89, 97~

2. Aoa., So 55&
3. A.a., s. 130.
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sema under det innevarande och de tidigare tidsintervallen.

En marknadsmodell av helt annan typ än de som Kotler pre

senterar är en modellaom· ·frarnfört.s av Rasmussen. 1 r"1odel1en a.v

ser varaktiga konsumentvaror, och Rasmussen visar med numeri

ska exempel hur marknadens totala försäljningskvantitet under

vissa förutsättningar först, dvse vid introduktionen av varan,

ökar kraftigt och därefter stabiliserar sig vid en viss kon

stant nivå med cykliska fluktuationer kring denna nivå.

8.5 Ett exempel på användning aven simuleringsmetod

Vi tänker oss en oligopolmarknad med följande egenskaper. Det

enda konkurrensmedlet av betydelse på marknaden är priset. På

marknaden existerar ett stort dominerande företag och ett an

tal mindre företag. Vi kommer i fortsättningen att betrakta

marknaden från synpunkten av småföretaget w.
Det stora företaget spelar rollen av prisledare på markna

den. Detta företags försäljningskvantitet fluktuerar med vissa

periodiciteter kring en långsiktig konstant nivå. De små före

tagen kan inte i nämnvärd utsträckning påverka det stora före

tagets prissättning eller försäljningskvantitet.

Inom småföretaget Wanser man sig ha upptäckt, att det stora

företaget tillämpar en rörsäljningskänslig strategi vid sin pris

sättning. Denna strategi har man inom ledningen för Wbeskrivit

som

P =a Q +8. Q +a Q +E ,o,t 1 o,t-1 2 0tt-2 3 o,t-3 o,t

där P t och Q t är det stora företagets pris respektive för-
0, 0,

säljningskvantitet i tidsintervallet nr t. ~ t kan 'betraktaso,

1. Rasmussen 1955, s. 100-111.

8
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som en slumpterm. med väntevärdet}'1 och variansen d~ samt stokas

tiskt oberoende för olika tidsintervall.

Inom Wanser man vidare att det stora företagets rörsäljnings

kvantitet huvudsakligen bestäms av det stora företagets aktuella

pris samt dessutom i viss utsträckning av det stora företagets

priser i tidigare tidsintervall. Detta samband uttrycker man inom

Wsom

Q t = b P t + b1 P t 1 + b2 P t 2 + f t 'o, o o, 0, - o, - 0,

där E~f t är en slumpterm. med väntevärdet"2 och variansen ~~ samt

stokastiskt oberoende för olika tidsintervall.

W:s ledning anser att dess egen försäljningskvantitet i ett

visst tidsintervall huvudsakligen bestäms av det egna priset i

det aktuella och tidigare tidsintervall i jämförelse med det

stora företagets priser i respektive tidsintervall. I allmän

het måste Whålla sig ett stycke unier det stora före

gats prisnivå för att uppnå en rörsäljningskvantitet som kan

anses tillfredsställande. Försäljningskvantitetens beroende

av prisskillnaderna uttrycker man i formeln

~,t = °o(Po,t-Pw,t) + c1(Po,t-1-PW,t-2)

+ °2(Po,t-2-Pw,t-2) + fW,t '

där PW,t och ~,t är företaget W:s pris respektive försäljnings

kvantitet i tidsintervallet nr t,samt €W t är en slumpterm med

VänteVärdet~3 och variansen 6~ samt åDkastiskt oberoende för

olika tidsintervall.

Inom ledningen för W önskar man nu tillämpa en konkurrens

adaptiv strategi vid bestämningen av sitt pris. Denna strategi

uttrycker man som
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Pw,t = d1 Po,t-1 + d2 Po,t-2 + d3 Po,t-3 t

där d1, d2 och d
3

är konstanter vars värden måste väljas.

Det stora företagets långsiktiga konstanta prisnivå anser

man inom W ligger vid iS , dvs. man anser att E(P t) = E(P t 1) ::o o, 0, +
••• == p " Man vill inom VI hålla sig vid den egna prisnivän

o
Pw= k Po på lång sikt. För att uppnå detta måste det gälla att

d1 0+ d2 + d3 := k • Ledningen. inom Wuppfattar nu sin uppgift som

att välja konstanterna d1, d2 och d3 på ett sådant sätt att de

periodiska regelbundenheterna i betalningsprocessen

Mw,R = l ... , Rw, t-i' Rw, t' Rw, t+i' •••}

där Rw, t 1:1 PW, t 'tw 9 t f blir av godartad natur med hänsyn till

de periodiciteter som redan existerar i företagets totala betal-

ningsprocesSe

För att göra en sådan bedömning önskar man skatta spektrumet

för betalningsprocessen MW R för ett antal olika kombinationer,
a.v d-värden, rangordna dessa spektra. samt med ledning av denna

rangordning besluta sig för en kombination a.v d-värden i sin

marknadsstrategi.

Under förutsättning att beslutsfattarna i före'~aget Wkan

ansätta värden för a-, b-t och c-konstanterna samt parametrarna

f1, /2' 1'3' a~, o'~ och d'~ , kan för olika kombinationer av d
värden en tidsserie1

mw,r = t... , r W,t-i' rw,t' r W,t+i' •••}

av godtycklig längd simuleras fram samt ett spektrum för pro.....
2

cessen Mw,R skattas.

Rangordningen av de skattade spektra kan tillgå på olika

sätt. Detta spörsmål behandlas närmare i appendix t avsnitt A3e

1\t r W t betecknar ett utfall för den stokastiska variabeln Rw tO, ,
2. Mw,R betraktas alltså som en stationär ~tokastisk process.
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8.6 Ett exempel på användning aven deduktiv metod

Företaget F bjuder ut varor på en marknad, där priset ligger fast

på nivån P, vilken är bestämd av vissa lagregler.

En beslutsfattare i företaget F har uppskattat följande samband

mellan rörsäljningskvantiteten ~ft och reklamutlägget AF,t e

~,t = &0 AF,t + &1 AF,t-1 + a2 AF,t_2 + EF,t

där ao ' a1 och &2 är konstanter samt ~F,t är en slumpterm med

väntevärdet /4 och variansen &2 samt stokastiskt oberoende för

olika tidsintervall.

Beslutsfattaren vill nu välja en försäljningskänslig marknads

strategi för bestämning av reklamutlägget. Kännedomen om konkurren

ternas agera.nde är nämligen så dllig att en konkurrenmdaptiv mark

nadsstrategi inte kan komma ifråga. Beslutsfatta.ren tänker sig en

strategi av typen

AF,t = b1 ~ft-1 + b2 ~,t-2 + b3 QF,t-3

där b1, b2, b
3

är konstanter vars värden måste väljas av be

slutsfattaren.

Reklamutläggets långsiktiga nivå, vilken tolkas som E(AF,t)

har aven överordnad satts till k. Detta innebär enligt formlerna

ovan att det måste gälla att
k

bi + b2 + b3 = (ao + S,1 + S,2) k +,.

samt att försäljningskvantitetsnivån blir

E(~,t) = (ao + a1 + a2) k +~ •

Det gäller nu att välja b-konstanternas värden. Vi bildar

nettoinbetalningsvariabeln

ZF,t = p ~,t - AF,t
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och processen

MFfz = {••• f ZFft-1 f ZFftf ZFft+1' •••}

Nettoinbetalningsprooessen MF Z har väntevärdet
.!.

(ao + S,1 + 8.2 ) k p - k + P,. •

Förutsatt att värden kan ansättas rör a-konstanterna och d2,

kan spektrumet rör processen liiF,z' vilken alltså betraktas som

stationär, härledas rör olika kombinationer av b-värdel"1. 1 :Be

träffande metoder rör rangordning av spektra hänvisas återigen

till appendix, avsnitt A3.

Den nu skisserade metoden för härledning av spektra har en

väsentlig svaghet. Denna är att för att det skall vara rimligt

att uppfatta processen MF,z som en stationär stokastisk process,

måste vissa villkor vara uppfyllda. Detta sammanhänger med att

formlerna för QF,t och AF,t ovan kan sammanställas till en for
mel, nämligen

QF,t = ao (b1 QF,t-1 + b2 QF,t-2 + b3 ~,t-3)

+ a1 (b1 ~,t-2 + b2 QF,t-3 + b3 QF,t-4)

+ &2 (b1 QF,t-3 + b2 QF,t-4 + b, QF,t-S)

+ EF,t

Detta är en s.k. autoregressiv modell, och för att processen

MFfQ" {••• f ~ft-1f QFftf ~ft+1f •••}

skall vara stationär måste det gälla att a- och b-konstanterna

samtjk uppfyller de stationaritetsvillkor som angavs tidigare,

i avsnitt 3.6.

1. Se Granger & Hatanaka 1964, s. 90 samt König & Wolters 1912,
s. 128 rör de formler som kan användas vid denna härledning.
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8 0 1 Avslutande synpunkter

Det beslutsproblem vi utgått ifrån i detta kapitel är hur före

tagsledningen skall välja marknadsstrategi på en oligopolmark

nad under hänsynstagande till strategins konsekvenser för perio

diciteter i företagets betalningar. Som bakgrund för vår behand

ling av detta problem har vi valt Kotlers formulering av det

generella problemet att välja marknadsstrategi.

}wd anknytning till två exempel (1 avsnitten 8.5 och 8.6)

har vi visat hur man kan gå tillväga för att skaffa sig en

beskrivning av olika marknadsstrategiers konsekvenser i perio

dicitetsavseende.

Den ovannämnda periodicitetsbeskrivningen kan uppfattas som

ett element i det underlag som används vid valet av marknads

strategi. Metoder för rangordning av marknadsstrategier endast

med hänsyn till periodicitetsbeskrivningar behandlas i appen

dix, a.vsnitt A3.
Beträffande dimensionen en/flera betalningsserie(r) kan vi

konstatera att kapitlet i första hand behandlar en uttagen be

talningsserie, främst serien av inbetalningar som omedelbart

förorsakas av försäljandet av produkter.

Beträffande dimensionen kända/okända periodiciteter utgår

vi i kapitlet inte från givna periodiciteter.



101

9. KOMBINATIONER AV FLERA BETALNINGSPROCESSER

9.1 Bakgrunden

Sedan länge har man inom den s.k. portfölj teorin studerat det

förhållandet, att man kan uppnå s.k. riskutjämning genom att

kombinera ett antal osäkra projekt med vissa egenskaper1• Inom

portfölj teorin koncentreras i allmänhet intresset till sådana

osäkra projekt, vilkas resultatutfall ex post kan beskrivas

med ett talvärde för varje projekt. Ett exempel är aktiekurser

för ett antal olika aktieslag vid en viss tidpunkt, vid vilken

man bestämt sig för att sälja sina aktier. Ex ante uppfattas

resultatvariablerna som stokastiska variabler.

Givet n stycken osäkra projekt med resultatvariablerna X1'

X2, ••• , Xn ' gäller ex ante för summan X av resultatvariab

lema att n
(1 ) E(X) ~ E(X.)

samt att
i=1 ~

n
2[ ~Cov(x., X.)(2) V(X) ~ V(Xi ) +

~=1 i>j ]. J

Väntevärdet E(X) uttrycker den matematiska förväntan för

summan av projektens resultat, medan V(X) är variansen för denna

summa. Cov(X. t X.) är kovariansen2mellan reaultatvariablerna X.
1 J ~

och X
j

• Kovariansen är ett uttryck för det stokastiska beroendet

mellan två variabler. Eftersom kovariansen kan vara negativ (vil

ket inte variansen kan), kan man genom att välja projekt med nega

tiva k ovari anser mellan sig nedbringa variansen V(X). Denna kan

uppfattas som ett mått på osäkerheten i det totala resultatutfal

let rör den aktuella kombinationen av osäkra projekt. Portfölj-

1. Ett grundläggande arbete inom portföljteorin är ~~kowitz 1959.
2. Se beträffande begreppet kovarians Merrill & Fox 1970, s. 136

140.
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teorin innehåller bl.a. ett antal metoder för val mellan olika

kombinationer av osäkra projekt, s.k. portföljer, med olika vär

den för E(X) och V(X).

Vid bedömning av kombinationer av osäkra projekt kan det visa

sig vara otillfredsställande att beskriva varje projekt endast

med väntevärdet och variansen för en resultatvariabel (samt kova

rianser). Man kan exempelvis önska. en mer detaljerad bild av

vilka egenskaper betalningsvariationerna för en kombination av

projekt eller verksamhetsgrenar har, och vilka av dessa egenska

per som kan spåras till olika projekt eller verksamhetsgrenar.1

Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att man vill undersöka

sambandet mellan en summaprocess avseende hela kombinationen och

de delprocesser som avser kombinationens element (projekt, verk

samhetsgrenar). I detta kapitel skall vi studera hur dessa frå

gor kan undersökas med hänsyn till de periodiska egenskaperna

hos betalningsvariationerna.

9.2 Ett exempel

Vi tänker oss ett industriföretag som besväras av kraftiga varia

tioner i företagets betalningar. Man önskar nu närmare underSoKa

dessa variationer med hänsyn till variationskällor i form av olika

verksamhetsgrenar~inomföretaget.

Innan undersökningen sätts igång gör man en grov indelning av

företagets betalningar i två kategorier: produktionsbetalningar

och finansieringsbetalningar. Med produktionsbetalningar menar man

sådana som har ett direkt samband med företagets egentliga verksam

het inom produktion, försäljning och administration. Med finansie-

1. Näraliggande frågor behandlas av Q.uirin 1967, s. 227 samt Linde
1972, s. 5=7-12.
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ringsbetalningar avses sådana betalningar som har sina direkta

orsaker i strävanden att utjämna företagets likviditet mellan

olika tidsintervall o.dyl. Exempel på betalningar av den sist

nämnda typen är ut- och inbetalningar för lån, nyemissioner, ak

tieköp, utdelningar osv. Då finansieringsbetalningarna ytterst

anses vara beroende av produktionsbetalningarna snarare än det

omvända, anser man att det främst är de senare som det är intres

sant att studera.

Företagets totala produktionsbetalnings-process indelar man

i följande delprocesser avseende olika verksamhetsgrenar.

1. Processen avseende central administration.

2. n « lastbilsavdelningen.

3. " " truckavdelningen.

4. " tf avdelningen för lantbruks-

maskiner.

En spektralanalytisk undersökning av den totala produktions

betalnings-serien och de olika delserierna över ett antal år ger

det resultat som visas i figs23 (nästa sida)!

De skattade spektra visar, att den totala produktionsbetalnings

processen förefaller att kännetecknas aven årsregelbundenhet och

en tertialsregelbundenhet. En blick på de skattade spektra rör de

olika delprocesserna antyder, att årsregelbundenheten huvudsak

ligen härrör från avdelningen för lantbruksmaskiner, medan ter~

tialsregelbundenheten härrör från lastbilsavdelningeno

Denna typ av information torde man i ett företag kunna få ett

visst grepp om redan genom att helt enkelt betrakta diagram över

olika betalningsseriers utveckling. Men i de skattade spektra har

man sammanfattande jämförbara mått som beskriver de olika betal-

1. De i fig.23 återgivna spektra bygger inte på verkligt siffer
materiaI utan är konstruerade.
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Totalt

~(n)

n
(månader)

Centra.l

adm.

24 12 4
"n

:2 (månader)

Lastbilar

II
24 12 4 2 (månader)

~(n)

Truckar

n
24 12

(månader)

~(n)

Lantbruks-

maskiner

Il
24 12 4 (månader)

Figur 23. Skattade spektra..
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ningsprocessernas periodicitetsegenskaper.

9.3 Beroenden mellan betalningsprocesser

Tolkningen i föregående avsnitt av fig.23 bygger på det under

förstådda antagandet, att spektrumet för den totala produktions

betalningsprocessen utgör summan av spektra för de fyra delpro

cesserna. Egentligen gäller detta endast under förutsättning av

att de olika delprocesserna är stokastiskt oberoende1•

Generellt, dvs. även då beroenden existerar, gäller rör sam

bandet mellan spektra g1(n), g2(n), o •• , gm(n) för m stycken

delprocesser och spektrumet gen) för summaprocessen att

gen) =
ID

L g. (n)
i=1 ).

+

där cij(n) är det s.k. kospektrumet för delprocesserna nr i och j.

Vad uttrycker nu egentligen kospektrumet? För att besvara denna

fråga kan det vara lämpligt att först reflektera över några typer av

beroenden mellan betalningsprocesser.

Grovt kan man indela beroenden mellan två betalningsprocesser i

två kategorier: samvariation och motvariation. Motvariation innebär

att det finns en tendens till att då den ena betalningsserien går

mot ett högt värde, går den andra serien mot ett låg~ värde~ Sam

variation innebär det motsatta, dvs. att de två serierna tenderar

att samtidigt nå höga resp. låga värden.

Det är sam- och motvariationer som gör att den enkla additivite

ten mellan spektra inte gäller vid beroenden. Kospektrumet är ett

slags korrektionsterm som uttrycker effekten av sam- och motvaria

tioner. Vid jämförelse mellan formlerna (2) och (3) ovan framgår,

1. I detta avsnitt antar vi att betalningsprocesserna ifråga är
stationära. Jfr även appendix ,avsnitten A1 och A5.

2. !fHögt" och "lågt" ställs här i relation till respektive process'
väntevärde.
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att kospektrumet vid addition av spektra spelar en roll som mot

svarar kovariansens vid addition av varianser.

I en empirisk skattningssituation, dvs. då historiska serier

finns till hands, kan kospektrumet skattas med användning av be

prövade statistiska skattningsmetoder1• I andra skattningssitua

tioner än den empiriska är skattningen av kospektrumet relativt

komplicerad. Vid förekomsten av fler än två delprocesser är det

dessutom svårt att på ett överskådligt sätt grafiskt presentera

resultatet av skattningsförfarandet.

I praktiska bedömning~situationertorde följande regler kunna

användas. I empiriska skattningssituationer skattas spektra på

vanligt sätt för de olika delprocesserna samt för summaprocessen

separat. Om summan av delprocessernas skattade spektra förefaller

att någorlunda väl stämma med det skattade spektrumet för summa

processen, kan ett diagram som det i fig.23 ovan användas för

studium av sambandet mellan summaprocessens och delprocessernas

egenskaper. Om den nämnda överensstämmelsen inte kan anses gälla,

får en spektralanalytisk undersökning anses som mindre lämplig.

I andra skattningssituationer än den empiriska bör man först

fråga, sig, om det finns anledning att tro att utpräglade sam

eller motvariationer existerar mellan de aktuella delprocesserna.

Om så inte är fallet kan spektra för de olika delprocesserna

skattas med användning av någon eller några av de subjektiva skatt

ningsmetoderna2• Därefter adderas de skattade spektra för delpro

cesserna till ett "summaspektrum". Detta betraktas nu som en skatt.....

ning av summaprocessens spektrum. Ett diagram av samma typ som det

i :tig. 23 kan nu konstrueras.

Om man i en icke-empirisk skattningssituation har anledning

1. Se beträffande sådana metoder König & Wolters 1972, s. 130-131.

2. Jfr avsnitten 3.6 och 6.2 ovan.
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att vänta sig utpräglade sam- eller motvariationer mellan delpro

cassar får en spektralanalytisk undersökning anses som mindre

lämplig. Ett undantag är om man kan gruppera delprocesserna med

sam- eller motvariationer till nya delprocesser, vilka sinse

mellan kan anses vara oberoende, dvs. sakna utpräglade sam- eller

motvariationer.

Vad vinner man nu genom att studera diagram av den typen som det

i fig.23 ovan? Vi har ju stannat vid den åsikten, att beroende

förhållanden mellan delprocesser knappast kan beskrivas på ett

överskådligt och praktiserbart sätt med spektralanalytiska metoder.

Poängen med portföljteorins beSkrivningssätt kan sägas vara,

att man kan påvisa hur beroenden mellan olika resultatvariabler

kan användas till riskutjämning. Poängen med användningen av

spektraldiagram som det i fig.23 är en hel t annan. Den är att

periodiska regelbundenheter hos en summaprocess kan spåras till

olika delprocesser varav summaprocessen är sammansatt. Exempelvis

kan olika återkommande fluktuationer i ett företags betalningar

spåras till bestämda verksamhetsgrenar inom företaget. En sådan

undersökning torde inte minst vara av värde då man vill göra en

grundlig undersbKning av företagets betalningsstatistik som grund

för beslut om ändrad sammansättning av företagets framtida verk

samhet.

9.4 Avslutande Synpunkter

Det beslutsproblem detta kapitel anknyter till är det som inne

bär att man står inför ett beslut om förändrad sammansättning

av ett företag med avseende på olika verksamhetsgrenar samt då
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behovet aven sådan förändring motiveras av förekomsten av be

svärande periodiska fluktuationer i företagets betalningar. Som

bakgrund till behandlingen av detta problem har likheter och

olikheter med det traditionella portföljvalsproblemet studerats.

~~d anknytning till ett exempel har visats hur orsakskällor

till de aktuella periodiciteterna kan spåras till vissa verk

samhetsgrenar med användning av spektraldiagram som det i fig.

23i avsnitt 9.2.
Vid beslut om sammansättningen av företaget med avseende på

olika verksamhetsgrenar kan det ovan nämnda spektraldiagrammet

tänkas komma till användning.

Beträffande dimensionen en/flera betalningsserier i struk

tureringsschemat i avsnitt 1 l) 2 ovan är det klart att detta ka

pitel behandlar samspelet mellan periodiciteter i flera betal

ningsserier.

Beträffande dimensionen kända/okända periodiciteter kan an

ses troligt att beslutsfattaren i den aktuella situationen har

en ganska god uppfattning om vilka periodiciteter som föreko~

mer i de olika betalningsserierna. Det är deras relativa styr

ka i de olika betalningsserierna som det i första hand är in

tressant att undersöka.
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10. HISTORISKA JÄMFÖRELSER I RAPPORTER

10.1 Jämförelser i rapporter

Vi tänker oss en betalningsserie av försäljningsinbetalningar,

vilken successivt avrapporteras med vissa tidsintervall till

befattningshavare inom ett företag. Dessa erhåller exempelvis

vid början av varje vecka en rapport innehållande uppgift om

totala försäljningsinbetalningar för föregående vecka. En sådan

sifferuppgift kompletteras ofta med jämförelser av olika slag.

Östman säger om dessa bl.a. följande.

I litteraturen betonas i många rall att det är värdefullt att
försäljningsutfall ställs i relation till något jämförelsetal.
En del författare fäster också stort avseende vid de tekniker
för undantagsrapportering, vilka anknyter till dessa jämförel
ser. Man anger olika tänkbara jämförelsetal, ofta utan särskilt
systematiska diskussioner. Vanliga sådana tal är budgetvärdenl
prognoser, föregående perioders värden och motsvarande värden
för andra enheter.
Rapportern~ i vårt material innehöll bara i något enstaka fall
andra jämförelsevärden än ackumulerade belopp för innevarande
räkenskapsår. 1

Syftet med detta kapitel är att studera problem, som uppstår

vid jämförelser med föregående tidsintervalls (perioders) värden

vid rapportering av betalningsserier, vilka innehåller periodiska

regelbundenheter (periodiciteter). Jämförelser med föregående tids

intervalls värden kallar vi fortsättningsvis historiska jämförelsers

10.2 Historiska jämförelser

Historiska jämförelser har vissa ganska uppenbara för- och nackdelar

1. Östman 1973, s. 136.
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relativt de närmast konkurrerande metoderna, nämligen jämförelse

med budgetvärden/prognoser resp. motsvarande värden för andra

enheter.

Jämförelser med budgetvärden/prognoser förutsätter givetvis

att en budget eller prognos har upprättats, vilket inte historiska

jämförelser förutsätter. För att en avvikelse från budget- eller

prognoavärde skall ku.nna tolkas på ett korrekt sätt av rapport

mottagaren kan det anses erfordras att denne känner till budgetens

resp. prognosens förutsättningar.1 Det är ju en väsentlig skillnad

~ellan en avvikelse under förutsättningar (exempelvis om tillgång

på råv8~a) som visat sig riktiga resp. under sådana som inte gjort

det o En historisk jämförelse fordrar för en korrekt tolkning känne

dom om de förhållanden för den aktuella verksamheten som var rådande

tidigare och vid tidpunkten för jämförelsen.

Jämförelser med motsvarande värden för andra enheter förutsät~

ter, a.tt rapportV"ärden finns tillgängliga för i nå.gon mening lik....

artade företag eller andra delar av samma företag. Det torde ofta

vara svårt att uppfylla någotsånär högt ställda krav på sådan lik

het mellan verksamheter.

De aspekter vi nu berört på olika typer av jämförelser tycks

tyda på att historiska jämförelser har sitt största värde i före

tag utan en utvecklad budget- eller prognosverksamhet eller som

ett komplement till jämförelser med budget- eller prognosvärden.

10.3 Utformning av historiska jämförelser

Det är i allmänhet lättare att på ett meningsfullt sätt studera

skillnader mellan två företeelser ju mer lika dessa i grunden är.

10 Se beträffande begreppet budgetförutsättning Bergstrand 1913,
Se 24 och Samuelson 1913, s. 35.
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Vid jämförelse mellan två företag, som man vet sysslar med helt

olika verksamheter, kommer ofta konstaterade skillnader att upp

fattas som ganska självklara samt mångskiftande och svåröverblick

bara. Vid jämförelse mellan två företag, som bedriver i stort sett

samma verksamhet, är det ofta lättare att renodla orsakerna till

konstaterade skillnader, eftersom man kan bortse från alla de egen

skaper som i huvudsak är lika för de två företagen.

På ett liknande sätt kan man resonera beträffande historiska

jämförelser. Det kan vara lättare att upptäcka och utreda i någon

mening väsentliga avvikelser, om man jämför siffermateriaI avseende

tidsavsnitt för vilka man kan vänta sig stora likheter snarare än

om man jämför värden för tidsavsnitt för vilka man väntar sig skill

nader.

~~ företags försäljningssiffror varierar efter ett visst mön

ster över året. Vid jämförelse mellan försäljninffsutfallen för no

vember och december väntar man sig kanske på förhand en skillnad

betingad av nsäsongmä.ssigaff skillnader (julhandel o.dyl.). En ten

dens på längre sikt till nedgång i försäljningen kan i ett sådant

fall döljas, för mindre uppmärksamma rapportmottagare, av den sä

songmässiga uppgången. Om man istället jämför s.k. löpande årsbe

lopp, så framträder ofta klarare eventuella långsiktiga tendenser

till ökning eller minskning. Rapporteringen av löpande årsbelopp

innebär, att man varje månad beräknar det sammanlagda beloppet för

de senaste tolv månaderna. 1 Om ingen trend förekommer, utan endast

säsongmässiga regelbundenheter (dvs. en periodicitet med period

längden ett år), kan man vänta sig, att de löpande årsbeloppen för

olika månader är i stort sett lika e stora skillnader mellan de lö

pande årsbeloppen för olika månader får anses tyda på trendmässiga

1. Jfr Johansson & Samuelson 1973, s. 284.

9
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förändringar, vilka det finns anledning att närmare undersöka or

sakerna till. 1

Resonemanget kring de löpande årsbeloppen antyder, att om man

anser att en viss betalningsserie innehåller regelbundenheter av

periodisk typ med en viss periodlängd, så är det ofta lämpligt

att göra historiska jämförelser mellan löpande årsbelopp, månads

belopp, veckobelopp osv. beroende på den aktuella periodlängden.

Ofta kan en betalningsserie anses innehålla flera periodiciteter

med olika periodlängder. I dessa fall torde det vara naturligt

att i första hand beräkna löpande belopp med en tidsomfattning2

lika med periodlängden rör den tydligast märkbara periodiciteten.

Eventuellt kan man i sådana fall samtidigt beräkna flera typer

av löpande belopp med olika tidsomfattningar.

10.4 Beskrivning av periodiciteter

Det är ingalunda självklart att årsperiodiciteten är den tydligast

märkbara periodioiteten i betalningsserier med periodiska regelbun

denheter. I kapitel 4 kunde vi konstatera, att de skattade spektra3

visade att den klart dominerande periodioiteten,i siffermaterialet

avseende nettokassaförändringar i fem bankkontor, var veckoperio

diciteten. Vid rapportering varje dag av nettokassaförändringen kan

det i ett sådant fall vara lämpligt att även rapportera löpande vecko

belopp, dvs. de senaste fem bankdagarnas ackumulerade nettokassa

förändring. En viss dags löpande veckobelopp kan då jämföras exem

pelvis med den närmast föregående bankdåg~ns löpande veckobelopp.

1. En viss reservation får dock göras för den typ av långsiktiga
regelbundenheter som kan åstadkommas genom beräkningen av de
löpande årsbeloppen. Dessa utgör nämligen ett slags glidande
medeltal. Jfr avsnitt 7.3 ovan.

2. Löpande årsbelopp har en tidsomfattning på ett år, löpande må
nadsbelopp en tidsomfattn1ng på en månad osv.

3. Se fig.1t i kapitel 4.
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Vid utrönandet av om det överhuvudtaget finns periodiciteter

i en betalningsserie, i så fall vilka samt med vilken relativ

styrka, kan s~ttningar av spektra användas på det sätt som vi

nu exemplifierat med anknytning till kapitel 4.

10.5 Avslutande synpunkter

I detta kapitel har vi utgått ifrån problemet att välja metod

för historiska jämförelser, närmare bestämt valet av tidsomfat

tning i löpande belopp. Vi har anfört skäl för att periodici

teter i en serie är av avgörande betydelse för valet av tidsom

fattning. Principen är att tidsomfattningen skall vara densam

ma som periodlängden för den starkaste periodiciteten.

För användning vid utrönandet av vilken periodicitet, av ett

antal tänkbara, som är den starkaste, är spektrumet väl lämpat.

Det ger information om de olika periodiciteternas relativa styr

ka mätt med variansmått.

Vid användningen av skattade spektra kan principen för val

av tidsomfattning formuleras som att tidsomfattningen skall

vara lika med den periodlängd som motsvarar den högsta toppen

i det skattade spektrumet för betalningsserien ifråga.

I det allmänna struktureringsschemat i fig. 1 i avsnitt 1.2

ovan kan detta kapitel inordnas på så vis, att det kan anses

behandla jämförelser mellan den relativa styrkan hos givna pe

riodicitet.r rör en enskild betalningsserie.
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11. AVSLUTNING

I inledningskapitlet (avsnitt 1.2) formulerade vi ett struk

tureri~schema rör föreliggande avhandling. De olika besluts

situationerna, med anknytning till periodiska betalningsvaria

tioner, sicuIle indelas efter dimensionerna en/flera betalnings

serie{r) samt kända/okända periodiciteter.

Varje beslutssituation av dem som görs till föremål för be

handling i de olika kapitlen skulle dessutom behandlas i huvud

sakligen tre avseenden, nämligen

a. identifiering av beslutssituationen,

b. beskrivning av alternativ,

c. användning av alternativbeskrivning vid besluts

fattande.

I de olika kapitlen har vi avslutningsvis försökt summera

dem i de ovan angivna termerna samt ge dem deras plats i struk

tureringsschemat. Resultatet kan sammanfattas i fig. 24 nedan•

... ------.,.....---'F'----r
Kända _~.:~~__.. Ka1\4,10 Kap. 9

Okänd~J2.~~~__ Ka.p. 8
,!"'-----+.---....,
:En :Flera,:. , .
, • I • •
•serl.e •serl.sr •

Identifiering

Figur 24. Aspekter på periodicitetsbeskrivning.
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Vi kan alltså exempelvis konstatera att kassadimensionerings

problemet och problemet att välja tidsomfattning för löpande be

lopp har det gemensamt att de berör kända periodiciteter hos

~ betalningsproeess. Vi kan oekså se att kapitlen 5-7 hör nära

samman.

Den fyrfältsindelning vi har genomfört rör ett antal besluts

situationer med anknytning till periodiska betalningsvariationer

är inte avsedd som något annat än ett försök att underlätta

förståelsen av avhandlingens innehåll. Indelningen är givetvis

i hög grad beroende av den formulering av problemen jag valt att

utgå ifrån.

Beträffande spektralanalysens användbarhet vid undersökning

av periodiska betalningsvariationer kan vi dra följande allmänna

slutsatser.

Vi har konstaterat att metoden kan tänkas komma till använd

ning vid beskrivning, analys och beslut inom ramen för bedöm

ning av betalningsprocesser. Spektralanalysen betonar en egen

skap hos betalningsprocesser, nämligen periodiciteter av cyklisk

natur. :ftletoden är därför i första hand användbar som ett komple

ment till andra metoder, vilka betonar andra egenskaper hos be

talningsprocesser.

Vi har även konstaterat vissa svårigheter vid användningen

av spektralanalys vid bedömning av betalningsprocesser. Dessa

är huvudsakligen de följande.

1. Skattningen av spektrumet kräver, vid skattning enligt

s.k. empirisk metod eller skisseringsmetod, ett förhållandevis

stort antal observationer i siffermaterialet. 1

2. Skattningen av spektrumet med s.k. autoregressiv modell

1. Jfr s. 30 ovan.
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eller filtermodell ställer vissa krav på beslutsfattarens för

måga till subjektiv skattning av parametrar i de nämnda model

lerna. Det är okänt i vilken utsträckning dessa krav normalt

uppfylls.

3. Det är en förutsättning rör spektrumets användning, att

beslutsfattaren kan tolka dess innebörd av uppdelning aven

betalningsprocess' varians på olika periodiciteter.

Det är en intressant uppgift för fortsatt forskning att, i

större utsträckning än som varit möjligt i detta arbete, empi

riskt undersöka förutsättningarna för praktisk användning av

spektralanalys vid bedömning av betalningsprocesser.
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APPENDIX

A1. Begreppen stationaritet och trend

På flera ställen i denna forskningsrapport berörs i korthet inne

börden av antagandet, att en stokastisk process (exempelvis en betal

ningsprocess) är stationär. Frågan om lämpligheten av att betrakta

processer som stationära är relativt komplicerad.

Vi kan välja som utgångspunkt en relativt generell modell, där

processens stokastiska variabel Xt är en funktion aven determinis

tiskt bestämd variabel Tt (vilken alltså är en deterministisk funk

tion av t) och en stokastisk variabel Yt - Tt kallar vi trendkompo

nenten ooh Y
t

den stokastiska komponenten. Yt för olika t antas bilda

en stationär stokastisk process.

Ett specialfall av den generella modellen är en additiv modell

(1) Xt = Tt + Tt •

Ett extremfall av denna modell är modellen

(2) Xt = Yt
där trendkomponenten helt saknas. Xt rör olika t bildar nu alltså

en stationär stokastisk process.

Vi tänker oss nu att vi observerar en tidsserie av x t för olika

t. Utgående från denna tidsserie kan vi inte a.vgöra om en modell

med eller utan trendkomponent är den Itbästa".1 För att kunna avgöra

detta måste vi ha ett preciserat syfte med beskrivningen av tids-

serien.

En i detta sammanhang intressant prinoipdiskussion rördes av
2Wald. Han fastslog, att uppdelningen aven tidsserie i en trend-

komponent och en stokastisk komponent3endast är meningsfull, såvida

1. Jfr Hannan 1963, s. 31, där dessa frågor berörs.

2. Wald 1936, s. 1-10.

;. Wald arbetar egentligen, förutom med trend ooh stoka.stisk kompo
nent, även med en "cyklisk" komponent och en säsongkomponent.
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den motsvaras av definitioner av orsaksgrupper som de olika kom

ponenterna kan tänkas förklaras av. Själva syftet med uppdelningen

i kompon~nter uppfattar Wald nämligen som att utröna egenska.per

hos de olika orsaksgrupperna.

De komponenter som uppfatta.s som orsakade av olika orsaksg.rup

per särskiljs från varandra vid analysen av tidsserien genom att

man anser regelbundenheter med vissa statistiska egenskaper

hänförliga till en viss orsaksgrupp.

Ett exempel är uppgiften att skilja konjunkturberoende arbets

löshetsvariationer från säsongberoende arbetslöshetsvariationer,

dvs. sådana som huvudsakligen beror på förändringar i väderleken

och de därav förorsakade förändringarna i konsumtionsmönster och

liknande. De konjunkturberoende variationerna avskiljes i allmän

het trAn de säsongberoende på så. vis att variationer som före....

faller att ha en periodlängd p! ungefär ett år anses vara säsong

beroendet medan de variationer som förefaller att ha en periodlängd

på ungefär fem år anses vara konjunkturberoende.

Vid företagsekonomisk tidsserieanalys är ofta intresseinrikt

ningen en annan än vid nationalekonomiskt inriktad tidsserieana

lys. Inom ett företag är man troligtvis i allmänhet mer intresserad

av vilka egenskaper hos en tidsserie som beror på vissa åtgärder

(exempelvis val av marknadsstrategi) eller på en viss typ av verk

samhet än av vilka egenskaper som orsakas av säsong respektive

konjunktur. De två senare orsaksgrupperna kan man ändå inte på

verka.

En uppdelning aven betalningsprocess' variabel i olika kom

ponenter äV Bäson~ och trendtyp,eller trend och stokastisk

komponent, förefaller alltså inte nödvändig, såvida informatio-
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nen om effekten av olika åtgärder eller verksamheter kan erhållas

på annat sätt. Ett sådant sätt är att betrakta betalningsprocessen

som stationär, använda spektrumet som beskrivningsmått samt jämföra

spektrumets utseende med respektive utan en viss åtgärd eller verk

samhet. Det är detta angreppssätt som används i denna forsknings

rapport.

A2. Spektrumets teoretiska bakgrund

Rent matematiskt torde den enklaste beskrivningen av spektrumet

vara den, att spektrumet och den stationära stokastiska processens

autokovariansfunktion utgör ett par av Fourier-transformer. 1 Detta

säger dock knappast mycket om spektrumets reella innebörd.

Historiskt sett är spektrumet resultatet aven lång tids strävan

efter att finna ett mått för beskrivning av periodiciteter i tidsserier

på ett sådant sätt, att måttet har vissa optimala egenskaper sett

från statistisk synpunkt.

Inom matematiken existerar en metod för periodicitetsanalys av

funktioner kallad Fourier-analyse En (deterministisk) funktion

uppdelas enligt denna metod i komponenter, vilka bl.a. innehåller

sinus- och cosinus-funktioner med olika periodlängder. Det visade

sig tidigt, att ett okritiskt tillämpande av från Fourier-analysen

hämtade metoder på observerade tidsserier ofta ledde till vilse

ledande eller oklara resultat. Sedan den statistiska teorin utveck

lats ytterligare, kunde detta fenomen förklaras med att de

metoder som hämtats från Fourier-analysen saknade den s.k konsistens

egenskapen. 2 Detta innebär i korthet att skattningarna inte blev

nämnvärt förbättrade trots att man skaffade sig mer siffermaterial,

1. Fishman 1969, s. 23. Autokovariansfunktionen )"k definieras som
Yk = E([xt - E(X)] [Xt +k - E(X)]) fl Xt för olika t antas bilda en

stationär stokastisk process.

2. Hannan 1960, s. 53.
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dvs. längre tidsserier.

För att råda bot på denna olägenhet hos de äldre metoderna

konstruerades de nu använda metoderna för skattning av spektrumet.
1Dessa metoder har bl.a. egenskapen att vara konsistenta.

A3. Rangordning av spektra

Vid investeringsbedömning används ofta mått som nuvärde, återbetal

ningstid, internränta osv. Har man 10 olika projekt med uppskatta.de

nuvärden, så är det lätt att rangordna dem med hänsyn till de upp

skattade nuvärdena. Eftersom spektrumet inte innehåller endast en

variabel eller ett tal, utan utgör en mängd variabler eller tal,

kan en rangordning av projekt med hänsyn till deras skattade spektra.

inte genomföras lika enkelt. En sådan rangordning kan dock tänkas

genomföras på åtminstone två olika sätt.

Den ena metoden är att beslutsfattaren helt enkelt jämför de

skattade spektra rör de olika projektens betalningsprocesser parvis

med varandra. Såvida beslutsfattaren därvid beter sig på ett sätt

som är konsekvent, så erhålles därmed en entydig rangordning. Med

konsekvent beteende avses här att det uppfyller nyttoteorins krav

på fullständighet, transitivitet och symmetri vid rangordningen
2a.v spektra.

Det nu angivna förfarandet torde vara det där beslutsfattarens

preferenser kommer till uttryck så mycket som möjligt. Men vid

rangordning av ett stort antal spektra, eller då beslutsfattaren

vill delegera rangordningsproeeduren till någon annan person, kan

det vara lämpligt att formulera en mål funktion, där vissa beskriv-

1. Detta gäller i princip endast under förutsättning av s.k. ergo
dicitet, vilket i stort sett innebär att i den stokastiska pro
cessen ifråga skall variabler med mycket långt tidsavstånd emel
lan vara approximativt stokastiskt oberoende. Se härom dessutom
Fishman 1969, s. 12-15.

2. Se beträffande dessa villkor exempelvis Grubbström 1~73t s. 40
41.
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ningsmått avseende de skattade spektra utgör oberoende variabler.

De beskrivningsmått som torde ligga närmast till hands är ytan

under det skattade spektrumet (dvs. detsamma som den skattade

variansen) och det periodlängdsvärde för vilket det skattade spek

trumet har sitt maximum. Det senare måttet kallar vi typperiod

längdens skattning.

Variansen rör en betalningsprocess torde i de allra flesta fall

vara en storhet man vill hålla så låg som möjligt.

I ett visst företag kan det vara så, att man särskilt besväras

av långsiktiga (kortsiktiga) fluktuationer i betalningarna, och

det kan då anses att ett lågt (högt) värde för typperiodlängden

är bättre än ett högt (lågt) värde.

Man kan naturligtvis tänka sig åtskilliga andra mått än varians

skattningen och den skattade typperiodlängden för beskrivning av

ett skattat spektrum. Exempelvis kan man, för att uppnå ökad relia

bilitet, beräkna en skattad "medeltypperiodlängd" i stället för

den skattade typperiodlängden. Medeltypperiodlängdens skattning

skulle beräknas exempelvis på det sättet, att man noterar de fem

högsta värdena för det skattade spektrumet samt de fem motsvarande

periodlängderna. Därefter sammanvägs de fem periodlängderna i pro

portion till de motsvarande skattade spektrumvärdena. Om n1 beteck

nar den skattade t ypperiodlängden, och de fyra övriga periodlängder

na betecknas n2, n
3

, n
4

, n
5

, så definieras den skattade medeltyp

periodlängden alltså som
n = n1 g(n1) + n2 g(n2)+n

2
g(n

2
)+n

4
g(n

4
)+nS g(nS)

1 g(n
1

) + g(n
2

) + g(n
3

) + g(n
4

) + g(n
S

)

där n1 betecknar den skattade medeltypperiodlängden samt gen) be

tecknar det skattade spektrumvärdet för periodlängden n.
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En målfunkt i on med avseende på ett skattat spektrum för en

betalningsprocess skulle exempelvis kunna ha utseendet

U::!....+!L
'42 n1

där a och b är positiva konstanter samt ~2 är variansskattningen.

En sådan målfunktion uttrycker en aversion mot hög varians och

långsiktiga periodiciteter i betalningarna.

Målfunktionen

a. -
U = 6'2 + b n1

där a och b fortfarande är positiva konstanter, uttrycker en aversion

mot hög varians och en positiv inställning till långsiktiga p~riödici

teter i betalningarna.

Med användning av målfunktioner av den typ som exemplifierats

här kan entydiga rangordningar av skattade spektra genomföras.

A4. Analys av avskrivningsmetoder

Vi definierar till att börja med en betalningsprocess avseende betal

ningar rör anskaffning aven viss typ av varaktiga. nyttigheter. Denna.

process skriver vi som

MA = f···, At _1, At' At +1, •• J
Processen MA antar vi är stationär. De totala. avskrivningarna för

tidsintervallet nr t avseende varaktiga nyttigheter av den ifråga

varande typen skrivs som

m
~ Ök At _kk=Om

där L hk = 1 , O ~ cSk ~ 1, samt m är avskrivningstiden minus ett.
k=O
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bk är alltså den andel av utbetalningarna i tidsintervallet t~k

som avskrivs i tidsintervallet t.

Vi betraktar nu processen

~ = {••• , Dt _1, Dt , Dt +1, •• J
Av att processen MA är stationär följer att processen ~ också

är det. Sambandet mellan spektrumet gA(n) för processen MA och

spektrumet gn(n) för processen ~ kan skrivas1

gn(n) = fAD(n) gA(n)

där det gäller att

fAD(n) It. I> e:xp(-~ )12
k=O k n

där exp( • ) betecknar exponentialfunktionen samt i
2

:= -1 •

Vid studiet aven viss avskrivningsmetod, dvs. en uppsätt....

ning &k-konstanter, kan alltså en för metoden kännetecknande

fAD(n)-funktion härledas. Av denna funktion framgår vilka pario

diciteter som relativt sett2 förstärks respektive dämpas. Ett

relativt sett högt värde för rADen) för ett visst n-värde inne

bär, att periodieiteter med periodlängden n relativt sett för

stärks.

En linjär avskrivningsmetod kan definieras som

1
6k = m+1

För denna avskrivningsmetod gäller att

(1 - ooeC 2~(m+1) ))
fAD(n) = _1_2 ~

(m+1) (1 - cos( -- ))n

En exponentiellt degressiv avskrivningsmetod kan definieras som

1. Se exempelvis König & Wolters 1912, s. 48. FUnktioner av det
slag som fAD(n) tillhör kallas ibland filterfaktorfunktioner.

Jfr Granger & Hatanaka 1964, s. 41.

2. Dvs. i jämförelse med andra periodiciteter.
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k = O, 1, ••• ,00

där O<c <1 • För denna metod gäller att

(1 _ 0)2

+ c2 - 2 e eos 21t- n

A5. Spektralanalys vid beroenden mellan betalnin5sprooesser

Vi betraktar de två betalningsprocesserna

Mx = {. et ., Xt _1 ' Xt , Xt +l' •••}

och My" { ••• , Tt-1' Tt' Tt +1, •••}

vilka vi antar är s'tationära.

Under det ytterligare antagandet att alla X-variabler är stokas

tiskt oberoende av alla Y-variabler (vilket~ innebär att X-variab

lerna inbördes eller Y-variablerna inbördes behöver vara stokastiskt

oberoende) gäller rör processen

~ = l··., Xt - 1+Yt-1' Xt+Yt , Xt +1+Yt +1, •••J
att gs(n) == gx(n) + gy(n), där gs(n), gx(n) och gy(n) betecknar

spektra för respektive ~, Mx och My.
Om det däremot existerar stokastiska beroenden mellan X- och Y

variabler, så gäller det att1

gs(n) = gx(n) + gy(n) + 2 cxy(n)

där cn(n) är det s.k. kospektrumet mellan Mx och My_
Några enkla metoder för deduktiv härledning av kospektrumet

finns knappast, annat än för det rallet att den ena processen på

visst sätt kan härledas ur den andra eller att båda processerna

kan härledas ur en tredje. Vid observation av två (samtidiga) tids-

1. Gra.nger & Hatanaka 1964, s. 90.
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serier kan kospektrumet avseende motsvarande två processer skattas

med statistiska metoder.

A6. Användning av spektra vid skattning av prognosvärden

Inom tidsserieanalysen finns ett stort antal metoder för skattning

av prognosvärden G Dessa olika metoder bygger i allmänhet på vissa

förutsättningar om de regelbundenheter som karaktäriserar de aktuel

la stokastiska processerna. I föreliggande avhandling begränsar

vi våpt studium till periodiska regelbundenheter i betalningspro

cesser. Även då man begränsar sig till prognosmetoder baserade

på antaganden om periodiska regelbundenheter finns ett stort antal

att välja bland. Vi skall här behandla en typ av enkla prognosmeto

der, vilka kan anknytas till skattade spektra.

I många fall upptäcker man vid skattningen av spektra för en

betalningsprocess, att en viss periodicitet är klart dominerande. 1

För att åstaill{omma prognoser är det då naturligt att försöka bestäm

ma den periodiska regelbundenhetens karaktär mer no&~annte Regel

bundenheten kanske inte bäst beskrivs aven perfekt sinus-kurva

utan aven något deformerad sådan. För skattning aven sådan perio

disk funktion kan vanliga metoder för skattning av säsongkomponen

ter användas. Detta kan exempelvis ske på så vis, att om periodläng

den är en vecka är det skattade funktionsvärdet för måndagar medel

talet av de observerade (historiska) värdena för måndagar. Motsva

rande gäller för andra veckodagar och andra periodlängder. Prognos

värdet för ett visst tidsintervall (dag, vecka osv.) erhålles genom

framskrivning av den skattade periodiska funktionen till tidsinter

vallet ifråga.

1. Så är exempelvis fallet i kap. 4 ovan.
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Spektrumet kommer, vid den nu beskrivna typen av prognosmetoder,

till användning genom att det är ur det skattade spektrumet man

hämtar periodlängden för den periodiska funktion som skattas.

A7. Kap~talvärdesprocessens egenskaper

Vi betraktar betalningsprocessen

•• $ Xt _1 ' Xt , Xt +1 ' •••

Denna process kan förknippas med en kapitalvärdesprocess1

ct __1' et' Ct +1 '
00

et = L (1+r)-j-1 X
t

.
j=O +J

Om man närmare vill studera kapitalvärdesprocessens egen

ska.per, kan man utnyttja den s.k. filterfaktorfunktionen

fxC(n)., Denna funktion har formen
00

fXC(n) = I~o(1+r)-j-1expCi~2It)12
J=

där n är periodlängden.

Att f'xc(n) >1 för en viss periodlängd n innebär, att perio

dioiteten med periodlängden n är starkare'i kapitalvärdespro

cessen än i betalningsprocessen. Att fXC(n)<1 för en period

längd innebär det motsatta t dvs. att periodiciteten med denna

periodlängd är svagare i kapitalvärdesprocessen än i betalnings-

processen.

Filterfaktorfunktionen fxc(n) har det ungefärliga utseendet

som i figur 25 (nästa sida)o Givetvis varierar formen med olika.

räntesatser r f men för alla realistiska räntesatser gäller att

1. Eetalningsprocessen och kapitalvärdesprocessen antas vara
stationära stokastiska processer§
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periodiciteter med periodlänguer är starkare i kapital

värdesprocessen, medan periodiciteter med korta periodlängder

~ svagare i kapi'talvärdesprocessen än i betalningsprocessen.

Något förenklat kan vi säga, att långa periodiciteter förstärks

ooh korta dämpas av kapitalvärdesberäkningen.

Periodlängden 11 sådan att fxcCn=f) :: 1, kallar vi fortsätt

ningsvis den kritiska periodlängden~ Det gäller, att periodici

teter med längre periodlängd än den kritiska periodlängden

förstärks, medan periodiciteter med kortare periodlängder än

dmupas av kapitalvärdesberäkningen.

Det är intressant att beräkna den kritiska periodlängden

för olika räntesatser re Den allmänna formeln är

are eos( 1 + r
2

Nedan ges en tabell över motsvarande värden för r och n~.
i:

r :n

0,05 6,2
0,10 6,4
01'15 6,6
0,20 6,8
O~25 7,0

10
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Av tabellen kan vi dra den slutsatsen, att för realistiska

räntesatser förstärker kapitalvärdesberäkningen periodiciteter

med periodlängder längre än drygt 6 tidsenheter, medan perio

diciteter med kortare periodlängder dämpas.
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SUMMARY

Periodie Payment Variations

A Study in Time Series Analysis of the Firm

Introduction

In considering investment and financing problems the decision

maker usually has to evaluate and make deeisions related to

uncertain future sequenees. These sequences are often quantified

as payment serieso Dependent on the nature of the decisions,

however, the deeision maker is interested in different properties

of the payment series.

Within traditional investment analysis questions are raised

coneerning how quiekly invested money are re-earned, which (internal)

rate of return is gained or which present value the payment series

gives at a certain eost of capital.

The shape of a payment series can be dependent upon conditions

that one wishes to study in greater deta!l. For example, there are

different methods of analyzing long-range trends in time series,

whose seasonaI or business eycle variations have been eliminated.

In a similar manner it is possible to distinguish between periodie

variations with business eyele, seasonal or another type of periodicity.

In general regular variations of trend or periodie charaeter in a

payment series are mixed up with variations that must be considered

as random or aceidential.

Different methods of time series analysis are used to reveal and

describe trends and periodie regularities as mentioned above. In the

present study our aim is to apply certain methods of time series



analysis to payment series in order to facilitate the analysis of

periodie payment variations.

More specifically the objectives of our study are to

a. identify a number of decision situations in the firm in which

periodie properties of payment series are of special interest,

b. describe the decision alternatives of these situations in a

manner that gives in some sense a better basis for decisions,

c. indicate how the above-mentioned description can be used in

decision making procedures.

The mathod of description

The description method chosen in this study is spectral analysis.

Spectral analysis aims at describing the relative importance of

periodie regularities of a time series. The relative importance

is quantified as fractions of the over-all variation power, variance,

of the time series. The measure describing this decomposition of

variance is called the spectrum.

Bank office payments

The first decision situation envisaged in this study is cash

dimensioning in banks. In order to know which quantities of cash

that should be supplied to different offices of a bank in different

time intervals, it is necessery to analyze regularities of the

payments of the customers. This topio is discussed with empirical

illustrations related to five offices of a Swedish bank.
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Investment analysis

The ~pectrum of a payment series is introduced as a measure to

be used in investment analysis. Various methods or estimation of

the spectrum are discussed in connection with an example of practical

investment analysis. Another measure, the capital value spectrum,

is also introduced.for description of the series of present values

for different time intervals of a payment series.

Depreciations

Accounting depreciations can be regarded as moving averages in the

statistical sense of that term. The periodicity reinforcing and

smoothing properties of different depreciation methods are studied

by application of well-known results of the statistical theory of

moving averages.

Analysis of competitive strategies

Taking Kotler's analysis of competitive strategies as a point of

departure, auch strategies are analyzed regarding their effects of

creating periodio regularities irl payment series of the firm. Both

deductive and simulation methods are discussed.

Combinations of payment series

In many situations it is interesting to analyze which properties of

an aggregative payment series, e.g. the firm's total payments, can

be traced to different basia payment series, e.g. payments of

different branches of the firm. How this can be done using spectral

analysis is indicated.
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Historical comparisons in reports

In reporting the development of a certain payment series it is

usual to make some comparisons of actual values with predicted or

budget values or with values of in some sense equivalent previous

time intervals or other activity units. In this chapter we are

studying some aspects of comparisons with values of equivalent

previous time intervals. It is argued that equivalence, in this

context, is closely connected with periodicity, and that spectral

analysis can be used as a basis for the design of comparisons with

values of previous time intervals, e.g. by comparisons with moving

averages.

Conclusions

In our study of eva1uation of payment processes by the use of

spectral &~alysisf we have come to the following general

conclusions.

On mainly theoretical grounds we have seen that there are

a number of potential applications of spectral analysis in the

different fields mentioned above. We have a1so observed the

following obstacles to these applications.

1. In order to estimate the spectrum by usual methods based

on time series, rather long series are needed.

2. In order to estimate the spectrum by other methods based

on autoregressive or moving average modeIs, the decision maker

has to produce (subjective) estimates of parameters of the mentioned

modeIs. It is unknown to what extent this is normally possible.

3. It is probably not always easy for the decision maker to

understand the meaning of the variance deeomposition of a
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payment process described by the spectrum.

It is an interesting task for future research to study the

mentioned obstaeles empirically in order to giva more detailed

information about the applicability of spectral analysis in

the evaluation of periodie payment processas.
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